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n Знай наших!

Фото з фейсбук-сторінки Володимира БУТ-ГУСАЇМА.

Позмагатися у День косарів
у Ківерцях Владик Долинчук
вийшов разом із дідом
і прадідом.

«Не обіцяю
футбольних м’ячів
і не роздаю гречки»
Волинські нотатки Дмитра Махортова —
безпартійного кандидата у народні депутати України
у виборчому окрузі № 23 (Камінь- Каширський,
Ківерцівський, Маневицький,
Любешівський райони)
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Вітаємо!

12 липня святкує день народження насто
стоятель храму Святого Юрія Переможця
сел
села Бережанка Горохівського району
отець Павло БОРУНОВ.
Всечесний отче, дякуємо вам за ваше
служіння, за зерна любові, милосердя,
за віру і надію, що засіваєте в наші
серця. Хай ваші струджені долоні
будуть підняті до небес в молитві
завжди. Хай Бог вам допомагає нести
разом цей тяжкий хрест. А ми за вами,
як ті діти, разом будемо всі йти. Щоб наші й ваші всі молитви до Господа нести.
В село ви послані нам Богом
В тяжкі і труднії часи.
Хай буде вквітчана дорога
У ваші всі буденні і святкові дні.
Щоб щастя лилося рікою
І ангел пісню вам співав.
А ми будемо дякувати Богу
За те, що батюшку такого нам
послав.
З повагою парафіяни ПЦУ
с. Бережанка.

4-річний Владислав —
наймолодший
косар Волині!
»
с. 14
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За три тижні озеро
Світязь обміліло
до катастрофічного стану. Люди

Вітаємо!

кажуть, що зруйнували
шлюз для живлення
водою якогось рибного
господарства. «Це просто
екологічна катастрофа!
Треба бити на сполох…» — пише у фейсбуці
Ігор Музичук.

Фото volynnews.com.
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12 липня святкують 50 років спільного подружнього
життя
Галина Йосипівна
та Євгеній Кузьмич
ПАНЧУКИ,
жителі Любомльщини.
Вшановуючи
на вашому особистом
ст
омуу ка
кале
ленд
ндар
аріі ур
уроч
очис
исту
ту п
одію
од
ію, пр
стому
календарі
урочисту
подію,
приєднуємось до всіх
найкращих побажань.
Така довга життєва дорога пліч-о-пліч випадає
не всім.
Моменти справжнього щастя такі короткі. Але зустрівши свою справжню любов, ви можете продовжити
цю мить на все життя! Наші ювіляри зуміли знайти один
одного, і ось уже протягом півстоліття вони несуть своє
щастя і діляться ним зі своїми рідними та близькими.
Спасибі вам, наші найдорожчі на землі люди, за науку,
за добро і ласку, за тепло душі і серця.
У цей святковий день для вас,
Прийміть вітання ви від нас.
Як нагорода за любов і мудрість,
За ваші в парі прожиті літа.
За те, що зберегли свою родину
На хвилях часу, в радості й біді,
За те, що долю порівну ділили
І стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях ваш довго
ще цвіте!
З любов’ю та повагою
сини Сергій, Андрій, Василь
із дружинами, 11 внуків,
4 правнучки, рідні та друзі.
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для людей
Фото із сайту «Волинські новини».

підприємства
«Волинська
обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради. Тому
Ігор Палиця закликав колектив не бути байдужими і взяти
участь у ньому, аби мати керівника, який достойно реалізує
амбітні починання цього закладу та буде примножувати
його здобутки.
А В ІНФЕКЦІЙНІЙ —
ЗАВЕРШУЮТЬ СУЧАСНИЙ
РЕМОНТ

На обладнання перинатального центру з обласного бюджету
цьогоріч виділили 16 мільйонів гривень.

Палати максимально комфортні для маленьких пацієнтів та їхніх родин.

*

ЛІКАРНЯМ — ПІДТРИМКА І СПРИЯННЯ
Ігор Палиця проінспектував медзаклади Луцька
Голова Волинської обласної ради, кандидат
у народні депутати у виборчому окрузі
№ 22 (м. Луцьк) Ігор Палиця днями відвідав
лікувальні заклади обласного центру
та поспілкувався з медиками
Іван САВИЧ

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ГОТУЄТЬСЯ ДО ВІДКРИТТЯ

Він розпочне роботу вже
у другій декаді липня. Унікальний для України заклад впроваджуватиме
найсучасніші
медичні практики, а також забезпечуватиме максимальний
комфорт для пацієнтів і їхніх
родин.
Саме завдяки домовленості керівника вищого органу представницької влади на Волині з прем’єром
Володимиром
Гройсманом
у 2017 році область отримала 64,4 млн грн (45 млн —
з держбюджету та 19,4 млн
— з Державного фонду регіонального розвитку) на добудову центру. Ще 10 млн грн
виділили в 2018-му, а Фонд
Віктора Пінчука у відповідь
на звернення голови облради
пообіцяв профінансувати купівлю обладнання на 6,5 млн
грн. Долучився до облаштування медзакладу й Фонд
Ігоря Палиці «Тільки разом»,
пожертвувавши 1 млн грн
на придбання дихального апарата.
На обладнання з обласного бюджету цьогоріч виділили
16 млн грн. Проте цих коштів
недостатньо — необхідно
ще 16 млн грн, аби докупити
все, що потрібно для роботи.
Зі слів в. о. гендиректора
Волинського обласного перинатального центру Ірини
Горавської, заклад готовий
до роботи на 99%, а безпосередньо саме відкриття відбудеться у другій декаді липня.
«Я цілком задоволений
підготовкою перинатального
центру. Це той випадок, коли
керівник справді на своєму
місці, а його відповідальний
підхід дає чудовий результат.
Окрім того, Ірина Іванівна зібрала прекрасний колектив
професіоналів, який, я сподіваюся, реалізує весь потенціал цього надсучасного
медзакладу», — зазначив Ігор
Палиця.

ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ
ЛІКАРНІ ПОТРЕБУЮТЬ
НАГАЛЬНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Серед них — брак обладнання і потреба в оновленні
матеріально-технічної
бази,
у ремонті приміщень, а також
розвиток закладу. Після огляду
відділень лікарні разом із генеральним директором ВОДТМО
Сергієм Ляшенком Ігор Палиця зустрівся з працівниками.
Медики розповіли, що чималого дискомфорту батькам
і дітям завдає пішохідний перехід, який не адаптований
для дитячих візочків. Окрім
того, він — на ділянці дороги,
де водії часто рухаються з великою швидкістю. Тому є потреба у встановленні лежачого
поліцейського чи світлофора,
аби створити безпечні умови
для пішоходів.
Є скарги і на комунальне
підприємство, яке після завершення робіт не облаштувало
території. Тож подвір’я лікарні
час від часу підтоплює.
Ігор Палиця обговорив
із колективом міські та загальнодержавні
проблеми:
це і сморід у Луцьку, і низький
рівень оплати праці та як наслідок — трудова міграція
професіоналів за кордон,
а також перспективи розвитку
закладу. Зокрема, переведення санаторію ВОДТМО, який
розташований у селі Дачне під
Луцьком, на госпрозрахунок.
Таким чином мігли б заробляти самі на себе, зменшивши
фінансове навантаження.
Голова облради зазначив, що огляд відділень
і приміщень лікарні справив
на нього гнітюче враження.
Є низка проблем, які потребують нагального розв’язання.
У той же час, зі слів Ігоря Палиці, виникають питання щодо
того, як керівництво медзакладу підходить до їх вирішення.
ДЛЯ МЕДИКІВ ПЛАНУЮТЬ
БУДУВАТИ ЖИТЛО

Волинська обласна клінічна
лікарня — один із найкращих

Генеральний директор ВОДТМО Сергій Ляшенко та Ігор Палиця
обговорюють проблеми дитячої лікарні.

Палиця пропонує запровадити бюджетно« Ігор
страхову медицину: це дасть змогу пацієнтам
знати, за що вони платять, а лікарям —
отримувати достойну зарплату.
закладів серед аналогічних
в Україні. Попри це, під час зустрічі з колективом Ігор Палиця
наголосив, що завжди є простір для розвитку і навчання,
а тому в діагностиці й лікуванні слід максимально залучати
сучасні технології та підходи
й укріплювати матеріальну
базу лікарні. Та чи не найбільше медиків хвилює проблема
оплати праці — здебільшого
саме через низькі зарплати
професіонали їдуть з України працювати за кордон. Аби
виправити цю ситуацію, Ігор
Палиця пропонує запровадити
бюджетно-страхову медицину: це дасть змогу пацієнтам
знати, за що вони платять,
а лікарям — отримувати достойну зарплату. Базові медичні послуги та допомогу
незахищеним верствам населення надаватимуть безплатно, решту — за кошти страхових фондів.
Також він звернув увагу
на проблему забезпечення
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медиків житлом. Люди, які віддали роки праці та рятували
життя, часто не мають змоги
самостійно розв’язати житлове питання, тому Ігор Палиця
запропонував керівництву лікарні розглянути перспективу
зведення будинку для лікарів.
Якщо знайти відповідну територію та залучити місцевий
бізнес, реалізація такого проєкту дала б змогу забезпечити
житлом десятки сімей медиків.
Голова Волиньради розповів, що особистий внесок
Івана Сидора, який очолює лікарню понад 35 років поспіль,
визначний. Адже не в останню
чергу саме завдяки лікарському й управлінському таланту
Івана Миколайовича обласна
лікарня — одна з найкращих
в Україні. Цьогоріч завершився контракт із нинішнім
очільником медзакладу, і вже
8 липня розпочався конкурс,
на якому обиратимуть нового директора комунального

Інтер’єр, у якому, зі слів
лучан, можна було знімати
фільми жахів, уже в минулому. Тепер тут нові підлоги,
стіни, стелі, системи вентиляції тощо. Усе це, кажуть
лікарі, було б неможливо без
сприяння голови Волинської
обласної ради, кандидата
в нардепи від Луцька Ігоря
Палиці. Після ревізії лікарні
восени 2017 року він пообіцяв волинянам, що заклад
відремонтують. І, як бачимо,
слова дотримав. Після завершення внутрішніх робіт
голова Волиньради завітав
у медзаклад для того, аби
його оглянути.
Як зазначала завідувачка
інфекційного відділення Галина Морочковська, лікарня
давно потребувала ремонту,
адже приміщення, яке звели
ще 1954 року, було у вкрай
занедбаному стані. «Ми постійно чуємо нарікання хворих. Вони фотографують приміщення, передають знімки
у пресу», — казала вона.
Та річ не лише в «косметиці» — останніми роками це було питання безпеки пацієнтів. Приміром,
у 2017- му у відділенні крапельних інфекцій поряд із мамою та дитиною впала стеля.
У жовтні того ж року під час
візиту в лікарню Ігор Палиця
пообіцяв, що експерти підготують проєктно-кошторисну
документацію та розпочнуть
роботи. На першому етапі
з міського і обласного бюджетів виділили 20,2 млн грн,
проте цього виявилося замало. Тоді завдяки особистій домовленості голови Волинської
обласної ради з прем’єром
Володимиром
Гройсманом
із держбюджету на ремонт
інфекційної лікарні виділили
20 млн грн.
Ігор
Палиця
зазначив, що внутрішні роботи
завершено майже на 100%,
зокрема замінено підлоги,
стіни, стелі, системи вентиляції, витяжки, проточки тощо.
На черзі — облаштування подвір’я, огорожі та оздоблення.
Це потрібно не лише для естетичного вигляду, але й для
комфорту пацієнтів, які зможуть виходити на прогулянки
теплої пори року.
Втім, у лікарні досі вистачає проблем, які потребують розв’язання. Передусім
це нестача обладнання для
лабораторії, починаючи від
мікроскопів та закінчуючи високоточним
обладнанням,
яке дасть змогу діагностувати інфекційні захворювання
за 24 години.
Ігор
Палиця
пообіцяв, що цю проблему спільними зусиллями також вирішать. Адже важливо створити
не лише комфорт для пацієнтів, але й всі умови для роботи
колективу. n
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12 липня – первоверховних апостолів Петра і Павла

Доброго дня
вам, люди!
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12 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.19, захід — 21.28, тривалість
дня — 16.09).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 10—11 дні Місяця.
Іменинники: Петро, Павло, Михайло.
13 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.20, захід — 21.27, тривалість
дня — 16.07).
Місяць у Стрільці. 11—12 дні Місяця.
Іменинники: Андрій, Матвій, Пилип, Яків.
14 ЛИПНЯ
Фото Інни ПІЛЮК.

А ви бачили
на Світязі
динозавра?

15 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.22, захід — 21.26, тривалість
дня — 16.04).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 13—14 дні Місяця.
Іменинники: Степан, Фотій.

Світязькі легенди про русалок, водяників
та чарівний підводний світ поповнилися
черговим казковим мешканцем: чи то
крокодилом, чи то динозавром

16 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.23, захід — 21.25, тривалість
дня — 16.02).
Місяць у Козерозі. 14—15 дні Місяця.
Іменинники: Анатолій, Марко.

Інна ПІЛЮК

Дві пари рук, година часу — і цей незвичний персонаж розвеселив усіх відпочивальників узбережжя. Оселився він прямо у воді,
виступаючи пісковим гребенем із прозорого
плеса.
Та через кілька годин вітряної погоди
озерний новосел зник у світязьких хвилях. На
ранок на його місці залишився хіба що невеличкий горбик піску. Але його існування все ж
зафіксували фотоапарати відпочивальників. І
тепер не кажіть, що в перлині Волині — лиш
хвалені вугрі!

Духовний відпочинок
важливий у будь-якому віці
25 людей літнього і похилого віку
є активними учасниками проєкту «Розширення
напрямів діяльності центру «Довіра» в місті
Нововолинську та селищі Благодатне»,
започаткованого Волинським обласним
благодійним фондом «Карітас — Волинь»
Отака скульптура із піску стала справжньою радістю для дітей.

«Та це ж — класики, гра мого дитинства!»
Фото Катерини ЗУБЧУК.

Не втримуюся
від захоплення,
натрапивши на квадратики
і прямокутники в одному
з дворів села Надрічне
Камінь–Каширського району
Катерина ЗУБЧУК

Щоправда, були вони не намальовані крейдою, як це зазвичай, а висипані піском, оскільки
поблизу в окрузі — ні асфальту, ні
бодай утоптаного клаптика землі,
на якому можна було б креслити.
Бо ж Надрічне — це дуже маленьке село, де двори поросли травою, яку нема кому витоптувати.
Дівчатка Еліна і Даша, з якими я
познайомилася, відпочивають у
бабусі й дідуся, котрі перебираються сюди, на малу батьківщину
лише в теплу пору, а живуть у Вараші Рівненської області. На моє
зацікавлення, як же цифри «напишуть», вони розмірковували:
може, камінчиками викладуть, а
може, так само піском скористаються.
Приємно було порозмовляти
з дітьми, яких не зовсім полонили
гаджети, — полюбляють забавлятися на свіжому повітрі, серед

Він так кохав
дружину… що облив
бензином і підпалив
с. 3
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Чому на 1000-гривневій
купюрі вирішили
зобразити Вернадського?
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l ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Або малоросійство від Нацбанку

Без ніг можна жити!
І Говерлу підкорювати,
і з парашутом стрибати, і на марафоні
у США пройти дистанцію!
Фото з особистого архіву Дмитра КОТОВА.

Національний банк України (НБУ) з 25 жовтня вводить
нову банкноту номіналом у 1000 гривень. Такий крок
особливо не тішить. Адже це свідчення знецінення нашої
валюти, яке спостерігаємо не один рік. Але не будемо про
фінансово-економічні причини такого кроку. Поговоримо
про культурно-ментальний аспект цієї події.
Купюри нацбанку будь-якої держави — не лише
фінансовий знак. Це також культурний символ.
І зображення на них — важливий елемент культурної
політики й політики пам’яті

а банкноті номіналом 1000 гривень матимемо зображення
Володимира
Вернадського
(1863–1945), котрий негативно ставився до самостійності
України і якого доволі проблематично вписати в пантеон
наших національних героїв.
У цьому сенсі ця купюра випадає із шеренги тих, які ми мали
до того часу і на яких були зображені особи, що стали символами української національної історії.

ВЧЕНИЙ, РОСІЙСЬКИЙ
ЛІБЕРАЛ, ПРИХИЛЬНИК
БІЛЬШОВИЗМУ
Й СУПРОТИВНИК
УКРАЇНСЬКОГО
САМОСТІЙНИЦЬКОГО РУХУ

»
«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»
Закінчення на с. 6

Петро КРАЛЮК,

філософ,
письменник,
публіцист,
доктор
філософії,
заслужений діяч науки
і техніки України, професор
Національного університету
«Острозька академія», блог
на сайті «Радіо Свобода»

Н

Власта КРИМСЬКА

«У НАС «ПОКЛАЛИ» ВЕСЬ ВЗВОД РОЗВІДКИ.
ЯКЩО МОЖЕШ — ПРИЇЖДЖАЙ...»
42-річний боєць 25-го батальйону «Київська
Русь» Дмитро Котов на псевдо Кот, залишившись
без ніг, піднявся на Говерлу, стрибнув із парашутом
і двічі брав участь у марафонах морської піхоти
у Вашингтоні. Його подвиг внесли до Книги рекордів України. Чоловік постійно відвідує поранених
у шпиталі, відкрито розповідає про себе та про те,
як вчився ходити.
Поранення атовець отримав у 2016-му, під Новий рік. Їхня група вирушила на бойове завдання,
а коли вже верталася
назад, натрапила на міну.
р
Дмитро нее ховається
від людей, не намагається
хова
про все забути,
від світу, навпати, відсторонившись
відс
ки, розповідає,
є, який ббіль переніс. Може, його приклад допоможе
же тим,
тим хто
х зараз вчиться жити без
руки чи ноги.

Дмитро Котов подолав свою дистанцію на змаганнях
у Вашингтоні, які вже 42-й рік відбуваються у пам’ять про тих,
хто не повернувся з війни.

ЛИПНЯ ЩЕ
ВЖЕ
ЗАЗА2311ТРАВНЯ
ПРОДАЖУ!
У УПРОДАЖУ!

гарної природи. Мимоволі пригадалося, що для мого покоління,
яке не знало не те, що смартфонів, а й телевізорів, класики були
особливо
популярною
грою.
Правда, тоді ніхто не задумувався, наскільки давня вона. Виявляється, подібна забава була ще в
Стародавньому Римі. І придумали
її лише для хлопчиків — так майбутні воїни тренували спритність

рухів, уміння тримати рівновагу. Лише в епоху Середньовіччя
гра стала популярною і в Європі
— давньоримські легіонери привезли її в більшість країн, і вже із
серйозного навчального заняття
класики трансформувалися в дитячу розвагу. А ось, до речі, дівчата підключилися до цієї гри лише
в 1950–х роках. Власне в пору дитинства мого покоління.

Така банкнота — свідчення знецінення нашої валюти.

ГАЗЕТА +

Ними захоплюєшся.
Пишаєшся. Їм дякуєш…
Ветеранам АТО,
з ампутаціями та на візках,
які втратили частини тіла,
але не розгубили сили
духу та жаги до життя.
Це герої, котрі щодня
тренуються, ставлять нові
цілі й досягають їх

У дівчат задача: як ще цифри на траві написати?

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 11 липня:

Цікава

Безперечно,
еречн
Вернадський
– видатний
учений. Відомий як
тний уч
натураліст,
аліст, що зробив внесок у
мінералогію,
алогію радіогеологію, геохімію і біогеохімію. Він же розробив натурфілософське вчення
про біосферу й перехід її в ноо-

сферу. Знаний Вернадський і як
теоретик та організатор науки.
Але це був учений, який
переважно жив в Росії й працював на цю країну. Він там
народився (в Петербурзі), там
і помер (у Москві). Щоправда, по лінії батька й матері
Вернадський мав українські
корені. Але вважав себе росіянином.
Певний час жив на українських землях – у дитинстві та в
1918–1921 роках, коли організовував і очолював Українську
академію наук. Безперечно,

“

Це був учений,
який переважно
жив в Росії й
працював на цю
країну. Він там
народився (в
Петербурзі), там і
помер (у Москві).

українці мають бути вдячні цьому вченому за організацію академії. Хоча не він один творив
цю інституцію. Були й інші вчені, які доклали чимало зусиль
для її становлення – наприклад,
Агатангел Кримський, котрого
в нас, за великим рахунком, достатньо не поцінували.

Закінчення на с. 10

»

Роксолана ВИШНЕВИЧ

Він почав діяти завдяки підтримці німецького
фонду EVZ. У рамках програми «Місце зустрічі:
діалог» волинська група відвідала відомі паломницькі центри в місті Жовкві та селі Крехів Львівщини, де діє чоловічий монастир святого Миколая
Отців Василіан, датований 1612 роком. Усі охочі
мали можливість узяти участь у літургії, після чого
монах-екскурсовод цікаво розповів про історію
виникнення монастиря, ченців–засновників, ознайомив із його комплексом. Згодом усі разом,
насолоджуючись красивими пейзажами, пройшли
до цілющого джерела Матері Божої. Позитивні
емоції доповнили враження від споглядання Вічевої площі в Жовкві, греко-католицького храму Святого Серця Христового при чоловічому монастирі,
де зберігаються мощі святого Партенія.
Учасники проєкту, котрі не побоялися вирушити в неблизьку поїздку, отримали прекрасний
заряд бадьорості, оптимізму й заявили, що готові
до нових подорожей.

n Прогноз погоди

Фото bank.gov.ua.

»

Сонце (схід — 5.21, захід — 21.27, тривалість
дня — 16.06).
Місяць у Стрільці. 12—13 дні Місяця.
Іменинники: Кузьма, Ангеліна, Костянтин.

Герой без ніг Він так кохав
Дмитро Котов дружину… що облив
підкорив
бензиномі підпалив
Говерлу,
пройшов
марафон
у США
і стрибнув
з парашутом!

Чому
на 1000-гривневій
купюрі вирішили
зобразити
Вернадського?

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

«Пахли тихим дощем
кам’яні тротуари…»
Юрій Андрухович у своїй поезії говорить,
що літо коротшає і запам’ятовується
по-особливому
За прогнозом чергового синоптика Волинського
обласного гідрометеоцентру Світлани Гончаренко, 12 липня — мінлива хмарність, без істотних
опадів. Вітер західний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7–12 градусів тепла, вдень
— 18–23 вище нуля. 13-го — мінлива хмарність,
уночі без опадів, удень місцями короткочасний
дощ, гроза. Вітер північно–східний, 7–12 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — плюс 7–12,
вдень — 18–23 вище нуля. 14, 15, 16-го — мінлива
хмарність, місцями невеликий короткочасний
дощ, гроза. Вітер північно–східний, 7–12 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — плюс 7–12,
вдень — 17–22 градуси тепла.
За багаторічними спостереженнями найтепліше 12 липня було 1959 року — плюс 35, найхолодніше — 1990-го — 9 градусів вище нуля.
Температура води в річці Стир — 19, в озері
Світязь — 15 градусів тепла.
У Рівному 12 липня весь день буде хмарним.
Без опадів. Температура повітря — плюс
11–21, 13-го — 11–23, 14, 15-го —
14—19, 16-го — 10—20 градусів вище
нуля.
Ведуча рубрики Людмила ВЛАСЮК.
К.

Тел. 72–38–94.
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Погляд
Євгенія СОМОВА,
редактор відділу
соціального захисту
«Газети Волинь»

І вилаятися,
блін, не можна
За міцне слівце будуть
штрафувати
ародна депутатка Ольга Богомолець
наприкінці своєї каденції стала
захисницею моралі. Взялася боротися з лихослів’ям. Вона внесла у Верховну Раду законопроект про заборону
матюків. Якщо парламент проголосує за
нього (хоча сумніваюся, бо ж колеги пані
Ольги висиджують у своїх кріслах останні
дні), і він стане законом, то порушників
каратимуть штрафами. Почувши це, сантехнік Петро, у якого, що не слово — то
мат, обурився. Мовляв, витрушує Богомолець усі гроші з кишені. На його щастя,
законопроект про «дематюкацію» на нього
не поширюється. Стосуватиметься лише
публічних людей, у тому числі нардепів,
журналістів. За нецензурщину під час телеефіру, у публікаціях їх штрафуватимуть.
Отож якщо депутатка Ірина Луценко ще
раз із парламентської трибуни скаже своє
улюблене «бляха-муха», то вибаченням уже
не обійдеться.
До речі, невдячну роботу — створити
перелік матюків — Ольга Богомолець хоче
доручити Кабміну. Певне, щоб чиновники
поповнювали свій словниковий запас, а заразом й усі, хто буде читати його. Адже він
має оприлюднити список. Треба ж українцям знати, за що їх будуть штрафувати. Але,
щоб покарати матюкальника, треба зловити
його. А хто це буде робити? Невідомо, як
і для чого потрібен той перелік лайок. Є ж
словники ненормативної лексики.
Депутатка стверджує, що написала
закон, бо вже дістала її лайка. Хоче очистити нашу «солов’їну» від нецензурщини.
Мовляв, лайливі слова для неї є чужими.
Українці свої негативні емоції висловлювали більш літературно, ніж сусіди-росіяни,
які й принесли до нас брудні матюки. Моя
покійна бабця, яка народилася ще за Польщі, теж так говорила. Розповідала, що їх
почула вперше від солдата, котрий зайшов
до хати зі словами: «Тьотка, водка єсть?»
І в тому є часточка правди. Наш народ
завжди засуджував лайку, вважав її гріхом.
В українців вона ніколи не була публічною
нормою. Хоча, якщо бути чесними, усе
ж була. Це доводять і науковці. Згадаймо
гуцульські коломийки, сороміцькі пісні,
які передавалися з покоління в покоління.
Під час сварки жінки могли одна одній зад
показати, прокоментувавши, куди треба
поцілувати. Так демонстрували зневагу до
суперниці. Зрештою, у стресовій ситуації
всі поводяться по-різному. Одні плачуть,
інші — мовчать, розмахують кулаками чи
лаються. Мат — це своєрідний спосіб розрядки, зняття напруги, кажуть психологи і
навіть в. о. міністра охорони здоров’я Уляна
Супрун.
Я не прихильниця нецензурщини ні в побуті, ні в літературі, але й пуританкою себе
не вважаю. Однак переконана, що штрафами матюкальників не перевиховаєш. Та
й для чого винаходити велосипед, коли це
вже зробили? В Україні є ж покарання за
нецензурну лайку. У громадських місцях
вона класифікується як дрібне хуліганство,
за яке передбачені штрафи або виправні
роботи. Чиновників утримуватися від міцного слівця зобов’язує закон про державну
службу, народних депутатів — регламент.
Дивує й інше. Законопроект Ольги Богомолець взялися активно обговорювати у
ЗМІ, соцмережах щойно він з’явився. Зате
інший — «Закон про мови в Україні», оприлюднений трохи раніше, наприкінці червня,
чомусь залишився поза увагою. Адже він
куди актуальніший, бо ж загрожує існуванню української мови, створює базу для її
витіснення. n
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«ГОЛОС» — ЦЕ «САМОПОМІЧ-2»
Патріотичні, але слабкі. Нові, але недосвідчені.
Хороші люди, але помочі від них мало
Фото ТРК «Україна».

Рок–зірка й талановитий
музикант вирішив ще раз
штурмувати Верховну
Раду. Мало хто вже
пригадує, що його перша
спроба сходити в політику
виявилася провальною. І
знову Святослав робить
помилку за помилкою: від
реверансів на адресу ЛГБТ
(сексуальних меншин)
до явної неготовності до
дискусій на складні й навіть
прості політичні питання
Віктор ДАЛЬ,
fraza.ua

адія, що Вакарчук балотуватиметься на президентських виборах, як
спалахнула, так і згасла. Він так
довго вагався, переминався з
ноги на ногу, що ініціативу перехопив куди рішучіший Зеленський. Після приголомшливої
перемоги «Кварталу» «Океан»
таки захвилювався: Святослав
вирішив знову йти до Ради, як і
2007 року. В кандидати потягнулися Іво Бобул й Білоножки, Оля
Полякова вирішила створювати
свою політичну силу, а Олег Винник пристав до компанії Михайла
Поплавського. Загалом ситуація
на вигляд абсурдна, але Вакарчук — випадок окремий. Він не
просто співак, а митець із яскраво вираженою громадянською
позицією.
Утім, пан Святослав як очікуваний месія і Вакарчук реальний
політик — це дві різні постаті. За
дуже короткий проміжок часу —
трохи більше місяця, попри стартовий сплеск рейтингу, він стає
для багатьох головним розчаруванням компанії.
Співає добре. Але щойно починає говорити, як демонструє
повну некомпетентність у ключових для майбутнього держави
питаннях. Схоже, з Вакарчуком
ми отримали той самий феномен, що й із Зеленським — невиправдану зарозумілість. А разом
із нею — неготовність до реальних справ, неволодіння базовим
мінімумом знань, необхідних для
управління державою.
Коли Анатолій Гриценко в
ефірі ICTV показав, що Святослав уявлення не має про розмір
оборонного бюджету держави, можна було подумати, що
це прикрий випадок. Коли ж на
телеканалі «Україна» Юлія Тимошенко запитала в нього про
ціну на газ для населення, як
відповідь ми побачили все той
же розгублений вираз обличчя,
мовчанку. Кандидат на очах усієї
країни безпорадно плескав себе
долонею по лобі в пошуках відповіді на елементарне питання.
Кажуть, штаб порадив йому менше ходити на ефіри. До виборів
це вирішує проблему. А що далі?
Передвиборчий тур партії
«Голос» супроводжується його ж
безкоштовним концертом. Але,
пробачте, чим це відрізняється
від банальної роздачі «гречки»,
яку він так критикує? Не треба
лукавства — це той же підкуп виборців. Яка різниця, підкоряти
шлунки крупою чи полонити серця безкоштовними квитками? І
хіба це нова якість політики, про
яку Вакарчук безупинно гово-

Н

Під час «Дебатів» на каналі «Україна» Юлія Тимошенко не стала вигадувати
ровера, а прямо запитала у Святослава Вакарчука:
«Скільки зараз коштує газ для населення?» Той відповіді не знав...

рить? Підкуп виборців — то стара політика, з якою він показово
бореться.
Щодо самої «новизни». Парадокс, але пан Святослав не
є новачком у політиці. Співак
вже «засідав» у Верховній Раді.
У 2007–му Вакарчука було обрано до парламенту за списком
«Нашої України» Віктора Ющенка. Тоді він пропустив більшість
пленарних засідань, не написав жодного законопроекту,
здав мандат. Але ж перед цим, у
2006–му в інтерв’ю «Українській
правді» Вакарчук так правдоподібно обіцяв, як і тепер: «Якщо
колись життя заставить мене
йти в політику, я віддам себе на
100%». Віддав, але рівно на 50%,
бо згідно з даними сайту Верховної Ради, решту робочого часу
прогуляв.
Злі язики подейкують, ніби
тоді перебування Святослава у
фракції Віктора Ющенка робило

більшості, якій не до вподоби,
щоб чоловіки кохалися з чоловіками. Ба більше — одружувалися
один з одним. Більше ніхто з політиків не наважився би йти всупереч громадській думці.
Відомий український письменник Юрій Андрухович, який
теж належить до того ж творчого кола, що й Славко Вакарчук,
був безжальним до свого колеги,
заявивши, що участь «Голосу» у
виборах лише завадить іншим
демократичним силам пройти
до парламенту. «Голос» — це Самопоміч-2, — пишуть в соціальних мережах. — Патріотичні, але
слабкі; нові, але недосвідчені;
хороші люди, але мало що зможуть».
Як би там не було, але в майбутній Верховній Раді, до якої
пролізуть Медведчук та безліч
іншої проросійської «п’ятої колони», точно знадобляться бійці.
Російський реванш в Україні на-

країна тоне, потрібне не нове обличчя,
« —якеКоли
розкаже, як потрібно, а вправний шкіпер,
котрий виведе корабель із моря, де штормить, —
написала відома публіцистка та громадський діяч
Зоя Казанжі. — У парламенті потрібні ті, хто зможе
врівноважити наївність дітей і дати відсіч хижакам.
неможливими гастролі «Океану»
в Росії. Москва Ющенка не любила так само, як тепер ненавидить
усю Україну.
Зараз Вакарчук на публіку критикує ідею проведення референдумів із принципових для України
питань, які озвучуються офісом
нового Президента. Проте ще у
2014 році він сам пропонував винести на референдум питання…
федералізації і мови. «Кожен день
спекулюють на ній: потрібна одна
чи дві. Всі ми можемо говорити на
різних мовах, навіть я у цій студії.
Поставте це питання на референдум, якщо хочете», — заявив тоді
у студії одного з телеканалів Вакарчук російською.
Утім, Святославу варто віддати належне за те, що він уміє
йти проти течії і не боїться формулювати свою позицію в тих питаннях, де інші політики ховають
голову в пісок. Так, відповідаючи
на питання ахметовського телеканалу «Україна» про права ЛГБТ
та узаконення одностатевих
шлюбів він прямо заявив: «У нас
країна рівних прав і рівних можливостей», чим викликав шквал
критики з боку консервативної

»

бирає обертів: хочуть скасувати
мовні квоти і сам закон про мову,
декомунізацію, посунутись назад
у питанні автокефальної церкви.
Армію змушують «не стріляти у
відповідь», тож наші бійці й далі
гинуть. Російській мові нова влада пропонує надати спеціальний
статус на Донбасі. Україна стрімко втрачає свої міжнародні позиції. Росію щойно поновили в
Парламентській асамблеї Ради
Європи. Щоб боротися з реваншистами, гарного голосу замало. Потрібна залізна рука.
«Коли країна тоне, потрібне
не нове обличчя, яке розкаже,
як потрібно, а вправний шкіпер,
котрий виведе корабель із моря,
де штормить», — написала відома публіцистка та громадський
діяч Зоя Казанжі. «У парламенті
потрібні ті, — пише вона, — хто
зможе врівноважити наївність
дітей і дати відсіч хижакам».
Діти в її інтерпретації — це і ж
«Голос», а хижаки — це, звичайно, колишні регіонали, які йдуть
двома колонами, «Опоплатформою «За життя» Бойка—Медведчука та «Опоблоком» Новінського—Мураєва. n
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«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»:
ми знаємо, як зупинити сповзання в бік Кремля
Партія Петра Порошенка — єдина з прохідних до ВР, яка спроможна поставити
заслін російському реваншу в Україні
Фото eurosolidarity.org.

Василь КОЗАЧЕНКО

оли перед президентськими виборами політичні оглядачі попереджали, що в разі відходу
Петра Порошенка від влади
може відбутися стрімкий відкат назад від здобутків попередніх п’яти років, вірити їм
не хотілося. Здавалося, що
після перемоги Революції гідності, після тисяч загиблих у
війні з Росією вже ніхто й ніколи не зможе повернути Україну в російсько–радянський
інформаційний та культурний
простір…
Але кожен новий тиждень
приносить чергові новини
про реванш проросійських
сил. Днями, наприклад, з’ясувалося, що Окружний адміністративний суд Києва
скасував штраф для телеканалу «Інтер» за фразу про
«називання вулицями іменами фашистських злочинців»
у концерті з нагоди 9 Травня.
Раніше той самий суд скасував найменування столичних
проспектів Московського і
Ватутіна на Бандери й Шухевича. За кілька днів до того в
Харкові міськрада повернула
проспекту Григоренка ім’я
радянського маршала Жукова… Що далі — відновлення
пам’ятників Леніну, повернення назви «УРСР»?
Проте під загрозою опинилася не лише декомунізація. Відчувши сприятливий
момент, колишні регіонали
повилазили з–під плінтуса, де
ховалися під час президентства Порошенка, і вже через
суд вимагають скасувати реєстрацію Православної церкви України та оскаржують у
Конституційному Суді закон
про українську мову. Особливу тривогу це викликає з
огляду на те, що призначений усупереч закону про люстрацію голова президентського офісу Андрій Богдан
уже запропонував повернути
скандальний мовний «закон
Ківалова—Колесніченка». А
тим часом кум Путіна Віктор
Медведчук, один із лідерів

К

«Не допустимо реваншу «п’ятої колони!»

«Опозиційної платформи —
За життя», який прагне стати
народним депутатом, додав
до своєї медіаімперії ще один
телеканал — західноукраїнський ZIK.
— Події, що відбуваються
після інавгурації Зеленського — особливо в гуманітар-

інституту національної пам’яті
Володимир В’ятрович, який
балотується в народні депутати за списком партії «Європейська Солідарність».
Реваншистські
рішення
судів він пов’язує, зокрема, з
правником Януковича Андрієм Портновим. Після пере-

У новій Раді наша фракція буде політичним
« —«спецназом»,
який не дозволить зупинити Україну
на шляху до євроінтеграції, — каже Петро
Порошенко.
ній політиці — не залишають
сумнівів у тому, що проросійські сили в Україні націлені на
реванш. На цьому напрямку
команда Зеленського або не
має чіткої позиції і не захищає українські інтереси, або
діє разом з «Опозиційним
блоком» та Медведчуком.
Тому справді потрібно бити в
набат. І пояснювати громадянам, що відбуваються речі, які
можуть поставити під загрозу
дуже багато зробленого за
останні п’ять років — того, на
чому ґрунтувалася політика
формування української національної ідентичності, — наголошує голова Українського

»

моги Революції гідності автор
диктаторських «законів 16 січня» втік з України. Та щойно
стало відомо про перемогу
Зеленського на президентських виборах, повернувся і
заявив, що буде мстити особисто Порошенку. Лише завдяки мобілізації студентів та
жорсткій позиції партії «Європейська Солідарність», яка
їх підтримала, вдалося скасувати призначення Портнова
професором кафедри конституційного права (!) Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка. Але
з огляду на те, що голова ОП
Богдан називає його своїм

близьким другом, без роботи цей кадр навряд чи залишиться. Знайшлася ж посада
для ексдепутата Луганської
облради Віталія Комарницького, який у 2014 році підтримував «ЛНР». Тепер він — голова Луганської ОДА.
Навряд чи саме за такі
нові обличчя голосували виборці Зеленського. «Політики діляться не за новими і
старими обличчями, а лише
за ідеями та переконаннями,
які вони захищають. Хоче цей
політик вести Україну в ЄС та
НАТО чи в Росію, захищає він
інтереси України чи ні — тільки такий поділ є правильним,
— вважає голова Верховної
Ради Андрій Парубій, другий
номер списку «Європейської
Солідарності».
Власне, ця політична сила
— єдина, в програмі якої чітко
наголошується на меті привести Україну в НАТО і ЄС.
Оновлена команда Порошенка повністю очистилася від
одіозних політиків. І тепер іде
в парламент, посилена саме
тими новими обличчями,
щодо державницької позиції
яких немає жодних сумнівів:
легендарним командувачем
95–ї бригади Михайлом Забродським, волонтеркою Со-

фією Фединою, знаменитою
«госпітальєркою» Яною Зінкевич, колишнім політв’язнем
Кремля Ахтемом Чийгозом…
Усі вони мають неоціненний
досвід боротьби з державою–
агресором та її агентами в
Україні.
Експерти
наголошують:
зараз, коли Україна опинилася в особливо складному
становищі через можливість
проросійського реваншу і
зсередини, і ззовні, лише потужна політична сила з чіткими пріоритетами спроможна
завадити подальшій дестабілізації ситуації. «Голос» Святослава Вакарчука — слабкий
і недосвідчений, до того ж свідомо відмовляється від чіткої
політики національної ідентичності, щоб не дратувати
«східний» електорат. «Батьківщина» Юлії Тимошенко веде в
Раду старі скомпрометовані
кадри. Партії Ігоря Смешка й
Анатолія Гриценка не долають виборчого бар’єру. Тож з
усіх сил, що мають шанс пройти у Верховну Раду, потрібні
якості має тільки «Європейська Солідарність».
За п’ять років на посаді
Президента Петро Порошенко розбудував зруйновану
попередниками армію, провів
декомунізацію, здобув Томос
про автокефалію для Православної церкви України. Завдяки його вмінням і таланту
дипломата країна, попри війну, отримала безвізовий режим та зону вільної торгівлі з
ЄС. І не випадково саме тепер, коли державу очолив недосвідчений Зеленський, ми
стрімко втрачаємо позиції на
міжнародній арені. Якщо цей
процес не зупинити, повернення делегації Росі в ПАРЄ
може стати лише першими
«квіточками».
— Ми знаємо, як вести
країну в Євросоюз, що й коли
для цього треба зробити і як
обходити перепони. У парламенті наша фракція буде політичним «спецназом», який не
дозволить зупинити Україну
на шляху до євроінтеграції,
розвернути її в напрямку Росії
й знищити результати Революції гідності, — наголошує
Порошенко.
— Ми знаємо, як зупинити
сповзання в бік Кремля. Ми
знаємо, як зупинити «п’яту
колону». І точно не допустимо
реваншу, — додає найрезультативніший Президент в історії України. І це той випадок,
коли є не лише бажання, а й
усі підстави йому вірити. n

n Пряма мова
Євген ДИКИЙ,
колишній командир роти батальйону
«Айдар», про перейменування в Києві
вулиць на радянський манер після
приходу нинішньої влади:
Підтримую рішення Окружного суду про
скасування перейменування проспектів
Степана Бандери й Романа Шухевича. Ми
не заслужили права ходити вулицями, названими на честь людей чину та непохитної
волі до перемоги. Не можна вшановувати
ирати до
Василя Стуса й обирати
парламенту його вбивго не
цю. Ще багато чого
можна. Бандера й Шухевич
дивляться на нас, як наа безтріб.
силий і беззубий непотріб.
кт
Московський проспект
ми заслужили.

«

»

«

Михайло БАСАРАБ,

Сергій ФУРСА,

політолог, розмірковує, хто нині керує Україною:
Організована група Медведчука, Портнова, Коломойського і Богдана кожним пчихом демонстративно показує,
що тепер вони контролюють Малоросію і дуже швидко
здатні зробити тут пекло. Зеленський для них — офіційна
заглушка, смішний весільний генерал. Згадайте, як Богдан
обмовився, що «рішення ухвалили Президент і ОфісПрезидента». Тобто є Президент, і окремо існує собі Офіс президента. Може, й справді він існує як негласне угруповання на
ожливо, ми
чолі, наприклад, із Медведчуком. Можливо,
йного
вже маємо двох Президентів — офіційного
ка. І
і реального. Зеленського і Медведчука.
лову
цей Офіс пхатиме Медведчука на Голову
єю
Верховної Ради, який за Конституцією
нта,
буде виконувати обов’язки Президента,
ипинені.
повноваження якого достроково припинені.
Це, ясна річ, лише припущення. Але якось
надто узгоджено діє цей квартет.

»

«

фінансист, стверджує, що серіал «Свати» — це набагато гірше,
ніж «липецька фабрика» Порошенка:
Повернення цього телесеріалу не лише демонструє весь набір
негативних цінностей команди Президента. Те, що вони заохочують
пропаганду російського світу. Те, що вони бачать в українцях малоросів. Те, що незаконне відвідування Криму для них не проблема. Це
все моральна площина. Але це ще і корупція. Очевидна, відкрита,
вульгарна. Можуть сказати, що це дрібниці та копійки порівняно
із загальним рівнем корупції в країні? Можуть. І навіть матимуть
рацію. Дрібниці. Але і Липецька фабрика не була проблемою, але стала мемом. Де перехід від незначної
ться? Хто
корупції до вже важливої? Коли це трапиться?
ішив іти в
може поручитися, що Зеленський не вирішив
Сватів»? І
Президенти, образившись на заборону «Сватів»?
ь»? Очене вирішивши відновити «справедливість»?
ивий.
видно, що цей інтерес абсолютно корисливий.
Йому наплювати на інформаційну війну,
розв’язану Росією.

»
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6 ЛИПНЯ. КІВЕРЦІ. «ОЙ НА ІВАНА,
ТА Й НА КУПАЛА…» НАБИРАЙМОСЯ СИЛИ!

ВОЛИНСЬКІ НОТАТКИ ДМИТРА МАХОРТОВА
а хто він такий? Бачили
ми таких зайд! Тільки наобіцяє, а потім — шукай вітра
в полі… » — ну от дочекався
і таких коментарів на своїй фейсбук-сторінці.
Хто ж цим людям так насолив, що виливають
свою злість у соцмережі? Хтозна. Та сказати, що це не ображає, — неправда. Але ж тримаю удар, бо раз прийняв рішення йти у депутати від волинського округу № 23, то маю
переконати виборців, що я — не вітер в полі
і не зайда, а досвідчений юрист, якому, як і більшості українців, дуже заважають жити і працювати корупція, беззаконня, подвійні стандарти
й безлад. На зустрічах із людьми не обіцяю
привозити їм футбольні м’ячі і не роздаю гречки. Вважаю, що все це депутатське
«гречкосійство» має залишитись
у минулому. Зараз наша рідна держава в такій небезпеці, що до Верховної
Ради повинні зайти професіонали,
які можуть швидко зорганізуватися,
з перших же днів роботи сформувати
коаліцію, обрати уряд і приймати закони, що полегшать життя громадян
та вітчизняного бізнесу і захистять
державу від зовнішньої агресії й внутрішніх чвар. А люди мають можливість через своїх представників-мажоритарників впливати на зміст законів. Про
таку співпрацю виборців і депутата розповідаю
я цими днями в окрузі селянам і містянам,
головам сільрад, місцевій інтелігенції. І веду
сторінку у соцмережі — своєрідний щоденник
мого знайомства з Волинню.

Фото прес-служби Дмитра МАХОРТОВА.

Безпартійний кандидат у народні депутати України у виборчому
окрузі № 23 (Камінь-Каширський, Ківерцівський, Маневицький,
Любешівський райони). Юрист із Києва. Балотується вперше

«Т

4 ЛИПНЯ. МАНЕВИЧІ.
ЗУПИНИТИ ТРАГІЧНИЙ ЛІЧИЛЬНИК!

Не дає спокою один коментар у фейсбуці
під інформацією про те, що я родом з окупованого Лутугиного Луганської області. Дописувач зазначив, що для нього далеке Лутугине — це гострий біль, бо там у бою загинув
його близький товариш. Не знаю, звідки той
хлопець, де його могила, але думки про невідомого мені волинського героя-захисника мого

Здається, сьогодні уся Волинь співає купальських пісень і запалює купальське вогнище…
Мені пощастило зустрічати це свято у Ківерцях.
Ну, що вам сказати… З такими людьми ми обов’язково розбудуємо заможну державу! І нема чого
скиглити про меншовартість, ми — сильний, красивий, працьовитий і талановитий народ! Тож хто
ще не на святі? Збираймося до річки чи озера, запалюймо вогнище, проганяймо все зле, очищуймося водою і вогнем і набираймося сили. Попереду важкі жнива: і політичні, і традиційні.
7 ЛИПНЯ. ЛЮБЕШІВ.
ІДЕМО! НА ЗУСТРІЧ З ЕКСТРИМОМ!

У Любешові відбувається фестиваль з екстремального водного туризму «Поліська регата-2019». І, звичайно ж, це чудова нагода краще
відчути пульс життя на Поліссі, познайомитися
з новими людьми, відвідати національний парк
«Прип’ять–Стохід». І вже записую до свого нотатника: ІНВЕСТИЦІЇ в природні заповідники
Полісся — один із ключиків до заможного життя
волинян. Та тут від туристів з усього світу відбою
не буде, а де туристи — там гроші. Але насамперед будемо разом залучати інвестиції в місцеву
інфраструктуру, бо туристи — люди вимогливі
до комфорту. А природа тут зачаровує!
8 ЛИПНЯ. МАНЕВИЧІ. ПОДАРУНОК ДЖЕНІТИ

Подарунок
від дівчинки
Дженіти.

«На зустрічах із людьми не обіцяю привозити їм футбольні м’ячі
і не роздаю гречки».

рідного містечка не полишають. Тому прийшов
сюди, до стели Героїв Небесної сотні в Маневичах, щоб вшанувати пам’ять усіх, хто загинув за Україну. Впевнений, що моя втрата
малої батьківщини — тимчасова, що окупанти
згинуть, «як роса на сонці», а от як змиритися
з втратами багатьох українців, чиї рідні вже ніколи не повернуться з тих боїв? Із учорашнього
зведення про добу в ООС: поранено 5 українських захисників. Ще в 5 родин прийшла біда.
І цей трагічний лічильник треба негайно спиняти.
5 ЛИПНЯ. МАНЕВИЧІ. ІНТЕРНЕТ — НАШЕ ВСЕ!

Зараз наша рідна держава
«
в такій небезпеці, що до Верховної
Ради мають зайти професіонали,
які можуть швидко
зорганізуватися, сформувати
коаліцію, обрати уряд.

»

позитив від впровадження медичної реформи,
хоча б у тому, що нема багато людей під кабінетами, бо діє система електронної черги. Але
проблема в тому, що 80% пацієнтів — сільські
мешканці, а з інтернетом у віддалених селах —
просто біда.

Ще одна ділова зустріч. У районному
центрі первинної медико-санітарної допомоги. Головний лікар Тетяна Самчук розповіла, що маневиччани вже відчувають певний

Тиждень розпочинається з Дня родини і малюнка, який мені напередодні подарувала маленька Дженіта Осадчук із Маневичів. Її родина
велика і дружна, бо ж батьки Тетяна і Степан
Осадчуки виховують у дитячому будинку сімейного типу 10 дітей! І панує тут Любов, символ
якої і зобразила Дженіта на своєму малюнку.
Цей безцінний подарунок відвезу своїй дружині
Юлії і донечкам Аделіні та Мілані. До речі, зараз
мої найрідніші дівчатка в Болгарії — і не на відпочинку, а на тренуваннях, бо є членами резервної команди збірної України з художньої
гімнастики. Дякую вам, любі, що підтримуєте
і вірите в батька!
9 ЛИПНЯ. ПЕРЕДВИБОРЧИЙ ШТАБ

Після тижневих зустрічей із виборцями визначився зі слоганом, з яким буду служити цьому унікальному краю. А різні політтехнологи хай
відпочинуть, бо моє гасло народилося у спілкуванні з людьми і поліською природою:

ЗРОБИМО ВОЛИНЬ БАГАТИМ
КРАЄМ ЩАСЛИВИХ ЛЮДЕЙ!

n Резонанс

Фото vse.media.

«ХЛОПЦІ З АВТОМАТАМИ
ТРУСЯТЬ ПОДАТКОВУ»
Ця новина сколихнула Луцьк у вівторок вранці
Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР)
порахували, що волинські податківці могли
завдати збитку державі на 190 мільйонів гривень
Мирослава КОЗЮПА

урналістів нашої
газети у приміщення, де проводилися слідчі дії,
не впустили. Озброєні люди
в балаклавах при вході до будівлі розповіли, що тут працюють представники управління захисту економіки ГУНП
у Волинській області. Разом
із поліцією обшуки вели і спеціалісти Державного бюро
розслідувань та Генеральної
прокуратури України.
Слідчі заходи в територіальному офісі ГУ Державної
фіскальної служби у Волинській області ДБР провело

Ж

після того, як викрило протиправну схему, у якій брали
безпосередню участь співробітники ДФС.
«Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку
з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі
«послуги» свій відсоток», —
зазначила
прес-секретар
бюро розслідувань Оксана
Варченко. За її словами,
схема була такою: підприємство-імпортер
завозило
в Україну транспортні засоби
і після розмитнення реалізовувало їх споживачам, зазвичай фізичним особам. Згодом
автомобілі перепродавали іншим клієнтам за підроблени-

ми документами. «Фінансові
операції були «транзитними»,
тобто проводилися спеціально задля подальшого перепродажу імпортного ПДВ
підприємствам
реального
сектора економіки. У підсумку
ці фірми-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися
від сплати податків. За попередніми підрахунками, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння
волинських фіскалів завдала
збитків державі на 190 мільйонів гривень», — повідомили
в Державному бюро розслідувань.
Зараз відкрито кримінальне провадження за ухилення
від сплати податків у великих
розмірах, підробку документів, печаток, штампів, бланків, зловживання владою

54-літній Віктор Кривіцький очолював Волинську митницю
з 15 грудня 2016 року.

Власне, вони покривали діяльність тіньового
« —ринку
з торгівлі податковими кредитами
й отримували за такі «послуги» свій відсоток, —
зазначила прес-секретар бюро розслідувань
Оксана Варченко.

»

або службовим становищем
та службовим підробленням.
Паралельно «трус» провели і в окремих волинських
брокерських фірмах, де вилучено значні суми коштів,
печатки різноманітних фірм
і транзитні номерні знаки
на автомобілі.
Як ми повідомляли, в суботу Президент Володимир

Зеленський вимагав звільнити начальника Волинської
митниці та закликав Віктора
Кривіцького самостійно подати заяву протягом двох днів.
У понеділок цей термін минув,
а в день обшуків виконувач
обов’язків голови Державної
фіскальної служби Олександр
Власов звільнив пана Кривіцького своїм рішенням. n
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Лідер партії «Сила і честь» Ігор СМЕШКО:
«Заможних людей в Україні повинно бути понад 50 процентів —
до них мають належати пенсіонери, лікарі, вчителі,
інженери, творча та наукова інтелігенція»
Дмитро ГОРДОН

горе Петровичу,
ви стали сенсацією президентських виборів, провели
найрезультативнішу і найдешевшу кампанію. До
виборів усі говорили, що
ви здобудете 0,2 — максимум один процент, рейтинги давали від 1,4 до
1,9. Ви набрали 6,04 процента. Водночас кажуть,
що у вас багато вкрали.
Скільки?
— За нашою інформацією (вона збігалася з
даними Адміністрації президента), у нас забрали приблизно 700—800 тисяч голосів (у першому турі Смешко
здобув 1,14 мільйона голосів. — Д. Г.). Ми не могли
покрити всі дільниці, тому
що за нами немає олігархів,
немає фактичного бюджету
для ведення кампанії… Ми
витратили 1,8 мільйона гривень, і навіть наші зарубіжні
партнери (у мене було багато зустрічей, наприклад, із
послами західних країн) не
могли в це повірити. Гроші
збирали у звичайних людей.
Іноді це були пожертви по
100, 50 або 20 гривень… Ми
покрили приблизно 30 процентів дільниць, тобто на 70
процентах дільниць, де не
було наших представників,
відбувалися фальсифікації.
У нас є кілька відео, як після
підрахування голосів брали
наші стоси і перекладали в
інші. Але в нас така система
захисту виборчих прав, що
домогтися справедливості
практично неможливо… Ну
підеш у суд, і скільки років ти
будеш чекати?
— Чотири рази ви з’являлися на загальнонаціональних каналах і чотири
рази на інформаційних
— усе, у телепросторі вас
більше не було. Майже
жодного борда по Україні,
жодного ролика на телебаченні — чим ви взяли
людей?
— Я великий оптиміст
щодо українського народу.
Вірю, що ми одна з найосвіченіших європейських націй,
яка може врятувати Європу.
Я не жартую. Згідно з аналізом виборчої кампанії,
64 проценти наших виборців мають вищу або незакінчену вищу освіту. Очевидно, народ дуже втомився…
Іноді кажуть, що люди все
критикують, ні в що не вірять… Адже з 1991 року їх
обманювали: обіцяли одразу провести реформи, що
життя покращиться, що ми
будемо жити, як у Європі… У
1991–му ми дійсно були у
двадцятці найбільш індустріально розвинених країн
світу. Ми входимо в десятку
країн із найбагатшими запасами корисних копалин. А є

—І

такі, де взагалі немає корисних копалин!
— Ви — наймолодший у Радянському Союзі
доктор технічних наук із
кібернетики, професор,
винахідник,
заснували
військові представництва
України у США та Швейцарії, очолювали Головне
управління військової розвідки Міноборони і Службу
безпеки України, за вашим поданням президент
Кучма вперше підписав
курс України в НАТО, ви
звели нанівець «кольчужний скандал», чим урятували Україну від міжнародної ізоляції, і, нарешті,
саме ви врятували «помаранчевий» Майдан від великої крові та розвернули
внутрішні війська, які вже
йшли на Київ.
Більш ніж п’ять років у
нас іде війна з Росією, і ви
багато чого зробили для
України саме в цей період.
Я розумію, що не про все
зараз можна розповідати.
Можливо, колись ви напишете мемуари, і ми дізнаємося набагато більше. А
мир між Україною і Росією
взагалі можливий?
— Безумовно, буде мир,
ми встановимо нормальні
відносини, але не ціною капітуляції, а завдяки процвітанню нашої держави, яка посяде своє місце у Європі і стане
мостом, щоб європейська
цивілізація поступово просувалася на Схід… Але це відбуватиметься поступово. Не
потрібно тішити себе думкою, що завтра буде демократія в Росії. Очевидно, що
форма правління в нинішній
Росії відповідає завданням,
які ставлять перед собою її
еліти, але вони не повинні
руйнувати нашу державність! Ми колись дали їм усе:
і державність, і християнську
віру! Мені не подобається,
коли кажуть «старший брат»
або «молодший брат» про
нації, але якщо розмірковувати саме цими категоріями,
то старший брат — це ми.
Ми повинні передусім
стати економічними націоналістами. Що я під цим розумію? Полюбити себе, зрозуміти, що немає жодної країни
— ні на Сході, ні на Заході, —
яка нас просто любить і щось
подарує. Ми повинні робити
все, що потрібно для України: відновлювати економіку,
створювати міцну, потужну
армію, відновлювати політико–дипломатичну можливість впливати на події у світі,
а не бути предметом гри великих держав.
— Я знаю, що є таємний план Смешка щодо
повернення Україні Криму
і Донбасу. У чому він полягає?
— Дійсно, він є, але його
не можна озвучувати під час
бойових дій, тому що його

Фото прес-служби партії «Сила і честь».

два мільйони виборців віддали
« Майже
за мене голоси, я постійно відчуваю
величезну підтримку від народу.
»
автоматично буде знівельовано.
Ми повинні виходити із тверезого розрахунку і сподіватися тільки на
себе. Україна розташована в центрі Європи, на геополітичному
перехресті
глобальних інтересів. Нас,
якщо повернути всіх закордонних українців, майже
50 мільйонів — це найбільший потенціал. Потрібна твереза стратегія, і, враховуючи
її, ми повинні стати мостом
між євроатлантичною цивілізацією та цивілізацією, яка
ще не визначилася… У цій геополітиці треба зайняти таку
позицію, яка б відповідала
нашим інтересам: ідеться
про повернення територій,
абсолютне визнання нашого суверенітету, реальних
гарантій безпеки згідно з
Будапештським меморандумом. Усі держави, які його
підписали, повинні зрозуміти свою відповідальність за
міжнародне право. Хто буде
відмовлятися після цього від
ядерної зброї?! Іран, Північна
Корея?
Мій план є, він детально
опрацьований. Але для його
реалізації необхідна реальна
присутність у чинній владі.
Саме тому ми йдемо на вибори до Верховної Ради.
— Чому Москва так не
хоче, щоб ви були в українській політиці?
— Думаю, це реакція
російського істеблішменту,
спеціальних служб і тих, хто
ухвалює політичні рішення
щодо України. Головне їхнє
завдання — зруйнувати державу Україна, перетворити її
на бутафорію.
Наші опоненти не зацікавлені в тому, щоб з’явилася політична сила професіоналів, які чудово розуміють,

що потрібно робити в оборонній промисловості, у правоохоронній діяльності, у
спеціальних службах, у міжнародних відносинах, які
прийдуть і не будуть вчитися,
— із популістськими гаслами, мовляв, «нові обличчя»,
«ми зараз прийдемо й усе
зробимо»...
— Що новій українській
владі потрібно робити з
такими тарифами?
— Тарифи — це антиконституційна політика урядів,
вони призвели до того, що
збідніння населення як таке
зараз перетворилося на катастрофу. Пенсіонерів доведено фактично до вимирання. Ми виступаємо за те, щоб
вони стали середнім класом,
як у європейських країнах.
— Ви єдиний представник вищого керівництва України, хто вільно
володіє п’ятьма мовами.
Ваші друзі — керівники
найвпливовіших західних
спецслужб. Ви єдиний
серед українських державних діячів, хто є представником країни в кількох міжнародних елітних
клубах. Чи не відчуваєте
зараз, Ігоре Петровичу,
проросійського реваншу
нашої «п’ятої колони»?
— Я маю казати лише
правду. Ще ніколи в мене
не було такого відчуття небезпеки, як зараз. Фактично
«п’ята колона» йде реваншем до Верховної Ради. Усе
це починалося у 2005 році.
Політична сила, що прийшла
до влади разом із Ющенком,
«любі друзі» і його політичні
призначенці не були ні європейцями, ні демократами.
Вони систему не зламали
— вони її очолили. Почали
грабувати надра, бюджет.
Вони привели Януковича

до влади. А після другого,
кривавого, Майдану та сама
політична сила — подивіться! — опинилася поряд із Порошенком, на всі п’ять років.
Вони привели до нас в Україну цю «п’яту колону».
Якщо подивитися на політичну партію «Опозиційна
платформа — За життя»…
Пробачте, за яке життя?
Життя буває й у рабстві. Мир
за будь–яку ціну? І ціною
втрати незалежності? Знижки на газ? В обмін на що?
Нам уже давали в Харкові
знижку на газ — і втратили
Крим із половиною Донбасу.
73 проценти українців
відкинули правління президента Порошенка, який мав
можливості після другого
Майдану, але знову та сама
історія. Він — найближчий
соратник Ющенка. Той самий борщ, та з іншої тарілки.
Міг стати державним діячем,
але залишився бізнесменом… Усе залежить від Володимира Зеленського. Чи
зрозуміє він, що цунамі його
винесло, але не він це цунамі
створив? Йому зараз треба
дуже важко працювати, аби
виправдати надії, які на нього покладає народ України.
— Ви готові підставити
йому плече?
— Ну хіба можна кадровому офіцеру бути не готовим підставити плече законно обраному Президенту,
коли триває війна? Коли знищено не тільки зовнішню, а й
внутрішню систему безпеки?
Коли правову систему зруйновано, коли люди почуваються незахищеними, коли
продовжується зубожіння
народу, зростає розчарування в ефективності органів
державної влади?
— Керівники партії Зеленського «Слуга народу»
вже заявили, що в майбутньому парламенті хочуть
створити коаліцію саме
з вашою партією «Сила і
честь». Як ви до цього ставитеся?
— Позитивно. Об’єднуватися треба на базі стратегії, плану дій, спільного
розуміння. Необхідні негайні
реформи політичної системи, системи балансу і контролю органів влади. Необхідно терміново змінювати
Виборчий кодекс. Потрібно
створити соціальні ліфти для
людей, змінити економічну
модель, щоб ліквідувати бідність, повернути наших трудових мігрантів, талановиту
учнівську молодь. Створювати робочі місця, інфраструктуру, відновлювати культуру,
науку та освіту, індустрію,
охорону здоров’я, екологію.
Щодо питання демографії
уряд щорічно має звітувати,
як вона зростає. Такі головні напрями. Індустріалізація
має бути покликана зберегти наші високі технології. На
наш ринок треба допускати

лише тих, хто долучає новітні
технології. Землю тільки тоді
потрібно зробити товаром, і
тільки для українців, коли ми
зможемо забезпечити її ринкову вартість.
— Лікар Євген Комаровський сказав, що
наше суспільство до Ігоря
Смешка ще не доросло.
Як ви думаєте, чому?
— Не думаю, що справи
настільки кепські. Ні. Майже
два мільйони виборців віддали за мене голоси, я постійно
відчуваю величезну підтримку від народу. Зустрічаюся з
людьми. І багато з них ставлять мені запитання: «Де ви,
офіцери? Чому ж мовчите?
Хіба не бачите, що коїться?».
От чому офіцери пішли в політику. Джордж Вашингтон,
генерал де Голль, Вінстон
Черчилль, Маннергейм —
усі вони були офіцерами,
генералами, будували демократію. Передусім треба
створити умови. Головне для
демократії — критична маса
середнього класу. Заможних
людей в Україні повинно бути
понад 50 процентів — до них
мають належати пенсіонери, лікарі, вчителі, інженери,
творча та наукова інтелігенція. Достойна пенсія має перетворювати пенсіонерів на
середній клас, вони мають
допомагати дітям навчатися
й повинні відпочивати так,
як у європейських країнах.
Потім — реформування політичної системи, верховенство права, диктатура
закону, однакового для всіх.
Політичну корупцію має бути
ліквідовано.
— Той самий лікар Комаровський сказав — і
я його підтримую, — що
Україна буде щасливою
і багатою, коли поруч із
молодим
новообраним
Президентом Зеленським
з’явиться
досвідчений,
мудрий генерал Смешко,
який стане прем’єр–міністром. Як ви поставитеся
до того, що вам запропонують стати прем’єр–міністром України?
— Посада прем’єр–міністра дуже відповідальна, а
за нинішніх умов — каторга.
Як кадровий офіцер чудово
знаю, що таке оборона, військово–промисловий комплекс, високоточна зброя.
Я керував військовими підрозділами, що налічували
25—75 тисяч осіб. Знаю, що
таке дипломатія, — я Надзвичайний і Повноважний
Посол. Знаю, що таке правоохоронна діяльність, бо очолював найбільший правоохоронний орган у державі.
Знаю, що таке спецслужби,
— керував розвідувальним
співтовариством цієї країни
протягом майже 10 років.
Економіка — теж дуже серйозна справа. Хоча економіка — це передусім люди,
які нею керують. Я чудово
знаю людей, які живуть в
Україні. Знаю олігархів і те,
як вони стали олігархами і
що за ними стоїть. На посаду
прем’єр–міністра я не рвуся, але якщо буде коаліція
і якщо Президент Володимир Зеленський запропонує
мені цю посаду, під час війни
кадровий офіцер не зможе
сказати «ні». n
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Фото прес-служби РПЛ.

«Радикальна партія не дасть вбити українське село!» – запевнив волинян Олег Ляшко.

Керівник Волинського обласного
осередку РПЛ Володимир Кравценюк
знає проблеми краян із перших уст.

ДОЗВОЛЯТЬ ПРОДАЖ ЗЕМЛІ —
БУДЕ ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА
Лідер Радикальної партії Олег
Ляшко побував на Волині. В
Рожищі його багато розпитували
про землю: чи дозволять її
продавати і що то буде
Тамара КОВАЛЬ

орна хмара насувається на
Україну», — так коротко і влучно Олег Валерійович окреслив
ймовірне майбутнє нашої країни, якщо
стара і нова влада, об’єднавшись в новому
парламенті, дозволять продаж на догоду
МВФ землі іноземцям.
Реалізація цього плану не лише зробить українців батраками, але й призведе
до громадянського протистояння, застеріг
лідер Радикальної партії.
За інформацією політика, Володимир

«Ч

Зеленський уже пообіцяв світовим лідерам
і кредиторам запровадити в Україні ринок
землі.
«Цей план — це початок громадянської
війни не лише в селі, а й у всій країні. Хто
купить землю? У наших селян коштів нема,
тому сюди прийдуть іноземці з мішками грошей, яким дають кредити під 0,5%
річних. Виснажать чорноземи в погоні за
швидкими заробітками, отруять грунт хімікатами, потруять бджіл, худобу, бо коли
не своє — то не шкода. Іноземцям не треба інфраструктура в селі, вони не будуть
проводити туди газ і воду — це означає, що
село вимре і мільйони селян залишаться
без роботи. Ніхто із тих, хто сьогодні рветься до влади, не знає, як воно живе. А Радикальна партія знає і не дасть їм продати
українську землю та вбити село», — наголосив лідер РПЛ.

Ляшко розповів, яку альтернативу пропонує його команда.
«Пріоритетом має бути не продаж землі іноземцям, а подолання бідності, відновлення виробництва і агропереробки в
селі. Тоді мільйони українських заробітчан,
значна частина яких із села, повернуться
додому. А ті власники, які хочуть позбутися
паїв, нехай продають їх за ринковою ціною
до Державного земельного банку. Пай має
коштувати не менш як 30 тисяч доларів, а
під Києвом — від 50 тисяч. Ці парламентські
вибори — це бій за землю. Ми маємо виграти його, щоб земля годувала українську націю!» — звернувся Ляшко до людей.
Лідера Радикальної партії підтримує і
Володимир Кравценюк, волинянин, керівник Волинського обласного осередку РПЛ.
«Не землю продавати треба, а можливості
для фермерів створювати! — переконаний

Володимир Миколайович. — Перш за все
треба виконати те, що від нас чекають, —
дати можливість фермерам розвиватися.
Тоді і землю не схочуть продавати. Бо не
від ситого життя люди змушені це робити,
а від зубожіння, щоб гроші мати, дітям помогти».
Володимир Кравценюк наводить приклад, як європейські країни піклуються про
фермерів, і пояснює, чому українці не мають можливості розвиватися: «Підприємство в Польщі чи Німеччині може взяти кредити під 1-2%. В Україні взагалі неможливо
отримати позику для малого підприємця,
тому що він тільки починає свою справу і
ніхто не хоче йому той кредит давати. Подивіться на лізингові програми в Польщі:

має бути
« Пріоритетом
не продаж землі іноземцям,
а подолання бідності.
»
якщо ти фермер і маєш 30 гектарів землі,
ти можеш взяти трактор і працювати. Наш
фермер мусить назбирати кошти, купувати
цей трактор і на ньому працювати. Тоді, як
поляк уже його має, працює, заробляє гроші. Від того ми стаємо неконкурентними і
не заробляємо. Натомість Радикальна партія пропонує реальний план відродження
села. Команда РПЛ зареєструвала чіткий
закон «Купуй українське, плати українцям».
Там прописано, що треба робити, щоб
фермеру у Волинській області не доводилося скошувати малину, бо литовці і поляки
вирішили собі ціни знизити».
Нагадаємо, лідер Радикальної партії
є також ініціатором змін до Конституції, в
яких пропонує зробити основою аграрного
устрою країни фермерські господарства,
а не латифундії, щоб земля належала тим,
хто на ній працює. Окрім того, Ляшко хоче
скасувати плату за переоформлення землі
на дітей. І вимагає за оренду паїв не менше
15% на рік. n

n Наші господарі
Фото Тараса СТЕПАНЮКА.

Сучасна свиноферма фірми «Віра-1» в селі Радошин.

«ЛАГУНА» ДЛЯ СВИНЕЙ

Таке гноєсховище унеможливлює витікання
чи появу неприємного запаху.

*

Волинське підприємство «Віра-1» використовує найсучаснішу
систему зберігання гноївки
Тарас СТЕПАНЮК

нашому краї традиційно
добре розвинене тваринництво, зокрема свинарство. У цій галузі трудяться
і невеликі фермери, і великі
господарства. Одна з найпотужніших волинських фірм, яка
вирощує свиней, — «Віра-1».
Підприємство ставить перед
собою не лише комерційні цілі,
але є й соціально відповідальним та тісно співпрацює з місцевими громадами. Щороку
на благодійні потреби тільки

У

в селі Радошин Ковельського
району виділяють до 50 тисяч
гривень. За 2018 рік по Голобській ОТГ сплачено ПДФО,
єдиного податку, орендної
плати за землю, екологічного
податку та податку на нежитлову нерухомість 441 тис. грн,
за перше півріччя цього року —
202 тис. грн. На «Віра-1» працевлаштовано 90 чоловік, які
трудяться на трьох фермах.
Одна з них розташована у Радошині. Це племрепродуктор,
де утримують 1300 свиноматок.

Важлива частина діяльності тваринницьких підприємств — утилізація гноївки. Це
цінне органічне добриво, але
воно вимагає правильного
зберігання. Давно відійшли в
минуле часи, коли гній просто
вивалювали біля ферми. Звісно й нині трапляються недбалі
господарі, котрі не думають
про довкілля.
Проте компанії, котрі дбають про свою репутацію, не
шкодують інвестицій у сучасні
технології утилізації гноївки.
ТзОВ «Віра-1» чи не перше на

Волині обладнало минулого
року найсучаснішу систему її
зберігання.
Обабіч племрепродуктора в Радошині змонтовано
сучасне гноєсховище, так
звану лагуну. Це величезна

ху сховище так само затягнуте плівкою і герметизоване.
Виходить величезна ємність,
куди закачують гноївку. Це і є
«лагуна».
— Ми тісно спілкуємося
з громадою села. Минулого
року на зборах пообіцяли спорудити сучасне гноєсховище і
вже виконали свою обіцянку.
Така споруда унеможливлює
ані витікання гноївки, ані появу неприємного запаху у повітрі. Рідина з ферми стікає у
плівкову ємність самопливом,
всередині вона переброджує.
Відтак двічі на рік добрива вивозять на поля, — каже директор ТзОВ «Віра-1» Петро Приступа. — Вартість будівництва
такого гноєсховища становила 1,6 мільйона гривень.
У
ємність
вміщається
7 тисяч кубів. У той час як
підприємство за півроку продукує лише 4,5 тисячі. Тож
нічого боятися, що «лагуна»

котрі дбають про свою репутацію,
« Компанії,
не шкодують інвестицій у сучасні технології
утилізації гноївки. ТзОВ «Віра-1» чи не перше
на Волині обладнало минулого року найсучаснішу
систему її зберігання.

»

заглибина в ґрунті, вимощена
бетонними плитами та гідроізольована спеціальною плівкою (через товщину насправді
вона більше схожа на гнучкий
пластик, не піддається корозії
і має гарантію 50 років). Звер-

переповниться. Навколо споруджено під’їзні шляхи, встановлено огорожу.
Наступного року «Віра-1»
планує збудувати таке ж гноєсховище на фермі в селі Миляновичі Турійського району. n
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ПОКРОВСЬКИЙ ЗАКЛИКАВ ГОЛОСУВАТИ
ЗА ТАРАСА ШКІТЕРА

СЕРЕД ГОЛІВ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ,
ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ РОБОТИ, —
8 ВОЛИНСЬКИХ І 3 РІВНЕНСЬКИХ
Президент України Володимир
Зеленський видав розпорядження
про звільнення з посад 70 очільників
РДА. На сайті глави держави, де
оприлюднено розпорядження,
йдеться, що причиною цього є
закінчення строку повноважень
попереднього президента України

Засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський переконаний,
що кандидат у народні депутати від Луцька Тарас Шкітер буде гідним
представником інтересів лучан у парламенті

Фото прес-служби ГР «СВІДОМІ».

Євген КРАВЧЕНКО

Олена ВОЛИНЕЦЬ

дже він не лише знає проблематику міста, а й може
представити її на національному рівні задля вирішення.
У цьому впевнені й інші учасники
команди Громадянського Руху
«СВІДОМІ», які теж підтримали
кандидата.

А

окрема, у цьому переліку 8 очільників
виконавчої гілки влади районів Волині:
Наталія Василець — Володимир–Волинська, Юлія Гринчук — Горохівська, Валерій Ткачук — Ківерцівська, Віктор Козак
— Ковельська, Андрій Харлампович — Ратнівська, Анатолій Бринчук — Старовижівська, Орест Василишин — Турійська та Василь Голядинець — Шацька РДА.
Щодо Рівненщини, то звільнено голів
Володимирецької, Дубровицької, Зарічненської райдержадміністрацій — відповідно Ярослава Березюка, Миколу Петрушка, Анатолія Смаглюка. n

З

знаю Тараса вже
« Ябагато
років і він
зарекомендував себе як
чесна і порядна людина,
яка не лише орієнтується
в проблемах, що
турбують містян, а
й знає, як їх можна
вирішити.

»

«Ми переконані, що він гідно представлятиме в парламенті
інтереси лучан. Від себе додам,
що я знаю Тараса вже багато років і він зарекомендував себе як
чесна і порядна людина, яка не
лише орієнтується в проблемах,
що турбують містян, а й знає, як їх
можна вирішити та винести на на-

Андрій Покровський (ліворуч): «Віддаючи свій голос за Тараса Шкітера,
ви даєте шанс Луцьку змінитися на краще».

ціональний рівень. Тому, віддаючи
свій голос за Шкітера, ви даєте
шанс Луцьку змінитися на краще»,
— закликав Андрій Покровський.
Водночас він пояснив, що попри очікування багатьох вирішив
не балотуватися до парламенту,
оскільки має обов’язок перед лучанами як депутат міської ради.
«Мушу всіх заспокоїти: я й надалі займатимуся політикою і робитиму все для розвитку міста.

Свою кандидатуру на вибори я не
подавав, бо вважаю, що ще не все
зробив як депутат Луцької міської ради. Тому до кінця строку повноважень працюватиму у міській
раді», — прокоментував Андрій
Покровський.
Нагадаємо, що вибори до Верховної Ради України відбудуться
вже 21 липня, у неділю. Тарас Шкітер балотується у 22 виборчому
окрузі, тобто по місту Луцьку. n

■ Тільки факт
Слідчі дії на мисливській базі в Сарненському районі, де відпочивав керівник
Національного антикорупційного бюро
альна прокуратура
України, провела Генеральна
з ясо
України. Правоохоронці з’ясонку
вували обставини відпочинку
Артема Ситника (на фото)) і чи
розрахувався він за нього. Крім
того, прокурори оглядали терижиторію, будиночки для проживання, опитали свідків.

n Політика

Відомі українські письменники висловили
свою підтримку «Європейській солідарності»
та особисто Петру Порошенку
Фото facebook.com/petroporoshenko.

У цей тривожний час у парламенті
потрібна партія, яка забезпечить
тяглість політичного курсу
2014—2019 років та зможе дати відсіч
реваншу, наголошують митці
Марія ГОРОБЕЦЬ

ровідні вітчизняні
письменники оприлюднили заяву, в якій
висловили глибоке занепокоєння станом справ, що

П
«

Документ підписали
Дмитро Павличко, Юрій
Щербак, Богдан Горинь, Іван
Дзюба, Микола Жулинський,
Павло Мовчан, Михайло
Сидоржевський, Вадим
Скуратівський, Олег Чорно-

У цей тривожний, повний непевностей час,
Україні як ніколи потрібна в парламенті
партія, яка забезпечить тяглість політичного
курсу, утвердженого у 2014—2019 роках,
сплаченого кров’ю і тяжкими зусиллями
українців.

складається в Україні, та
проголосили про свою підтримку партії «Європейська
солідарність» і особисто
Петра Порошенка.

«Люди, які надихають!» – так Петро Порошенко охарактеризував
зустріч із письменниками Іваном Малковичем (праворуч),
Юрієм Андруховичем, Сергієм Жаданом і нардепом
та телепродюсером Миколою Княжицьким на форумі Via Carpatia.

»

гуз, Михайло Слабошпицький та інші.
Зокрема, його автори
звертають увагу на численні
ознаки повзучого реваншу

проросійських антидержавницьких сил усередині
країни і на спроби перегляду
міжнародних санкцій проти
країни–агресора — Росії.
«Особливо небезпечними є намагання знову
поділити наш народ мовними питаннями — спробами
принизити статус української мови як державної,

переглянути її правопис, а
також заперечити право на
автокефалію Православної
церкви України», — йдеться
в заяві.
Неприпустимо також, переконані письменники, піддавати небезпеці внутрішню
стабільність та міжнародні
позиції держави, прикриваючись особливостями ве-

дення виборчої кампанії або
невіглаством чи недосвідченістю нових лідерів. Автори
заяви нагадали, що свого
часу підтримували Петра
Порошенка на президентських виборах, вважаючи,
що його програма реформування держави та курс на
інтеграцію України до ЄС і
НАТО відповідає національним інтересам країни.
«Сьогодні, не будучи членами партії «Європейська
солідарність» й не беручи
участі в парламентських
перегонах, ми проголошуємо свою підтримку нашій
політичній силі й особисто
Петрові Порошенку й закликаємо український народ
підтримати «ЄС» на виборах
21 липня 2019 року», — наголошують митці.
У цей тривожний, повний
непевностей час, зазначається у зверненні, Україні як
ніколи потрібна в парламенті партія, яка забезпечить
тяглість політичного курсу,
утвердженого у 2014—2019
роках, сплаченого кров’ю і
тяжкими зусиллями українців.
«Переконані, що партія
«Європейська солідарність»
стане на заваді безвідповідальним політикам, трешовим популістам, манкуртам
і прямим агентам Путіна.
Слава Україні!» — завершують свою відозву вітчизняні
письменники. n
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«ВІН ВАРТИЙ ДОВІРИ» —
Любомир Валіхновський про Вячеслава Рубльова
Заслужений лікар
України, легендарний
хірург, завідувач
хірургічного відділення
Турійської районної
лікарні виступив
на підтримку кандидата
в народні депутати від
партії «Слуга народу»
Вячеслава Рубльова
Анна ВОЛОЩУК

знаю пана Вячеслава з 2010 року.
Тоді ми були депутатами Волинської обласної
ради. Це людина, яка знає потреби і проблеми медицини.
Бо починав роботу медбратом: працював у поліклінічному відділенні Костопільської
центральної районної лікарні.
Коли вдруге став депутатом
обласної ради, не забував ніколи медиків і завжди цікавився потребами нашої лікарні.
Якось я сказав йому, що в нас
нема матраців, ліжка старі
й незручні для пацієнтів. Вячеслав вислухав, і вже в нашій
лікарні є нові матраци, — розповів Любомир Валіхновський.
Пізніше лікарні потрібен
був дефібрилятор, по якого медики знову звернулись

—Я

«Сподіваюсь, що Вячеслав Рубльов не дасть закрити наші лікарні
та ФАПи, бо він бачить, що в селах робиться».

Валіхновський упевнений: саме Вячеслав
« Рубльов
достойний гідно представляти
інтереси людей у Верховній Раді, бо він,
як ніхто, знає про їхні проблеми та оперативно
шукає, як їх вирішити.

»

до Вячеслава Рубльова.
— І ми отримали цей апарат завдяки сприянню Вячеслава Рубльова та співпраці
з Фондом Ігоря Палиці «Тільки
разом, — каже хірург.

До речі, днями саме завдяки цьому приладу в Турійській районній лікарні врятували життя потопельнику.
Чоловік ледь не потонув в озері, що біля Соловичів. Зараз він

на апараті штучного дихання.
— Ми витягли його з того
світу, — каже Любомир Валіхновський, додаючи: — Цьогоріч у лікарні запланували придбати рентген-апарат. І з цим
проханням ми теж звернулися до Вячеслава Рубльова.
Бо в нашому медзакладі рентген, який працює з 80-х років
минулого століття. І на початку
року передбачили в обласному бюджеті на це 400 тисяч.
Валіхновський упевнений:
саме Рубльов достойний гідно
представляти інтереси людей
у Верховній Раді, бо він, як ніхто, знає про їхні проблеми
та оперативно шукає, як їх вирішити.
— Я йому дуже вдячний,
бо він — справжня людина.
У Верховну Раду мають іти
молоді люди, не заплямовані корупцією і участю в різних
схемах. Бо знову балотуються
ті, що були у ній по 2–3 рази.
Хотілося б, щоб нарешті щось
зробили для України, простих
людей, для села, яке вимирає. Про яку медичну реформу можна говорити там, якщо
нема ні інтернету, ні зв’язку,
а їм кажуть, що поставлять
комп’ютери і буде телемедицина. Доріг нема. З Осьми-

гович до Турійська автобус
курсує раз на добу. Людина
повинна за кілька годин зробити діагностику і пройти всіх
лікарів. Сподіваюсь, що Вячеслав Рубльов не дасть закрити наші лікарні та ФАПи,
бо він бачить, що в селах робиться. У Турійському районі
було 42 ФАПи, а залишилося
20.Тому треба, аби чиновники
їхали не в ті ФАПи, які після ремонту, а ті, які в дальших селах.
На яких висить здоровенний
замок, і там нема ліків, — каже
Любомир Валіхновський.
І додає: Вячеслав Рубльов
тримає слово і допомагає
всім, хто попросить.
— Я вважаю, що саме такими мають бути депутати
у Верховній Раді, — наголосив
хірург.
До слова, за сприяння
Фонду Ігоря Палиці «Тільки
разом» за два роки для районної лікарні закупили дефібрилятор, інгалятори та стерилізатори на загальну суму
близько 160 тисяч гривень.
Упродовж минулого року завдяки сприянню Фонду для
фельдшерів Турійського району придбали сумки фельдшера з необхідними медикаментами та приладдям.
Що ж до обласного бюджету,
то впродовж двох років —
2018-го та 2019- го на потреби
району з обласного бюджету
депутати виділили 2,5 мільйона гривень. n

n Політика

Вячеслав РУБЛЬОВ:
«Найбільші шкідники-короїди — не в лісі,
а в кабінетах чиновників»
Про наболіле — дороги, медицину, війну та екологію — говорили мешканці
села Шклинь Горохівського району під час зустрічі з кандидатом у народні
депутати від партії «Слуга народу»
Ольга ФЕДОРЕНКО

лизько 800 метрів однієї
з центральних доріг села
Шклинь нині в зруйнованому стані — нарікають жителі
цього населеного пункту.
— Вона належить до категорії державного значення,
для ремонту необхідно виділяти кошти з державної субвенції, а отже, це прерогатива
саме депутата Верховної Ради,
а не обласної, — розповів Вячеслав Рубльов. — Тому в разі
свого обрання візьму це питання на контроль і тоді матиму
можливість його якнайшвидше
вирішити.
Разом із жителями села
ми оглянули дитячий садок
«Чебурашка», частина якого полагоджена за підтримки облради та за сприяння Рубльова
як її депутата. Тепло зустріли
пана Вячеслава і в амбулаторії загальної практики сімейної
медицини села Шклинь, дізнавшись, що він розпочинав
трудову діяльність у медицині.
Місцеві медики знайшли чимало точок для порозуміння.
— Ми з вами працюємо постійно. Вважаю, народний депутат — той, хто тримає зв’язок із людьми, має громадську

Б

Вячеслав Володимирович запевнив, що не залишить жителів Шклиня на одинці з їхніми проблемами.

депутат — той, хто тримає зв’язок
« Народний
із людьми, має громадську приймальню,
котрого знають і який має своїх представників
у кожній громаді.

»

приймальню, котрого знають
і який має своїх представників
у кожній громаді, — звернувся
до працівників медичної галузі
Вячеслав Рубльов. — Налагодити таку постійну співпрацю,
постійні зустрічі, вивчення і вирішення всіх проблем у кожному селі — такі мої основні цілі,
які будуть реалізованими в разі

мого обрання.
Це питання для мешканців
Шклиня є дуже актуальним.
— Нинішній депутат у селі
фактично
не
з’являється,
та й засідань Верховної Ради
пропускає більше 60%. Крім
того, голосував за закони, які
й стали однією з причин війни
та смертей на Майдані, бо та-

кого свавілля влади люди стерпіти не могли, — висловлювали
Вячеславу Рубльову свої образи люди. На зустрічах звучали
й слова про те, що в селі є випадки спроб підкупу виборців.
«Нас не купити, це обурює
і принижує людей», — казали
присутні на зустрічі. А ще з болем запитували про війну, переймалися, як же її найшвидше закінчити, щоб затихли постійний
біль і тривога за наших хлопців.
Вячеслав Рубльов відповів, що для нього теж війна
на Сході така ж болюча, як і для
кожного.

— Моє бачення — для початку потрібна спроба розведення сторін конфлікту і введення миротворчих військ в зону
розмежування, — каже Вячеслав Рубльов. — Багато людей
висловлює підтримку такому
ходу дій, бо найбільше хоче,
щоб воїни більше не вмирали.
Ніхто не має морального права
голосувати за тих депутатів, які
свого часу віддали свої голоси
за закони, що мали за мету обмежити права і свободу людей
і призвели до смертей на Майдані та стали однією із причин
війни.
Хвилює мешканців Шклиня і питання безпечної екології
та припинення вирубки лісів.
— Найбільші шкідники-короїди — не в лісі, а в кабінетах
чиновників-розкрадачів, —
відповів Вячеслав Рубльов
на нього. Він зауважив на одному з важливих пунктів своєї передвиборчої програми,
а саме створенні екологічного
паспорта і виведення за межі
населених пунктів виробничих
підприємств. Також кандидат
акцентував увагу на своїй роботі щодо збереження лісів.
Цікавилися люди й питанням зняття недоторканності,
на що Вячеслав Рубльов відповів: «Ми точно не потребуємо
недоторканності депутатів. Ми,
депутати обласної ради, жили
та живемо без цього і в команді
«Слуги народу» будемо підтримувати якнайшвидшу її відміну.
Бо, на жаль, досі недоторканність була просто способом так
званих народних депутатів захистити себе і свій бізнес від судових справ, які «плачуть» за багатьма псевдоукраїнцями, котрі
роками сидять у Верховній Раді
й використовують мандат лише
у власних інтересах». n

«НАШЕ СПІЛЬНЕ ЗАВДАННЯ —
ЗБЕРЕГТИ ВОЛИНСЬКИЙ ЛІС»
Народна депутатка України Ірина Констанкевич (на фото) у рамках семінару
мінару
лісівників, що проходив за участі заступника голови Державного агентства
тва
лісових ресурсів України Володимира Бондаря та начальника Волинського
ого
обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра
дра
Кватирка, зустрілася із колективами державних підприємств «Маневицьке
ьке
ЛГ», «Городоцьке ЛГ», «Поліське ЛГ», «Черемський природний
заповідник», ДП «Любешівське ЛМГ» та ДП СЛАП «Любешівагроліс»,
ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс»

Є ЗРУШЕННЯ,
ОДНАК ПРОБЛЕМ ВИСТАЧАЄ

Головний лісівник Волині
Олександр Кватирко проблемним питанням № 1, що найбільше турбує і наших лісівників,
і їхніх колег в області, назвав
масове всихання лісу, боротьбу
з верхівковим короїдом. От тільки не все так просто, адже на території НПП «Прип’ять — Стохід» комахи-шкідники псують
ліс, але отримати дозвіл (ліміт)
на проведення рубки з Мінекології не так просто.
— Як починається масове
всихання, лісівники роблять
відвід, де росте на вигляд ніби
живий ліс, і який ще може бути
реалізованим як діловий. Проте коли вони через кілька місяців отримують дозвіл, то це вже
деревина, що лише на опален-

ня годиться, — пояснює Олександр Кватирко.
Що ж до самовільних рубок, то такої проблеми на території Любешівщини та Маневиччини нема, бо оперативно
їх виявляють і змушують винуватців відшкодовувати збитки. А ще зі словами вдячності
відзначив очільник управління
любешівських лісівників в аспекті недопущення бурштинокопачів на Волинь.
«НАЙБІЛЬША ПРОБЛЕМА —
ВІДСУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ
ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ»

На цьому неодноразово наголошував заступник голови
Державного агентства лісових
ресурсів України Володимир
Бондар.
—
Найбільша
загальна проблема — відсутність
державної лісової політики.

Турбують
проблеми
и
приватизації чи неприватизації
галузі,
бюджетного фінансування чи нефінансування, питання функціонування галузевої
системи — чи це має
бути єдине підприємство чи мережа лісогосподарських підприємств. Тому й невідомо,,
як ефективно будувати
и
лісгоспам
внутрішню
ю
та зовнішню економіччну політику. Наприклад,
ад,
ціна переробників низька,
ька,
проте лісівники змушеушені погоджуватися на такі
умови, інакше продукція
кція

яка б визначила чіткий напрям діяльності галузі.

»

З передвиборної програми кандидата
в народні депутати Україну у виборчому
окрузі № 23 Констанкевич Ірини Мирославівни:

Народний депутат України, кандидат у народні
депутати у виборчому окрузі № 23
Ірина КОНСТАНКЕВИЧ:

Ліси займають шосту частину
країни, а це понад 10,6 мільйона гектарів землі. За офіційними
даними, площа їх всихання займає
понад 400 тисяч гектарів. Заготівля деревини за останні двадцять
років зросла більш ніж удвічі —
з 10 до 22 мільйонів кубометрів.
У Волинській області лісами вкрито
34% території.
Україні потрібна національна
лісова політика, яка б визначила
чіткий напрям діяльності. Ліс у нашій області, зокрема у 23-му окрузі,
інтереси якого відстоюю в парламенті, має стратегічне значення.
Для багатьох поліських сімей він
залишається чи не єдиним джерелом доходу. І дорослі, і діти в літній
сезон збирають ягоди, навесні
та восени — гриби, які здають
на переробні підприємства або

пропаде в лісі, — розповів Володимир Налькович.
Пан Володимир зауважив, що є чимало проблем,
котрі стосуються законодавчої,
нормативної бази, фінансової
структури, керівництва Держагенства. «Галузь потребує уваги
народного депутата, Верховної
Ради, Кабінету Міністрів. Сподіваємося, що в новому скликанні
ці питання будуть взяті на серйозніший контроль», — зазначив
Володимир Бондар.
На думку Володимира Нальковича, потрібно прийняти вже
підготовлений законопроєкт про
загальнообов’язковий електронний облік деревини. Також посадовець звернув увагу Ірини
Мирославівни на те, що безпідставно лісівників звинувачують
у вивезенні контрабандою деревини через не
невідповідність її класифікації.
Вислухавши
Вислухавш працівників лісгоспів, Ірина Констанкевич найперше зазнач
зазначила, що такі зустрічі
з лісівниками для неї дуже важливі, адже пр
про проблеми лісової
галузі можна дізнатися з перших
вуст.
Народний депутат висловила
впевненість у тому, що розвиток
цієї галузі пов
повинен стати в Україні
пріоритетним,
пріоритетним та озвучила намір
ініціювати за
запровадження дерпрограми підтримки
жавної пр
лісогосподарств.
лісогос
За
результатами
семінару
її учасники
семін
узгодили
дорожню
узго
карту
кар подальшої співпраці
ра щодо збереження та раціонального
використання
ліви
сових
насаджень,
с
боротьби
зі шкідб
никами,
належн
ного
проведення
н
інформаційно-роз’ясін
нювальної
роботи
н
серед
населення,
с
а також спільного
напрацювання законодавства задля
створення
сучасних
ст
економічних,
еколоек
гічних, податкових
та інших
по
умов розвитку
вітчизняної
ро
лісової галузі,
яка відповідала б світовим
стандартам.

б національна лісова політика,
« Україні потрібна

n Пряма мова

«
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Ірина Констанкевич на зустрічі озвучила намір ініціювати запровадження державної програми підтримки лісогосподарств.

Тамара УРЯДОВА
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продають на ринках. Наше спільне завдання — зберегти ліс. А для
цього слід удосконалити програми
моніторингу лісів, розробити інтегровану систему їх захисту, нових
санітарних норм в умовах зміни
клімату, провести інвентаризацію,
залучити до розроблення програм
збереження лісу природослідників
та науковців, внести зміни в законодавчі акти та розробити нові, активізувати роботу щодо залучення
міжнародної технічної допомоги для
розвитку лісової галузі, розробити
дієві механізми державної торговельної політики щодо деревини,
боротьби з незаконними рубками.
Захист лісу, догляд за ним сьогодні
набуває колосального значення.
Цей напрям роботи буде одним
із пріоритетних у моїй подальшій
роботі.

»

Підтримка розвитку галузей господарства
Волинського Полісся. Ініціюватиму розроблення державної
програми «Полісся» для підтримки аграрних, торфовидобувних, переробних підприємств, лісових і водних господарств, підвищення туристично-рекреаційного потенціалу Волинського Полісся. Сприятиму зростанню
ефективності функціонування АПК, підвищенню інвестиційної привабливості регіону, створенню сприятливих умов для розвитку підприємницької
діяльності в сільській місцевості, залученню коштів на ремонт доріг.

n Думки з приводу
Директор ДП СЛАП
«Любешівагроліс» Віктор СИМОНОВИЧ:
«Культура ведення лісового господарства — це не тільки технічні засоби. Важлива і сама культура збору насіння, вирощення
посадкового матеріалу, посадка лісу, догляд
за ним. Це все на порядок вище в державній
структурі. Сподіваємося, в особі Ірини Констанкевич ми знайдемо підтримку в новому
парламенті. Ми потребуємо, аби народні депутати підтримували нас, вивчали проблеми
зсередини, відвідуючи лісгоспи, і активно
сприяли їх розв’язанню у Верховній Раді».

Головний лісничий
Тоболівського лісництва
ДП СЛАП «КаміньКаширськагроліс»
Микола ГРИСЮК:
«Ми знаємо Ірину Мирославівну як активного та сумлінного депутата Верховної Ради.
І за роки її каденції неодноразово
переконалися, що вона — людина
слова. А тому віримо, що депутатка і надалі зможе захищати інтереси своїх виборців».
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Цей

День
в історії
липня

11

«Нащо ти
хочеш її убити?
Ти ж танцював
із нею?»
11 липня 1943 року — кульмінація
Волинської трагедії

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

www.volyn.com.ua

n Політика

«ХОЧУ, ЩОБ «ГОЛОС»
БУВ У ПАРЛАМЕНТІ, АЛЕ…»
Коли країна тоне, необхідне не нове обличчя, що розкаже,
як потрібно діяти, а вправний шкіпер, котрий виведе корабель
із моря, де штормить
Фото obozrevatel.com.

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

а тлі гігантських
за
масштабами
злочинів
щодо цілих народів кількість жертв територіально
обмеженого польсько–українського збройного протистояння 1943—1944 років на західноукраїнських
землях може видатись
порівняно незначною. Але
пам’ять про звірства також дуже болісна, до неї
долучаються згадки про
катування й знущання, почуття кривди сотень тисяч
українців і поляків, депортованих зі своїх осель. На
жаль, слушне обурення
жорстокістю, до якої припустилися обидві сторони,
які не бачать згубних наслідків ескалації напруги
в
польсько–українських
відносинах або свідомо
прагнуть зашкодити співпраці сусідів», — писав ще
у 2003 році директор Інституту українознавства імені
І.Крип’якевича НАН України
Ярослав Ісаєвич.
Проте серед моря болю
та горя траплялися й острівці людяності та доброти. Відомий волинський

«Н

тягли з–під ліжка брудних
та змучених дітей. Загорнули їх у сухе і поклали на
сани. А тоді відвезли до
української родини Броницьких у Білин, де Толик
і Павлина залишилися. По
сусідству проживав поляк Бронек. Якось він почув, що польські патрульні
говорять між собою, що
йдуть вбивати Броницьких. Він побіг напростець
через городи і гукав: «Броницькі, до мене! Бо вас повбивають!» Ті, в чому були,
побігли в хату поляка. Через кільканадцять хвилин
прийшли вбивці, але нікого не застали вдома.
14 лютого 1944 року
через село Дубники (розташоване між Білином та
Володимиром–Волинським) їхав саньми поляк
Юзік. Сани були в крові, а
вигляд фірмана страшний.
Він зупинився біля хати
Степана
Кузьмицького,
підкликав його і сказав:
«Заради Бога, тікайте, бо
як не сьогодні вночі, то
завтра вас, українців, усіх
переб’ють». Він коротко
розповів, які розправи бачив за попередні дві доби,
і ще раз закликав тікати.

Бога, тікайте, бо як не сьогодні вночі,
« Заради
то завтра вас, українців, усіх переб’ють.
»
краєзнавець Ярослав Царук зафіксував чимало розповідей очевидців про те,
як поляки рятували українців у тому кривавому вирі.
Коли у Тростянці Володимир–Волинського
району був підірваний німецький ешелон і окупанти почали палити навколишні села, жителі Адамчуків
Люба Іванівна з трирічним
сином Толиком та Олена
Зволянська з трилітньою
дочкою Павлинкою втекли
на хутір Корчунок. З Білина туди нагрянули поляки
і, познущавшися з жінок,
розстріляли їх. А діти заховалися під ліжком. Через день–два до будинку
під’їхала фура з польками,
які почали нишпорити по
хаті та господарству. Ви-

У ту ніч українці покинули
село.
Коли поляк Ясько Краков’як почав ганятися за
Зосею Кузьмицькою, яка
навідалася в Дубники,
щоб узяти харчів, і хотів
її убити, за дівчину заступився інший — Горячий:
«Ясю, що тобі зробив
Кузьмицький, що ти хочеш
забити його дитину? Ти ж
танцював із нею. Не руш,
хай живе…»
Завдяки заступництву
дівчині вдалося втекти і
вижити.
Ці та інші факти про
події польсько-українського
протистояння
ви можете прочитати в
книжці Ярослава Царука
«Трагедія волинських сіл
1943—1944». n

■ Тільки факт
Від дівчинки, яка народилася без рук, відмовилися батьки, а знайомим сказали, що дитя
народилося мертве. У немовляти одна верхня кінцівка трішки довша ліктя, друга — взагалі куца. На кожній
всього по одному пальчику. З Нововолинська дитину
перевезли в луцький неонатальний центр. Волиняни
дискутують у соцмережах: одні звинуватити батьків у
черствості, інші — висловлюють співчуття, намагаючись
зрозуміти подружжя. Сім’я звинувачує медиків, які під
час проведення УЗД не помітили вад розвитку плоду.

Зоя КАЗАНЖИ,
журналістка,
блогер,
громадська
діячка,
активістка
проукраїнського
руху в Одесі

ені не подобаються
люди, які замість
того, щоб назвати
речі своїми іменами, користуються обтічними засобами. Я зрозуміла це ще
в Одесі у 2014–му. Тоді всі
ватники і сєпари на запитання: «Ви за чи проти України?» відповідали, що вони за
мир. Це дуже зручна річ —
бути завжди проти війни. Що
ж тут поганого?
Я особисто від політика Святослава Вакарчука
чекала чітких і жорстких
месиджів під час передвиборчої президентської кампанії. Натомість було багато
проповідей у стилі «ми — за
все хороше і проти всього
поганого». Мені і досі цікаво:
за кого політик Святослав
голосував на президентських перегонах?
Але таємниця голосування — нічого не зробиш.
А зараз я спостерігаю за
передвиборчою кампанією
партії «Голос». Звісно, вона
відрізняється від марафону
Зеленського за контекстом.
Але не за форматом — тими
ж самими концертами.
«Гречка» — в профіль. І я,
звичайно, розумію, що з
вовками жити — по–вовчому
вити. Тим більше, що українці точно не голосують за
ідеологічні партії. Більшість
орієнтується на персоналії
та на свої фантазії, упаковані
політтехнологами для зручнішого вживання в примітивну телевізійно–серіальну
жуйку.
«Голос» — партія правоцентрична. Вона сповідує
європейські цінності, де
права людини — понад усе.
У цій партії, в першій десятці, є кілька моїх хороших
знайомих. Фактично всі — з
грома дського сектора. Вони
справді роками боролись із
різними тіньовими схемами,
викривали їх, ризикуючи
благополуччям і власною
безпекою. Вони — молоді
й завзяті. І я, звісно, хочу,
щоб «Голос» був у парламенті.
Але знаєте, що мене
приголомшує в цій ситуації?
Неспроможність чи небажання домовитися з представниками демократичного
табору і не конкурувати
одне з одним на виборах. Я
дивлюся списки мажоритарників на виборчих округах
— за такого розпорошення
голосів і ресурсів ЖОДЕН
кандидат від демократичних партій НЕ ПРОЙДЕ. Тут,
в Одесі, знову переможуть

М

«Вакарчук за психотипом дуже схожий на Зеленського. Об’єднує їх
і теперішня боротьба проти Порошенка. Ну, це по-нашому: всіх ворогів
перемогли, чому ж не знищувати навіть ситуативно своїх?»

колишні, вже перефарбовані
регіонали.
Партія «Голос» активно
бореться з «Європейською
Солідарністю» — це те, що я
бачу в публічній площині. Ну,
правильно, всіх ворогів пе-

бути в центрі уваги. Знають,
що їхні слова сприймаються
завжди і скрізь. Не люблять
заперечень і несхвалення.
Артисти — люди емоційні,
нервові, уразливі, крихкі.
Вони — дорогоцінні вази, з

«відгрібає» зараз за всі свої косяки
« Порошенко
і помилки. Але я знаю, що саме він працював
найкраще на міжнародній арені, де ми мали вагу
і слово. І це з шаленою швидкістю втрачаємо
зараз.

»

ремогли, чому ж не знищувати навіть ситуативно своїх?
Я знаю, що Петро Порошенко втратив купу шансів,
будучи Президентом України. Відомо, що недореформована судова система
— це і його персональний
провал. Упевнена, що в нього була реальна можливість
позбутися одіозного оточення. Порошенко «відгрібає»
зараз за всі свої косяки і
помилки. Але я знаю, що
саме він працював найкраще
на міжнародній арені, де ми
мали вагу і слово. І це з шаленою швидкістю втрачаємо
зараз.
Дуже смішно спостерігати за потугами опонентів,
які звинувачують тих, хто
голосував за Порошенка, у
платних постах чи у близькості «до корита», як вони
це називають. Я знаю, що в
Порошенка персонально все
буде добре. Але не впевнена, що все буде добре в
моїй країні, а отже, і в мене.
І я знаю, що саме це рухає
моїми однодумцями — тими,
хто розділяє сумніви і побоювання за курс держави.
Так–от, про Вакарчука. Святослав, як на мене,
досить схожий на Зеленського. За психотипом. Вони
обидва звикли до обожнювання публіки, до поклоніння
і захоплення. Мали звичку

якими носяться і оберігають
від пошкоджень.
Добре, що їх розділяє
головне і Святослав має хорошу освіту і високий рівень
інтелектуальної спроможності. І це дає надію.
І мені дуже хочеться,
щоб в парламенті Вакарчук
і «Голос» стали бійцями.
Тими, хто зможе системно і постійно боротися за
інтереси України. Хороші
люди зі списку мають стати
спроможними політиками.
Принаймні я щиро їм цього
бажаю.
Але поки що конфігурація
майбутнього парламенту
схожа на ту, де будуть діти
і шакали. Діти — не в сенсі
віку, і шакали не в сенсі тварин. Наївні й хижі — ось хто
буде в парламенті. У наївних
є шанс стати загартованими
і послідовними у своїх діях.
Якщо лише не продадуться і
не здадуться. А от у хижаків
немає шансу стати людьми.
Про «Європейську Солідарність». Так, голосуватиму
за них. Мені в парламенті
потрібні ті, хто зможе врівноважити наївність дітей і дати
відсіч хижакам.
Коли країна тоне, потрібне не нове обличчя, що
розкаже, як потрібно діяти,
а вправний шкіпер, який
виведе корабель із моря, де
штормить. n
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УРЯД ГРОЙСМАНА ВИДІЛИВ ДОДАТКОВІ
39 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ МАЛИМ МІСТАМ ВОЛИНІ
Кабінет Міністрів
спрямував близько
3 млрд грн на підтримку
малих міст та райцентрів
України. Кожна область
отримає додаткові
десятки мільйонів гривень
на важливі соціальні та
інфраструктурні об’єкти.
Частину цих коштів,
39 млн грн, уряд уже
розподілив містам нашої
області

Фото kmu.gov.ua.

таких
« Продовження
програм децентралізації
в цілому критично
залежить від того, чи
буде новий уряд так
само підтримувати
громади, як уряд
Гройсмана, тобто від
результатів виборів.

»

Олег ВАДЕНЮК

і слів прем’єр–міністра і
лідера політичної партії
«Українська
стратегія»
Володимира Гройсмана, до
1 січня 2021 року потрібно,
аби районні центри і міста районного значення отримали
статус об’єднаних територіальних громад. «Ми зробимо,
щоб вони на власному досвіді
побачили, що таке децентралізація. Ми змотивуємо їх об’єднуватися і стати сильнішими»,

З

«Українська стратегія» Володимира Гройсмана: не словом, а ділом!»

— запевнив глава уряду.
Міста районного значення вже цього року отримають
3 млрд грн з Державного
фонду регіонального розвитку. А з початку 2020–го всі
малі міста матимуть повноваження та ресурси, які є зараз у великих міст та об’єд-

наних громад. Крім того, з
2020 року розпочнеться окрема урядова програма фінансування
місцевих
доріг, так званих «тешок», на
10 млрд грн.
«Це треба зробити, бо
поки ми будуємо великі дороги між великими містами,

до них не буде, по чому доїхати», — наголосив лідер «Української стратегії» Володимир
Гройсман.
Так фінансування від уряду вже отримують смт Ратне на придбання томографа
для центральної районної
лікарні, смт Турійськ — на капітальний ремонт та облаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям
ЗОШ І–ІІІ ступенів, на реконструкцію
Горохівської
ЗОШ І–ІІІ ступенів ім. І. Фран-

n Політика

n У номер!

Забужко похвалила «Європейську солідарність»
за В’ятровича у списку і сказала,
що проголосує за партію Петра Порошенка
Фото ukrinform.ua.

«…Мені було цікаво,
хто не побоїться
взяти В’ятровича?
Якщо не побоїться
— значить, у людей
це серйозно.
Такою виявилася
«Європейська
солідарність». Це
закриває для мене
тему, за кого я
голосуватиму»
Василь ГРІМ

ідома українська
письменниця і
громадська діячка
Оксана Забужко в ефірі
телеканалу «Еспресо»
висловилася на підтримку
кандидатури Володимира
В’ятровича — директора
Інституту національної
пам’яті, який іде до парламенту за списком партії
Петра Порошенка «Європейська солідарність».
«Для мене є один
критерій проголосувати:
яка політсила не побоїться
взяти у список Володимира В’ятровича, — сказала

ка з добудовою їдальні та залу
для занять хореографією, на
капітальний ремот даху та
проведення енергоефективних заходів у НВК «Локачиська
ЗОШ І–ІІІ ступенів–гімназія» та
на реконструкцію і термомодернізацію НВК «Маневицька
ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 — гімназія імені А. П. Бринського».
А найближчим часом міста
нашої області отримають кошти й на інші соціально важливі
проєкти.
Продовження таких програм децентралізації в цілому
критично залежить від того, чи
буде новий уряд так само підтримувати громади, як уряд
Гройсмана, тобто від результатів виборів. Районні центри і
міста районного значення, які
отримають статус об’єднаних
територіальних громад, отримають і всі ті можливості й
ресурси для розвитку, які вже
мають завдяки децентралізації великі міста і об’єднані територіальні громади.
«Це дасть їм змогу до процесу остаточного об’єднання
почати вирішувати проблеми
людей, будувати дороги, ремонтувати садочки і школи»,
— сказав глава уряду та очільник «Української стратегії» Володимир Гройсман. n

В

«Переконана, що єдина сила у новому парламенті,
яка зможе захистити Україну, – це «Європейська солідарність».

ворогів дуже нервувала
« Наших
декомунізація на рівні табличок
і пам’ятників.
Оксана Забужко. — Його
впроваджену послідовну
і концептуальну політику

»
зміни символічної власності на українські міста,
селища і вулиці, особливо

у тих областях, які «готували під Росію».
Відома письменниця
констатує, що у В’ятровича й далі летять стріли
від тих, хто все ще чекає
і вірить, що вони повернуться, що 2014 рік можна
буде відіграти, іншим способом розіграти ще раз
той самий сценарій поділу
України. Їх дуже нервувала
декомунізація навіть на
рівні табличок і пам’ятників. Це те, з чого завжди
починала російська влада,
куди б вона не приходила
— маркувала територію.
Мітила своїми гіві, своїми
моторолами, цими нападниками і катами.
«…Мені було цікаво, хто
не побоїться взяти В’ятровича? Якщо не побоїться — значить, у людей
це серйозно. За збігом це
виявилася «Європейська
солідарність». Це закриває
для мене тему, за кого я
голосуватиму… Це також
дає надію на те, що, можливо, ми матимемо шанс
на зародження в майбутньому політичної сили із
певними переконаннями.
Не клубу того чи іншого
«грошового мішка», а
політичної сили, де важать
принципи, погляди, ідеї і
переконання», — підсумувала Оксана Забужко. n

РЕШТА ЛІТА
ДЛЯ ШАХТАРІВ
БУДЕ
ІЗ ЗАРПЛАТОЮ
Проблема невчасного розрахунку
з волинськими гірниками
останнім часом не є новою. Не
став винятком і 2019-й
Алла ЛІСОВА

ось після багатьох обіцянок погасити борг із зарплати кошти
нарешті з’явилися на казначейських рахунках. У перших числах
липня Кабінет Міністрів виділив
320 мільйонів гривень усім державним вугільним підприємствам
України. Із них підприємство «Волиньвугілля» вже отримало 14 мільйонів, що дасть змогу «закрити»
82 відсотки заробленого за травень.
Шахтарі схиляються до такої думки: прийдешні вибори до парламенту «посприяли» тому, що урядовці
прислухалися до гірників і вирішили
їх потішити влітку. Бо, судячи з попередніх років, цієї пори кошти надходили зазвичай перед професійним
святом шахтарів, яке відзначають в
останню неділю серпня. Утім, вугільні підприємства чекають не «точкових», а кардинальних рішень, які б
врешті визначили, куди їм рухатися
далі й на що розраховувати гірникам,
котрі ще не виїхали за кордон. n

І

■ Цифри і факти

Східноєвропейський національний універcитет імені
Лесі Українки — у ТОП-10 закладів вищої освіти Західної
України. У підсумковій таблиці

«Драйв» зі Згоран — переможець ІІ Всеукраїнського
фестивалю дитячих та юнацьких команд КВК «Усмішка
Полісся», що проходив на Сумщині. У ньому взяли участь
шість кращих дитячих команд із різних куточків України. Конкурсна програма фесту включала візитку «Час мандрівок, час

виш опинився на 37-му місці, очолив рейтинг закладів вищої освіти
міста Луцька.

пригод», фоторозминку та домашнє завдання «Твір на вільну тему».
Учасники продемонстрували яскравий гумор та високий рівень сценічної майстерності.

З 1 липня в Україну заборонили
ввозити автомобілі з Російської
Федерації. Під обмеження потрапили легковики, вантажівки, спеціалізовані авто, автобуси, трактори й
мотоцикли. З 1 березня 2020-го санкції
поширяться на вживані залізничні і
трамвайні вагони.
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Вітаємо!

n Знай наших!
Фото з фейсбук-сторінки Володимира БУТ-ГУСАЇМА.

Родинну традицію продовжує правнук.

4-річний Владислав —
наймолодший косар Волині!
Зазвичай позмагатися у косінні приходять дорослі чоловіки. Але маленький
учасник фестивалю стародавнього ремесла у Ківерцях — не дивина.
Владик Долинчук стоїть на полі поряд із дідусями вже другий рік поспіль
Мирослава КОЗЮПА

перше Владислав узяв косу в руки у три
роки. Енергійна дитина, яка тільки пізнає
світ, постійно цікавилася, що роблять
старші члени родини, і проявляла до їхньої
зайнятості інтерес. Коли треба працювати на
городі, він навіть може сказати: «Ви сидіть, а
я буду робити». Тож відбивати охоту до роботи дитині не стали. Прадід Володя зробив для
нього індивідуальну косу відповідно до зросту
і взяв із собою на город. Тримаючи правнука
за руку, поклали перші покоси. А потім передавати Владику майстерність давнього ремесла почав і дід Андрій. Як тільки на городі
підростає трава, утрьох беруться за коси.

У

»

Усі разом прийшли і на щорічний День
косарів у Ківерцях, присвячений святу Івана
Купала, де чоловіки змагаються у вправності, швидкості та якості. Найкращих знавців
ремесла нагороджують мотокосами. Владик
ішов у тандемі з досвідченими дорослими
косарями, рівнявся зі своїми наставниками.
Дід Андрій захистив авторитетність перед
онуком — став цьогорічним переможцем
конкурсу, щоправда, серед умільців він також
добре відомий — уже здобував цей титул у
2017 році.
— Найменший косар у Волинській області! Я пишаюся своїм сином, бо він уже другий
рік поспіль бере участь у конкурсі, продовжує
сімейну традицію, — радіє батько Володимир

Фото 1plus1.ua.

lЗІРКОВЕ КОХАННЯ Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко (обоє на фото)
розповіли про свій небезпечний… медовий місяць
с. 6—7

ТАК
не КОХАВ

Хоч маленький, зате працьовитий.

Бут–Гусаїм. До речі, за участь у святі хлопчик–
косарик отримав грамоту міського голови.
Тато з мамою, які самі займаються волонтерством і благодійністю, виховують Владислава
в дусі патріотизму.
Поряд із незвичними захопленнями Владик любить футбол, вивчає англійську мову,
освоює комп’ютер та сучасні іграшки. Батьки,
забезпечуючи всебічний розвиток хлопчика,
дбають про майбутнє та адаптовують малого
до сучасності. «Ми прищеплюємо синові відповідальність і любов до праці, адже колись
йому доведеться виховувати і своїх дітей», —
зазначає Володимир Бут–Гусаїм. n

«ТАК
К НІХТО НЕ КОХАВ»
Юлія Пятова: «Відіб’є
пенальті – поцілую!»

Ціна 6,5 грн

Фото xsport.ua.

А тепер у їхній команді буде ще й син і брат Лев!

«Відіб’є пенальті — ПОЦІЛУЮ!»
l ІСТОРІЯ НОМЕРА У футболіста Андрія Пятова із дружиною бартер:

вона присутня на його іграх, а він — під час пологів

с. 9—11

»

«І заявив матері коханої:

«Я її все одно заберу
ось так, у чому стоїть»
l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ 30 років тому нинішньому
настоятелю храму святої рівноапостольної Марії Магдалини
у Луцьку протоієрею Олександру Колбу довелося боротися за
свої почуття
с. 3—5

»

«Так ніхто
не кохав»
вже у продажу!

Вони поселили у свій
дім Любов. Прочитайте,
як це сталося, — не пошкодуєте!
Фото з домашнього архіву Колбів.
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за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста на базі 9 та 11 класів за спеціальностями:
Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва;
Облік та оподаткування;
Фінанси, банківська справа та страхування;
Агрономія (Виробництво і переробка продукції рослинництва);
Агрономія (Організація і технологія ведення фермерського господарства);
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
На базі 9 класів вступні іспити з української мови (диктант) та математики або історії України (усно).
На базі 11 класів — на основі сертифікатів ЗНО (українська мова та література; математика або біологія або 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 № 000 307.
45700, Волинська обл., м. Горохів,
вул. Студентська, 8, тел. (3379) 2-13-78
www.gklnau.at.ua.

Читайте у липневому номері нашого місячника

Фото footboom.com.
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Золотий ювілей подружнього життя завтра святкуватимуть дорогі батьки, жителі
Луцька
Леонід Іванович
та
Раїса Василівна
КОСТЮКИ.
50 років спільного подружнього життя — це велике
випробування для любові. Ви створили неповторний, добрий, затишний світ, який ми так любимо. Низько вклоняємось і дякуємо вам за мудрість, терпіння і приклад
гарних батьків.
Ми дружно зібралися вас привітати,
Здоров’я і щастя обом побажати.
Спасибі, рідненькі, за щирість сердечну,
За руки робочі, недоспані ночі.
Бажаємо щастя, добра і тепла,
Здоров’я міцного, радісних днів
На многая і благая літа!
З повагою та любов’ю
дочки Оксана, Іванна,
зяті Андрій, Ігор, внуки Юрій,
Анна, Павел, Павло, Катруся,
Тарас, Марта, Сергій,
правнуки Максимко, Аланчик.

ГОРОХІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЬВІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
запрошує на навчання

участь у конкурсі, продовжує
сімейну традицію, — радіє батько
Володимир Бут-Гусаїм.

«У нас було рівно 6 ночей»

Завтра відмічатиме золотий ювілей найкраща жінка, любляча дружина, мама, турботлива бабуся, жителька Луцька
Лариса Станіславівна
ШЕВЧУК.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго–довго дні й літа.
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються до вас, немов вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід творить
з буднів свято,
А Господь дарує довгих–довгих літ!
З любов’ю та повагою
чоловік Геннадій, дочка Катруся,
зять Міша, син Максим, невістка
Таня, внук Денис, бабуся Маруся.

Р

пишаюся своїм сином, бо
« —вінЯуже
другий рік поспіль бере

ніхто

www.volyn.com.ua

Неймовірна
історія кохання
отця Олександра:
«І заявив матері
коханої: «Я її все
одно заберу ось
так, у чому стоїть»

Ведучий
програми
«Світ навиворіт»
Дмитро Комаров
про свій медовий
місяць:
«У нас було
рівно 6 ночей»
«Поверніть красу моїй
дружині-українці»,
– просив італієць
Антоніо лікарів

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

ПП БУРМАКА Н. П.
13 та 20 липня

відбудеться індивідуальний прийом лікарями

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

n Резонанс

n Пульс дня

«ФЕКАЛЬНИЙ СКАНДАЛ» У КИЄВІ —
НОГАМИ ІЗ ЗАРІЧНОГО
Фото rivnepost.rv.ua.

Рівненську область тепер не
лише асоціюють із незаконним
видобутком бурштину,
а й, вибачте на слові, з
«гімнооперацією». Дев’ятьох
чоловіків, більшість з яких
– із Зарічненського району,
затримала столична поліція
на Жуковому острові, коли ті
розливали у повітряні кульки
фекалії з київських біотуалетів

Три дорожньо-транспортні пригоди сталося
за добу в Рівненській області
Олена ВОЛИНЕЦЬ

липня, близько
другої ночі, 27-річний житель села
Острожець, керуючи
автомобілем «Мaзда-626» на іноземній
реєстрації, рухаючись у напрямку села
Довгошиї, на заокругленій ділянці дороги
злетів у кювет. Його
з численними травмами госпіталізували
до місцевої лікарні.
Смертельна дорожньо-транспортна
пригода сталася в селі
Жадень Дубровицького району в другій половині дня. Поліцейські
встановили, що на вулиці Механізаторській
зіткнулися вантажний автомобіль «ЗІЛ
433112», за кермом
якого був 60-річний
сарненчанин, та мотоцикл «Кінлон», яким
їхав 16-літній місцевий
житель у зустрічному
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Левко ЗАБРІДНИЙ

а версією слідства, жителі
Рівненщини планували обкидати «боєприпасами» учасників Маршу рівності, який відбувся у Києві 23 червня на підтримку
прав ЛГБТ-спільноти. За інформацією, яку поширили столичні
медіа, чоловіки приїхали за кілька
днів до Маршу рівності та розбили
наметове містечко на Жуковому
острові, що у Голосіївському районі столиці. Вони розкрили чотири столичні біотуалети та викачали звідти фекалії, привезли вміст
на острів та поблизу своїх наметів
узялися розливати його у повітряні кульки та презервативи.
Зранку 23 червня «бомбочки» з гімном були готові. Частину
з них завантажили в авто, яке вирушило в місто, проте від’їхати
встигло недалеко — його затримала поліція. Затримали також
і тих, хто залишився з рештою
фекалій на Жуковому острові.
Причому правоохоронці — випадково чи на зло — поклали жителів
Рівненського Полісся обличчями
до землі саме там, де згадане гімно ті завзято розливали протягом
двох днів.
Загалом правоохоронці відправили в ізолятор тимчасового
тримання дев’ятьох чоловіків віком від 18 до 48 літ і звинуватили їх у готуванні до хуліганства
за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу, що передбачає від трьох
до семи років ув’язнення. Згодом звинувачення пом’якшили
до ч 2. ст. 296 — позбавлення волі
до чотирьох років. Поліцейські про-

ОДИН ЗАГИНУВ,
ЩЕ ДВОЄ — В ЛІКАРНІ

З

Андрій Полюхович заперечує, що смердючими кульками збиралися обкидати
учасників Маршу рівності.

поклали жителів Рівненського Полісся
« Правоохоронці
обличчями до землі саме там, де згадане гімно
ті завзято розливали протягом двох днів.
»

сили суд відправити затриманих
на час слідства до сізо, проте після
втручання нардепів-противників
Маршу рівності хлопців відпустили
під особисте зобов’язання.
Найстарший, 48-річний, затриманий — зарічненський пастор, підприємець та депутат
райради від УКРОПу Анатолій
Полюхович, відомий різноманітними скандальними акціями
протесту, зокрема проти рівненських податківців, а також експресивними вчинками та критичними висловлюваннями щодо
ЛГБТ-спільноти. Пан Полюхович
не приховує, що він як керівник
ГО «Сотня Майдан» організував
приїзд хлопців до Києва, однак
заперечує, що кульками з фекаліями ті збиралися обкидати учасників Маршу рівності.
Про події пан Полюхович розповідає так:
— Ми їхали на мирну акцію протесту проти маршу ЛГБТ-спільноти, спілкувалися з церквами,
громадськими
організаціями
та збирали людей, аби було видно,
скільки українців проти пропаганди ЛГБТ в Україні. Ми мали про-

йти мирною ходою. Якби зібрали
20–30 тисяч людей, то перекривали
б, можливо, дороги, щоб не давати
пройти ЛГБТ-спільноті. Ми подавали, як того вимагає закон, повідомлення до Київської міської ради про
мирну акцію. Проте поліція нас затримала, і акція не відбулася.
Звинувачення, пов’язані з фекаліями, — це чиста помилка правоохоронців. Я маю ферму і хотів, користуючись тим, що поїхав
до Києва, провести експеримент,
який планував давно. Так, фекалії з біотуалетів, якщо додати
до них різні біодобавки, можна
використовувати як добриво для
швидкого росту рослин. Удобрювали б ми ними гарбузи, квасолю
і т. ін. Фекалії планував привезти
додому, а не вилити на учасників
гей-параду, як звинувачує поліція.
І фасували все у кульки та рукавички з аптек, а не у презервативи.
Думаю, вказівку затримати дав
Аваков, який знає нашу організацію і нашу позицію: щоб пропаганди ЛГБТ не було і щоб закони
в Україні працювали.
Розслідування у справі триває. n

напрямку. Водій двоколісного транспортного
засобу отримав тілесні
ушкодження, від котрих помер дорогою
до лікарні.
Під вечір автопригода сталася
на трасі Устилуг —
Луцьк — Рівне, поблизу
АЗС, що в селі Зоря
Рівненського району.
Встановлено, що водій «Жигулів», під час
повороту ліворуч у напрямку населенного
пункту, не впевнившись
у безпеці маневру,
допустив зіткнення
з автомобілем марки
«Oпель Корса», який
їхав смугою зустрічного
руху. Він же і постраждав та був госпіталізований. До лікарні
потрапила і його 16-літня пасажирка. За всіма
фактами, повідомляє
відділ комунікації поліції Рівненської області,
проводиться досудове
розслідування. n

СМЕРТЕЛЬНИЙ УДАР
У СПИНУ
Увечері минулої суботи на лінію служби
«102» поліції надійшло повідомлення про
те, що в Ковелі поблизу одного із житлових
будинків виявили мертвого чоловіка —
31-річного місцевого жителя
Василь БАЛЕМ

лідчо-оперативна група
та співробітники кримінальної
поліції з’ясували, що в дворі будинку під час розпивання
алкоголю зловмисник
смертельно поранив
потерпілого, вдарив-

С

ши ножем у спину.
Поліцейські встановили причетність
до скоєння умисного
вбивства 31-літнього
ковельчанина.
Слідчі оголосили зловмиснику про
підозру й обрали міру
запобіжного заходу
у вигляді тримання під
вартою. n

Програма телепередач на 15—21 липня
ТБ

ПОНЕДІЛОК, 15 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
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! 09:35,
21:30 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік»
11:45, 14:15 Телепродаж 12:00
Д/ц «Аромати Іспанії» 13:10
Бюджетники 13:45 #ВУКРАЇНІ
14:30 Д/ц «Аромати Південної
Африки» 15:20 Х/ф «ПОРУЧ З
ІСУСОМ: ЙОСИП З НАЗАРЕТА»
17:30 Перша шпальта 18:25
Тема дня 19:00 Передвиборні
агітаційні програми за кошти
Державного бюджету

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

20:45, 21:45 Т/с «Свати - 6»
22:45 «Гроші 2019»

ІНТЕР
05.25, 00.25 «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, 02.15 Токшоу «Стосується кожного» 11.20,
12.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧНЕ
КОХАННЯ І ДЕ ЙОГО ЗНАЙТИ»
(12+) 12.00 «Новини» 14.00
Х/ф «РОЗЛУЧЕННЯ ПОФРАНЦУЗЬКИ» (16+) 15.40
«Чекай на мене. Україна» 20.00,
04.15 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть» 22.10
«Слов’янський базар у Вітебську
2019» 03.00 Т/с «Здрастуй,
мамо» (16+) 03.40 «Орел і Решка.
Шопінг» 05.00 «Top Shop»

19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «У минулого в боргу»
23:20 Слідами партійних списків

СТБ
07:00 Т/с «Коли ми вдома»
10:15 МастерШеф 12+
13:45 Ультиматум 16+
15:45, 18:00 Х/ф «З 9 ДО 5»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:45 Х/ф «ДІЛОВА ЖІНКА»
21:00 Т/с «Пограбування
по-жіночому»
22:45 Т/с «Щасливий квиток»

08:10 Х/ф «СИН ДРАКОНА»
11:50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
14:50 Х/ф «ІНСУРГЕНТ»
17:00 Аферисти 16+
21:00 Х/ф «ОСТАННІ ЛИЦАРІ»
23:20 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
РОЗУМОМ»

МЕГА

20:00 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:00 Х/ф «СУПЕР МАЙК»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:50 «ДжеДАІ»
10:35 Т/с «Опер за викликом-2»
14:35 Х/ф «ГРА СМЕРТІ»
16:20 Х/ф «ПОЗА ЗАКОНОМ»
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
21:35 Т/с «Касл-3»
23:10 Х/ф «КІБОРГ X»

06.00 Бандитська Одеса 08.05,
13.55 Правда життя 09.15, 17.00
Шалена подорож 10.55 Місця
сили 11.45 Cкептик 12.45, 00.40
Речовий доказ 15.05, 23.40 За
лаштунками 16.00 Мегамисливці
17.55 Дика природа Африки
ZIK
18.50, 20.45 Їжа богів 19.50,
ICTV
07.00 Злий дім 08.00, 09.00,
01.50
Містична
Україна
21.45
05:30 Громадянська оборона
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
Дикі й озброєні 22.45 Невідома
06:20, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Перші
Австралія 02.40 Код доступу
про головне 08.10 Перші другі
21:10 Факти
09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
К-1
14.10, 15.10, 16.10 Коментарі
10:10, 13:25 Т/с «Пес»
06:30 «TOP SHOP»
17.10, 18.10, 23.00 Правила
15:05, 16:30 Х/ф «ШТУРМ
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
життя 19.00, 21.00 Кінець
БІЛОГО ДОМУ»
УКРАЇНА
08:15 «Ух ти show»
дня 20.00 HARD з Влащенко
20:25 Більше ніж правда
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
09:25 «Орел і Решка. Шопінг»
22.00 Запитай Киву 00.50 Д/ф
21:30 Свобода слова
Україною
10:30 Т/с «Мисливці за
«Щоденники Другої світової
23:55 Х/ф «НІЧНА БРИГАДА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
реліквіями»
війни: день за днем» 01.40 Д/ф
23:00 Сьогодні
«Заборонена історія» 02.20
НОВИЙ КАНАЛ 12:25 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:
МІЖНАРОДНА
Художній фільм 03.55 Історична
09:30 Зірковий шлях
05:10 Абзац
правда з Вахтангом Кіпіані
ЛЮДИНА-ЗАГАДКА»
11:20 Реальна містика
06:45, 08:05 Kids Time
14:00 «Орел і Решка. Навколо
12:30 Агенти справедливості 16+
06:50 М/с «Пригоди Кота в
ТЕТ
світу»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
чоботях»
17:10 Т/с «Доктор Хто»
лікар - 2»
06.00
ТЕТ
Мультиранок
07:20 М/с «Том і Джеррі шоу»

09.45 М/ф «Пташиний ульот»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
16.00 4 весілля
18.00 Панянка-селянка
21.00 Т/с «Останній москаль»
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 ЛавЛавCar 2

UA: РІВНЕ

07.00, 12.50 Додолики 07.10
Казки Сашка Лірника 07.20
Відкривай Україну 08.00 UA:
Фольк 09.00 Літературнокулінарне шоу «Енеїда» 10.00
Радіодень «Життя+» 10.20
Сильна доля 11.10 Концертна
програма «Арсен Мірзоян.
Київ» 11.55 Ювілейний
концерт гурту «Піккардійська
ФУТБОЛ-1
терція» 12.30 Д/ф «Двоколісні
06:00, 08:00, 10:00, 15:40, 20:40 хроніки» 12.40, 18.00, 22.00
Лайфхак українською 13.05
Топ-матч
М/с «Дуда і Дада» 13.30, 17.00,
06:10 Тоттенгем - Ман Сіті.
1/4 фіналу. Ліга чемпіонів 22.10 Новини 13.40, 17.10
«Розсекречена історія» 14.35
УЄФА
Т/с» «Таємниці Борчо Ларічі»
08:10 Шахтар - ЦСКА (С).
15.20 Радіодень «Модуль знань»
Контрольна гра
16.00 100 років українського
10:10 Ювентус - Удінезе.
мистецтва 16.30 Д/ц «Дикі
Чемпіонат Італії
тварини» 18.15 Д/с «Своя
12:00 Янг Бойз - МЮ. Ліга
земля» 18.30 Тема дня. Наживо
чемпіонів УЄФА
19.00 Головний випуск новин.
13:50 Шахтар - Динамо.
Наживо 19.28 Передвиборна
Чемпіонат України
агітація кандидатів від
16:00, 20:05, 20:55 «Ніч Ліги
одномандатних округів за кошти
чемпіонів»
Державного бюджету 22.30
16:25 МЮ - ПСЖ. 1/8 фіналу. Ліга Програма розслідувань «Схеми.
чемпіонів УЄФА
Корупція в деталях»
18:15 Рома - Порту. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
НТН
21:30 Аякс - Реал. 1/8 фіналу.
05.00 «Top Shop» 06.00
Ліга чемпіонів УЄФА
«Випадковий свідок» 06.25 Х/ф
23:20 Тоттенгем - Боруссія (Д).
«КІН-ДЗА-ДЗА!» 09.00 Х/ф
1/8 фіналу. Ліга чемпіонів «ПАПУГА, ЩО ГОВОРИТЬ НА
УЄФА
ІДИШ» 10.45, 19.30 Т/с «Той, що

читає думки» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 23.15 «Свідок» 12.50
«Таємниці світу» 13.30 «Речовий
доказ» 14.45, 21.20 Т/с
«Хейвен» (12+) 16.50 «Легенди
бандитської Одеси» 17.25
«Легенди карного розшуку»
18.20 «Свідок. Агенти» 23.45
Т/с «Закон і порядок» (16+)

ЕСПРЕСО
00.45, 04.05, 08.30 «Політичний
МаринаД» 01.45 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 02.45
«Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 03.10 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
05.00 «Міжнародний огляд» з
Юрієм Фізером 05.25, 22.00
«Поліцейська хвиля» 05.50
«Княжицький» 06.30, 22.30 «Світ
цього тижня» 07.30 «Суботній
політклуб» 09.30 «Людина і
право» з Борисом Захаровим
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода»
з Наталкою Діденко 10.10,
11.10, 12.15, 13.10, 14.10, 15.20,
16.10, 17.10 «Коментар» 15.30,
23.30 «Ваша Свобода» 18.05
«Хроніка російської агресії», 1 с.
19.00 «Великий ефір Василя
Зими» 21.00 «Вердикт» з
Сергієм Руденком 21.55
«ІТ-Документ»

ТБ

ВІВТОРОК, 16 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:00, 21:40, 23:05
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:35 Суспільно-політичне токшоу «Зворотний відлік» 11:45,
14:15 Телепродаж 12:00 Д/ц
«Аромати Іспанії» 13:10 Країна
на смак 14:30 Д/ц «Аромати
Південної Африки» 15:15
Бюджетники 15:45 #ВУКРАЇНІ
16:15 Д/ц «Морська кухня»
17:30 Разом 18:25 Тема дня
19:00 Передвиборні агітаційні
програми за кошти Державного
бюджету 22:05, 23:35 UA:Спорт
22:20 Наші гроші

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:10 «Сімейні мелодрами»
14:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Свати - 6»

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

ІНТЕР
05.30, 00.25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 09.50 Т/с «Там, де
твій дім» (12+) 11.00 Т/с «Голос
янгола» (12+) 12.00 Новини
12.25 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 14.35
«Правила виживання» 15.45,
16.40 «Речдок» 18.00, 02.15
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.15 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна пристрасть»
22.10 «Слов’янський базар
у Вітебську 2019» 03.00 Т/с
«Здрастуй, мамо» (16+) 03.40
«Орел і Решка. Шопінг» 05.00
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
12:30, 23:30 Агенти
справедливості 16+
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар - 2»

19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «У минулого в боргу»

СТБ
06:55 Т/с «Коли ми вдома»
10:15 МастерШеф 12+
14:10 Ультиматум 16+
16:20, 18:00 Х/ф «ДІЛОВА
ЖІНКА»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
19:10 Х/ф «ПАЛКІ ВТІКАЧКИ»
21:00 Т/с «Пограбування
по-жіночому»
22:45 Т/с «Щасливий квиток»

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Більше ніж правда
11:00 Т/с «Майор і магія»
12:00, 13:25 Х/ф «СЕКРЕТНІ
АГЕНТИ»
15:05, 16:25 Х/ф «СПАДОК
БОРНА»
21:30 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Абзац

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00, 21:40,
23:25 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Еліза» 11:35,
14:15 Телепродаж 12:00 Д/ц
«Аромати Мексики» 13:10
Енеїда 14:30 Д/ц «Аромати
Південної Африки» 15:15 Країна
на смак 16:15 Д/ц «Морська
кухня» 17:30 Наші гроші 18:25
Тема дня 19:00 Передвиборні
агітаційні програми за кошти
Державного бюджету 22:05
UA:Спорт 22:20 Розважальна
програма з Майклом Щуром
22:50 Д/ц «Боротьба за
виживання»

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»
13:10 «Сімейні мелодрами»
14:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»

19:20 «Секретні матеріали
2019»
20:45, 21:50 Т/с «Свати - 6»
22:45, 23:40 Т/с «Школа.
Недитячі ігри»

ІНТЕР
05.30, 00.25 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 09.50 Т/с
«Там, де твій дім» (12+) 11.00
Т/с «Голос янгола» (12+)
12.00 Новини 12.25 Х/ф
«СКАРЛЕТТ» 14.40 «Правила
виживання» 15.45, 16.40
«Речдок» 18.00, 19.00, 02.15
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.15 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна пристрасть»
22.10 «Слов’янський базар
у Вітебську 2019» 02.55 Т/с
«Здрастуй, мамо» (16+) 03.35
«Орел і Решка. Шопінг» 05.00
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика

12:30 Агенти справедливості
16+
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «У минулого в боргу»
23:20 Контролер

СТБ
07:00 Т/с «Коли ми вдома»
10:20 МастерШеф 12+
14:10 Ультиматум 16+
16:25, 18:00 Х/ф «ПАЛКІ
ВТІКАЧКИ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:35 Х/ф «27 ВЕСІЛЬ»
21:00 Т/с «Пограбування
по-жіночому»
22:45 Т/с «Щасливий квиток»

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»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:10 «Сімейні мелодрами»
14:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:30 «Чистоnews 2019»

20:40, 21:35 Т/с «Свати - 6»
22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05.30, 00.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 09.50 Т/с «Там, де
твій дім» (12+) 11.00 Т/с «Голос
янгола» (12+) 12.00 Новини
12.25 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 14.40
«Правила виживання» 15.45,
16.40 «Речдок» 18.00, 19.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.15 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна пристрасть»
22.10 «Слов’янський базар
у Вітебську 2019» 02.20 Т/с
«Здрастуй, мамо» (16+) 02.55
«Орел і Решка. Шопінг» 05.00
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
12:30 Агенти справедливості
16+
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий

ВІРИТИ»
20:25 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:20 Шоу Оля
08:10 Хто зверху? 12+
10:10 Дешево та сердито
12:10 Заробітчани
17:00 Кохання на виживання
16+
19:00 Вар’яти 12+
21:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
23:10 Х/ф «ЗАПИТ У ДРУЗІ»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:50, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
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.
Америка»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.10 Х/ф «ДІВЧИНКА З
СІРНИКАМИ»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30, 22.00 Одного разу
в Одесі
15.00, 21.00 Т/с «Останній
москаль»
16.00 4 весілля
18.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar 2

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 20:15 Топ-матч
06:10 Ман Сіті - Тоттенгем. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
08:10 Шахтар - Юрдінген.
Контрольна гра
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:15 Дженоа - Ювентус.
Чемпіонат Італії
12:00 МЮ - Валенсія. Ліга
чемпіонів УЄФА
13:50 Шахтар - Маріуполь.
Чемпіонат України
15:55, 19:50, 20:20 «Ніч Ліги
чемпіонів»
16:20 Ліверпуль - Баварія. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
18:05 Ліон - Барселона. 1/8

дня 20.00 HARD з Влащенко
22.00 Запитай Киву 00.50 Д/ф
«Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 01.40 Д/ф
«Заборонена історія» 02.20
Художній фільм 03.55 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Марко-Макако»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30, 22.00 Одного разу
в Одесі
15.00, 21.00 Т/с «Останній
москаль»
16.00 4 весілля
18.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar 2

фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
20:45 Атлетіко - Ювентус. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
22:45 Шальке - Ман Сіті. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА

UA: РІВНЕ
07.00, 12.50 Додолики 07.10
Казки Сашка Лірника 07.30,
11.50 Ювілейний концерт гурту
«Піккардійська терція» 08.00
UA: Фольк 09.00 Літературнокулінарне шоу «Енеїда» 10.00
Суспільно-політичне шоу
«Зворотний відлік» 12.30,
14.05 Д/ф «Двоколісні хроніки»
12.40, 18.00, 22.00 Лайфхак
українською 13.05 М/с «Дуда
і Дада» 13.30, 17.00, 22.10
Новини 13.40 Тема дня 14.30
Т/с» Таємниці Борчо Ларічі»
15.20 Радіодень «Модуль знань»
16.00 100 років українського
мистецтва 16.30 Д/ц «Дикі
тварини» 17.10 «Розсекречена
історія» 18.15 Д/с «Своя земля»
18.30 Тема дня. Наживо 19.00
Головний випуск новин. Наживо
19.28 Передвиборна агітація
кандидатів від одномандатних
округів за кошти Державного
бюджету 22.30 Д/с «Пліч-о-пліч»
22.50 Візитівки Полтавщини

України
15:55, 20:10 «Ніч Ліги чемпіонів»
16:35 Реал - Аякс. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
18:25 Боруссія (Д) - Тоттенгем.
1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
20:45 ПСЖ - МЮ. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
22:45 Порту - Рома. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА

UA: РІВНЕ

07.00, 12.50 Додолики 07.10
Казки Сашка Лірника 07.20
Відкривай Україну 08.00, 17.10
UA: Фольк 09.00 Літературно2+2
кулінарне шоу «Енеїда» 10.00
Радіодень «Життя+» 10.20, 14.10
06:00 Мультфільми
Сильна доля 11.10 Ювілейний
08:00
Т/с
«Пляжний
коп-2»
МЕГА
концерт гурту «Піккардійська
09:35, 18:15 «Спецкор»
06.00 Бандитська Одеса 08.05, 10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
терція» 11.35 «Своя земля»
ФУТБОЛ-1
14.05 Правда життя 09.15,
12.40, 18.00, 22.00 Лайфхак
10:55, 17:15 «Загублений світ»
ICTV
06:00,
08:00,
20:40
Топ-матч
17.55 Дика природа Африки
українською 13.05 М/с «Дуда
13:45 Х/ф «ГОРЕЦЬ-2»
10.15, 17.05, 05.10 Шалена
06:10 Тоттенгем - Аякс. 1/2
05:35, 10:05 Громадянська
і Дада» 13.30, 17.00, 22.10
15:20 Х/ф «ГОРЕЦЬ-3»
подорож 11.05 Україна: забута 19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
фіналу. Ліга чемпіонів
оборона
Новини 13.40 Тема дня 14.50
історія 11.55 Cкептик 12.55,
УЄФА
06:30 Ранок у великому місті
Т/с» Таємниці Борчо Ларічі»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-3»
08:10 Шахтар - Копенгаген.
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10 00.40 Речовий доказ 15.05,
15.20 Радіодень «Модуль знань»
23.40 Як працюють міста
Контрольна гра
16.00 100 років українського
Факти
ZIK
16.05, 21.45 Мегамисливці
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
мистецтва 16.30 Д/ц «Дикі
09:15, 19:25 Надзвичайні
07.00, 08.10, 17.10, 18.10, 23.00
18.55, 20.45 Їжа богів 19.50,
NEWS
тварини» 18.15 Д/с «Своя земля»
новини
Правила життя 08.00, 09.00,
01.50
Містична
Україна
22.45
18.30 Тема дня. Наживо 19.00
11:35, 22:55 Т/с «Майор і магія»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 10:15 Ювентус - Емполі.
Невідома
Австралія
02.40
Чемпіонат Італії
Головний випуск новин. Наживо
13:25, 16:20 Х/ф «ПРЕМ’ЄР15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Перші
Легендарні замки Закарпаття
19.28 Передвиборна агітація
МІНІСТР»
про головне 09.10, 10.10, 11.10, 12:00 МЮ - Ювентус. Ліга
03.25 1377 спалених заживо
чемпіонів УЄФА
кандидатів від одномандатних
16:30 Х/ф «СЕКРЕТНІ
12.10,
13.10,
14.10,
15.10,
16.10
04.20 Шосте чуття. Дар чи
13:50 Львів - Шахтар. Чемпіонат округів за кошти Державного
МАТЕРІАЛИ: ХОЧУ
Коментарі
19.00,
21.00
Кінець
прокляття?

ТБ

ЧЕТВЕР, 18 ЛИПНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:00, 21:40, 23:05
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Еліза» 11:35, 14:15
Телепродаж 12:00 Д/ц «Аромати
Мексики» 13:10 UA:Фольк.
Спогади 14:30 Д/ц «Аромати
Південної Африки» 15:15 Енеїда
16:15 Д/ц «Морська кухня»
17:30 Перший на селі 18:25
Тема дня 19:00 Передвиборні
агітаційні програми за кошти
Державного бюджету 22:05,
23:35 UA:Спорт 22:20 Схеми.
Корупція в деталях

06:15, 07:45 Kids Time
06:20 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:50 Шоу Оля
08:50 Хто зверху? 12+
10:40 Дешево та сердито
12:20 Заробітчани
17:10 Кохання на виживання 16+
2+2
19:00 Вар’яти 12+
21:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
06:00 Мультфільми
ВЕСТ»
08:00 Т/с «Пляжний коп-2»
23:10 Х/ф «МІСТЕР МАГУ»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
МЕГА
10:55, 17:15 «Загублений світ»
06.00 Бандитський Київ 07.55, 12:55 «Помста природи»
14.00, 02.40 Правда життя
13:05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
09.05, 18.00 Дика природа
15:25 Х/ф «ВЦІЛІЛА»
Африки 10.05, 17.05, 05.10
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
Шалена подорож 11.00 Україна: 21:35, 23:10 Т/с «Касл-3»
забута історія 11.50 Cкептик
12.50, 00.40 Речовий доказ
ZIK
15.10, 23.40 За лаштунками
07.00, 17.10, 18.10, 23.00
16.05 Дикі і озброєні 19.00,
Правила життя 08.00 HARD з
20.45 Їжа богів 19.50, 01.50
Влащенко 09.00, 10.00, 11.00,
Містична Україна 21.45
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
Мегамисливці 22.45 Невідома
17.00, 18.00, 20.00 Перші про
Австралія
головне 09.10, 10.10, 11.10,
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10
К-1
Коментарі 19.00, 20.10 Кінець
06:30 «TOP SHOP»
дня 22.00 Запитай Киву 00.50
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
Д/ф «Щоденники Другої світової
08:15 «Ух ти show»
війни: день за днем» 01.40 Д/ф
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
«Заборонена історія» 02.20
09:50 Т/с «Мисливці за
Художній фільм 03.55 Історична
реліквіями»
правда з Вахтангом Кіпіані

ТБ

СЕРЕДА, 17 ЛИПНЯ

11:40, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
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.
Америка»

лікар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «У минулого в боргу»
23:20 Слідами партійних списків

НОВИЙ КАНАЛ

реліквіями»
11:50, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
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.
Америка»

06:15, 07:45 Kids Time
06:20 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:50 Шоу Оля
08:50 Хто зверху? 12+
СТБ
10:40 Дешево та сердито
07:00 Т/с «Коли ми вдома»
14:00 Заробітчани
11:00 МастерШеф 12+
17:00 Кохання на виживання 16+
2+2
14:05 Ультиматум 16+
19:00 Вар’яти 12+
16:20, 18:00 Х/ф «27 ВЕСІЛЬ» 21:00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
06:00 Мультфільми
17:30, 22:00 Вікна-Новини
23:50 Х/ф «ОСТАННІ ЛИЦАРІ» 08:00 Т/с «Пляжний коп-2»
19:05 Х/ф «ОДРУЖУСЯ З
09:35, 18:15 «Спецкор»
ПЕРШОЮ ЛІПШОЮ»
МЕГА
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
21:00 Т/с «Пограбування
06.00 Бандитський Київ 08.15, 10:55, 17:15 «Загублений світ»
по-жіночому»
13:50 Х/ф «ВЦІЛІЛИЙ»
14.10 Правда життя 09.20,
22:45 Т/с «Щасливий квиток»
15:40 Х/ф «ВХІДНИЙ»
18.05, 04.25 Дика природа
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
Африки 10.20, 17.15, 05.15
ICTV
Шалена подорож 11.10 Україна: 21:35, 23:10 Т/с «Касл-3»
05:35 Громадянська оборона
забута історія 12.00 Cкептик
ZIK
06:30 Ранок у великому місті
13.00, 00.40 Речовий доказ
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 20:50 15.15, 23.40 Як працюють міста 07.00, 17.10, 18.10, 23.00
16.15, 21.45 Мегамисливці
Факти
Правила життя 08.00 HARD з
19.05, 20.50 Їжа богів 20.00,
09:15, 19:20 Надзвичайні
Влащенко 09.00, 10.00, 11.00,
01.50 Містична Україна 22.45
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
новини
Невідома Австралія 02.40
17.00, 18.00, 20.00 Перші про
10:15 Секретний фронт
Бандитська Одеса
головне 09.10, 10.10, 11.10,
11:50 Т/с «Майор і магія»
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10
13:25 Х/ф «СЕКРЕТНІ
К-1
Коментарі 19.00, 20.10 Кінець
МАТЕРІАЛИ: ХОЧУ
дня 22.00 Запитай Киву 00.50
06:30 «TOP SHOP»
ВІРИТИ»
Д/ф «Щоденники Другої світової
16:20 Х/ф «СЕКРЕТНІ АГЕНТИ» 07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
війни: день за днем» 01.40 Д/ф
08:15 «Ух ти show»
20:15 Антизомбі
«Заборонена історія» 02.20
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
21:10 Т/с «Пес»
Художній фільм 03.55 Історична
10:00 Т/с «Мисливці за
22:30 Нові лідери 2

правда з Вахтангом Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.10 Х/ф «СТОПТАНІ
ТУФЕЛЬКИ»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30, 22.00 Одного разу
в Одесі
15.00, 21.00 Т/с «Останній
москаль»
16.00 4 весілля
18.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar 2

18:20 Ман Сіті - Шальке. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
20:45 Баварія - Ліверпуль. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
22:45 Барселона - Ліон. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА

UA: РІВНЕ

07.00, 12.50 Додолики 07.10
Казки Сашка Лірника 07.30,
11.50 Ювілейний концерт
гурту «Піккардійська терція»
08.00, 17.10 UA: Фольк 09.00
Літературно-кулінарне шоу
«Енеїда» 10.00 СуспільноФУТБОЛ-1
політичне шоу «Зворотний відлік»
06:00, 08:00, 20:40 Топ-матч
12.30, 14.05 Д/ф «Двоколісні
06:10 Аякс - Тоттенгем. 1/2
хроніки» 12.40, 22.00 Лайфхак
фіналу. Ліга чемпіонів
українською 13.05 М/с «Дуда
УЄФА
і Дада» 13.30, 17.00, 22.10
08:10 Шахтар - Пролетер.
Новини 13.40 Тема дня 14.35
Контрольна гра
Т/с «Таємниці Борчо Ларічі»
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
15.20 Радіодень «Модуль знань»
NEWS
16.00 100 років українського
10:15 Кальярі - Ювентус.
мистецтва 16.30 Д/ц «Дикі
Чемпіонат Італії
тварини» 18.15 StopFakeNews
12:00 Ювентус - МЮ. Ліга
18.30 Тема дня. Наживо 19.00
чемпіонів УЄФА
Головний випуск новин. Наживо
13:50 Маріуполь - Чорноморець. 19.28 Передвиборна агітація
Чемпіонат України
кандидатів від одномандатних
15:55, 20:05 «Ніч Ліги чемпіонів» округів за кошти Державного
16:30 Ювентус - Атлетіко. 1/8
бюджету 22.30 Програма
фіналу. Ліга чемпіонів
розслідувань «Наші гроші»
УЄФА

НТН
05.00 «Top Shop» 06.55 Х/ф
«ІЗ ЖИТІЯ ОСТАПА ВИШНІ»
08.30 Ранковий «Свідок» 09.00
Х/ф «БЕЗ СТРОКУ ДАВНИНИ»
10.50, 19.30 Т/с «Той, що читає
думки» (16+) 12.30, 16.30, 19.00,
23.15 «Свідок» 12.50 «Свідок.
Агенти» 13.30 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен» (12+)
16.50 «Легенди бандитської
Одеси» 17.25 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Будьте здоровi»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
(16+)

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
08.00, 21.00 «Вердикт» з
Сергієм Руденком 03.00, 05.30,
15.30 «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 «Коментар» 18.05
«Хроніка російської агресії», 2 с.
22.00 «Шустрова Live» 22.30
«Зворотний відлік»

бюджету 22.30 #@.)[]?$0 з
Майклом Щуром

НТН
05.00 «Top Shop» 06.35 Х/ф
«ЗАГАДКА ЕНДХАУЗА» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ІПОДРОМ» 10.50 Т/с «Той, що
читає думки» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 23.15 «Свідок» 12.50
«Будьте здоровi» 13.30 «Речовий
доказ» 14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
(12+) 16.50 «Легенди бандитської
Одеси» 17.25 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Вартість життя»
19.30 Т/с «Смерть у раю» (16+)
23.45 Т/с «Закон і порядок» (16+)

ЕСПРЕСО
00.30, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.30,
08.00, 21.00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 03.30 «Студія Захід»
з Антоном Борковським 04.30
«Поліцейська хвиля» 05.00
«Шустрова Live» 05.30, 15.30,
22.30 «Ваша Свобода» 09.00
«PRO здоров’я» з Іриною Коваль
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода»
з Наталкою Діденко 10.10,
11.10, 12.15, 13.10, 14.10, 15.20,
16.10, 17.10 «Коментар» 18.05
«Хроніка російської агресії», 3 с.
22.00 «Вартові Еспресо» 23.00
«Унікальні церкви Карпат» 23.15
«Княжицький»

НТН
05.00 «Top Shop» 07.00
Х/ф «ТИХІ БЕРЕГИ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«У КВАДРАТІ 45» 10.30, 19.30
Т/с «Смерть у раю» (16+) 12.30,
16.30, 19.00, 23.15 «Свідок»
12.50 «Вартість життя» 13.25
«Речовий доказ» 14.45, 21.30
Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
17.25 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Правда життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
(16+)

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Свобода» 03.30 «Княжицький»
04.15, 23.00 «Унікальні церкви
Карпат» 04.30 «Культ:Експрес»
з Марією Бурмакою 05.00,
09.30 «Вартові Еспресо»
09.00, 23.15 «Шустрова Live»
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода»
з Наталкою Діденко 10.10,
11.10, 12.15, 13.10, 14.10, 15.20,
16.10, 17.10 «Коментар» 18.05
«Агро-Експрес» 18.10 «Хроніка
російської агресії», 4 с. 21.00
«Політклуб Віталія Портникова»
23.45 «Поліцейська хвиля»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 19 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
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» 11:35, 14:15
Телепродаж 12:00 Д/ц «Аромати
Мексики» 13:10 Сильна доля
14:30 Д/ц «Аромати Колумбії»
15:15 UA:Фольк. Спогади 16:15
Д/ц «Кухня По» 16:55 Схеми.
Корупція в деталях 17:30 Перша
шпальта 18:25 Спецефір.
Вибори 19:55 Бюджетники
20:30 Розважальна програма
з Майклом Щуром 21:30
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 22:55
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік. Підсумки»

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»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:10 «Сімейні мелодрами»
14:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі

Стамбула»
18:30 «Українські сенсації 2019»
20:20 «Де-мократія?»
20:30, 23:15 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.30, 22.15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 09.50 Т/с «Там, де
твій дім» (12+) 11.00 Т/с «Голос
янгола» (12+) 12.00 Новини
12.25 Х/ф «СКАРЛЕТТ»
14.35 «Правила виживання»
15.40, 16.40, 00.10, 01.05
«Речдок» 18.00, 02.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 21.00
«Подробиці вибору» 03.30
«Орел і Решка. Шопінг» 05.00
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Т/с «Рік собаки»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар - 2»
19:50 Головна тема. Вибір
22:00 Опозиція

СТБ
06:45 Т/с «Коли ми вдома»
07:45 Х/ф «ОСІННІЙ
МАРАФОН»
09:40 Т/с «Щасливий квиток»
18:00 Х/ф «ОДРУЖУСЯ З
ПЕРШОЮ ЛІПШОЮ»
19:50 Х/ф «ДРУЗІ ПО СЕКСУ»
22:00 Вікна-Новини
22:45 Х/ф «СТОЛИК №19»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
07:00, 23:35 «Світське життя.
2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:05, 12:25, 13:50,
15:05 «Світ навиворіт
- 6»
16:30, 21:40 «Жіночий квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2019»

20:25 «Українські сенсації
2019»

ІНТЕР
05.30 «Чекай на мене.
Україна» 07.10 «Слово
Предстоятеля» 07.20 Х/ф
«ЛЮДИНА НІЗВІДКИ» 09.00
«Шість соток» 10.00 «Готуємо
разом. Випічка» 11.00 Х/ф
«БЕРЕЖИСЬ АВТОМОБІЛЯ»
13.00 Х/ф «ТИ - МЕНІ,
Я - ТОБІ» 14.40, 01.55 Х/ф
«БУДЬТЕ МОЇМ ЧОЛОВІКОМ»
16.30 Х/ф «СУЄТА СУЄТ»
18.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ» 20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Голос з минулого»
(12+) 00.10 Х/ф «ЦЕ Я»
03.20 «Орел і Решка.
Шопінг» 04.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження. 3 сезон»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:20, 15:20 Т/с «У минулого
в боргу»
17:10, 20:00 Т/с «Принцесажаба»
22:00 Шоу Братів Шумахерів

СТБ
05:50 Т/с «Коли ми вдома»
07:10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

ТБ
09:00 Т/с «Пограбування
по-жіночому»
12:55 Т/с «Любити й вірити»
17:00 Х/ф
19:00 Т/с «Щастя за
договором»
22:55 Х/ф «ДРУЗІ ПО СЕКСУ»

ICTV
05:30 Скарб нації
05:40 Еврика!
05:50 Більше ніж правда
07:35 Я зняв!
09:30 Дизель шоу 12+
10:50 Особливості
національної роботи
12:45, 18:45 Факти
13:00 Скетч-шоу «На трьох»
16+
15:35 Т/с «Пес»
19:10 Х/ф «ВСЕСВІТНЯ
ВІЙНА Z»
21:30 Х/ф «КНИГА ІЛАЯ»
23:40 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 М/с «Лунтик»
07:00, 08:05 Kids Time
07:05 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:50 М/с «Том і Джеррі»
08:10 Вар’яти 12+
14:10 М/ф «Монстри на
канікулах»
16:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

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 «Світ навиворіт - 9»
10:50, 12:15 Х/ф «ДВАДЦЯТЬ
СІМ ВЕСІЛЬ»
12:00, 15:00, 18:00 «ТСН
спецвипуск»
13:15, 15:15 Х/ф «ОТЖЕ,
ВІЙНА»
15:40 Х/ф «ШПИГУНКА»

19:30 «ТСН Вибір країни 2019»

ІНТЕР
05.30, 11.10 «Орел і Решка.
Морський сезон 3» 06.15 Х/ф
«ОСКАР» 08.00 «уДачний
проект» 09.00 «Готуємо разом»
10.00, 12.10, 13.30, 16.00,
18.00 Новини 10.10 «Орел і
Решка. Перезавантаження.
3 сезон» 12.20, 13.40 Х/ф
«ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧІ»
14.15, 16.05, 18.05 Т/с
«Доктор Фостер» (16+) 20.00
«Подробиці. Вибори» 23.00
Х/ф «ТАК НЕ БУВАЄ» 01.00
«Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:00, 09:15, 11:15, 13:15,
15:15 Т/с «Затемнення»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 23:00
Сьогодні. Спецвипуск
17:15, 21:00, 23:15 Т/с «Від
любові до ненависті»
23:45 Т/с «Принцеса-жаба»

СТБ
06:00, 09:50 Хата на тата 12+
07:50 Страва честі 12+
18:00 Слідство ведуть

18:10 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ЛЕВ, ЧАКЛУНКА ТА
ЧАРІВНА ШАФА»
21:00 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ПРИНЦ КАСПІАН»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.25, 00.55 Містична Україна
08.15, 18.30 Брама часу
09.15 Речовий доказ 10.25
Як працюють міста 11.25
Народження Європи 14.00
Шалена подорож 15.45
Дика природа Африки 17.35
Невідома Австралія 21.15 Як
спокусити націю 00.05 Їжа
богів 01.50 Скарб.UA

екстрасенси 16+
20:00 Один за всіх 16+
21:15 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
ШУРИКА»
23:10 Я соромлюсь свого
тіла 16+

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:30, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 20:00 Факти
05:55 Громадянська оборона
07:50, 09:00 Антизомбі.
Дайджест
10:00, 13:00 Т/с «Відділ 44»
14:00, 16:00 Х/ф «КНИГА
ІЛАЯ»
16:25 Х/ф «ВСЕСВІТНЯ
ВІЙНА Z»
21:10 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ-5:
КРОВНА ПОМСТА»
22:55 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ-4:
ПРОБУДЖЕННЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Стендап шоу
05:45, 07:05 Kids Time
05:50 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:10 М/ф «Монстри на
канікулах»
09:00 Х/ф «БАНДИТКИ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:10 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ
ГОНЩИК»
15:25 Х/ф «ШВИДКИЙ І
ЖОРСТОКИЙ»
19:25 Х/ф «КІКБОКСЕР»
21:20 Х/ф «КІКБОКСЕР-2»
23:10 Х/ф «КІКБОКСЕР-3»

10:50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ»
13:00 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ЛЕВ, ЧАКЛУНКА ТА
ЧАРІВНА ШАФА»
15:50 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ПРИНЦ КАСПІАН»
18:50 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ПІДКОРЮВАЧ
СВІТАНКУ»
21:00 Х/ф «ДІМ ДИВНИХ
ДІТЕЙ МІС САПСАН»
23:40 Х/ф «ВІНЧЕСТЕР:
БУДИНОК,
ЗБУДОВАНИЙ
ПРИВИДАМИ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.30, 00.45 Містична Україна
08.20, 18.35 Брама часу
09.10 Речовий доказ 10.20
Як працюють міста 11.20 Як
спокусити націю 14.10 Шалена
подорож 15.50 Дика природа
Африки 16.45 Невідома
Австралія 21.15 Народження
Європи 23.50 Їжа богів

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:25 М/ф «Земля до початку

у фокусі

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «ДИВАК»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30 Одного разу в Одесі
15.00 Т/с «Останній москаль»
16.30 М/ф «Леонардо: Місія Мона
Ліза»
18.00 Панянка-селянка
21.00 М/ф «Ріо»
23.00 Х/ф «МАРЛІ ТА Я»

ФУТБОЛ-1

06:00 Тоттенгем - Ліверпуль.
Фінал. Ліга чемпіонів
УЄФА
08:10 Шахтар - Вольфсбергер.
ZIK
Контрольна гра
07.00, 08.10, 17.10, 18.10 Правила 10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:15 Ювентус - Мілан. Чемпіонат
життя 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
Італії
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00 Перші про
12:00 Валенсія - МЮ. Ліга
головне 09.10, 10.10, 11.10,
чемпіонів УЄФА
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10
13:50 Львів - Зоря. Чемпіонат
Коментарі 19.00, 20.10 Кінець дня
України
21.00 Політичне ток-шоу «Народ
15:55 Ренн - Арсенал. 1/8 фіналу.
проти!» 00.00 Д/ф «Щоденники
Ліга Європи УЄФА
Другої світової війни: день за днем» 17:40 Айнтрахт - Інтер. 1/8 фіналу.
00.50 Д/ф «Заборонена історія»
Ліга Європи УЄФА
01.30 Художній фільм 03.00
19:25, 21:50 «Шлях до Баку»
Історична правда з Вахтангом
20:00 Челсі - Динамо (К). 1/8
Кіпіані 06.15 Shift 06.30 Європа

14:00 Х/ф «ГЕРОЙ У
РОЗШУКУ»
15:50 Х/ф «ОБМАН»
17:40 Х/ф «ВОРОГ МІЙ»
19:45 Х/ф «КОМАНДИР
ЕСКАДРИЛЬЇ»
21:40 Х/ф «АНДРОЇДПОЛІЦЕЙСЬКИЙ»
23:10 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД
3D»

ZIK

07.00 Перші другі 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00 Перші
про головне 09.10, 10.10,
11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 18.10, 19.10,
20.10, 21.10 Коментарі 22.00
Перша передача 23.00 Злий
К-1
дім 00.00 Д/ф «Щоденники
06:30 «TOP SHOP»
Другої світової війни: день за
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
днем» 00.50 Д/ф «Заборонена
08:15 «Ух ти show»
історія» 01.30 Художній фільм
09:10 М/ф «Мій маленький поні 03.20 Історична правда
у кіно»
з Вахтангом Кіпіані 06.20
11:10 М/ф «Земля до початку Євромакс 06.50 Завтра вже
часів 3: час великих
сьогодні
дарів»
12:25 Х/ф «МИСЛИВЦІ»
ТЕТ
14:15 «Орел і Решка.
06.00
ТЕТ
Мультиранок
Перезавантаження 3»
11.15 М/ф «Леонардо: Місія
Мона Ліза»
2+2
12.50 Х/ф «СТОПТАНІ
06:00 Мультфільми
ТУФЕЛЬКИ»
08:00 «Загублений світ»
14.00 Панянка-селянка

ТБ

НЕДІЛЯ, 21 ЛИПНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00 Новини
09:30 Енеїда 10:35 Країна на
смак 11:40, 13:40 Телепродаж
11:55 М/с «Дуда і Дада» 12:20,
13:10 Д/ц «Браво, шеф!» 14:00
Д/ц «Тайська кухня» 15:10
Бюджетники 15:55 UA:Фольк.
Спогади 17:10 Перший
на селі 17:55 Д/ф «Дика
Африка. Африка» 19:30, 21:30
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:30 Д/ц
«Світ дикої природи»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса 08.10,
14.05 Правда життя 09.15, 04.40
Дика природа Африки 10.15,
17.10, 05.20 Шалена подорож
11.05 Україна: забута історія
11.55 Cкептик 12.55, 00.40
ICTV
Речовий доказ 15.15, 23.40 Як
05:35 Громадянська оборона
працюють міста 16.15, 21.45
06:30 Ранок у великому місті
Мегамисливці 18.00, 22.40
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти Невідома Австралія 19.00, 20.45
09:15, 19:25 Надзвичайні
Їжа богів 20.00, 01.50 Містична
новини
Україна 02.40 Жертви краси
10:05 Антизомбі
03.25 Леонід Биков. Зустрічна
11:00, 13:20, 16:50, 23:55 Скетч- смуга 04.10 Актори-фронтовики
шоу «На трьох» 16+
К-1
14:10, 23:30 Т/с
«Марк+Наталка»
06:30 «TOP SHOP»
20:10, 21:50 Дизель шоу 12+
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
НОВИЙ КАНАЛ 09:15 «Орел і Решка. Шопінг»
06:05, 07:00 Kids Time
10:15 Т/с «Мисливці за
06:10 М/с «Пригоди кота в
реліквіями»
чоботях»
12:00, 17:00 Т/с «Доктор Хто»
07:05 Шоу Оля
14:00 «Орел і Решка. Навколо
08:00 Хто зверху? 12+
світу»
09:50 Кохання на виживання 16+ 18:00 Х/ф «МИСЛИВЦІ»
15:30 Х/ф «ОСТРІВ НАДІЇ»
19:50 Х/ф «ГОРДІСТЬ І
19:00 Х/ф «МАНДРИ
УПЕРЕДЖЕННЯ ТА

СУБОТА, 20 ЛИПНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини 09:30 Країна на
смак 10:40 Енеїда 11:40,
14:50 Телепродаж 11:55
М/с «Дуда і Дада» 13:00 Х/ф
«ПОРУЧ З ІСУСОМ: МАРІЯ
МАГДАЛИНА» 15:10 Д/ц
«Мальовничі села» 15:45 Д/ц
«Фестивалі планети» 16:15 Д/ц
«Браво, шеф!» 17:15 Разом
17:50 Спільно 18:20 Д/ф
«Острови. Мальдівські острови:
дивовижні підводні світи»
19:20 Д/ц «Мегаполіси» 19:55
Розсекречена історія 21:25
Д/ц «Світ дикої природи» 22:30
Як дивитися кіно 23:00 Х/ф
«ГАРНІ ЧАСИ»

ГУЛЛІВЕРА»
20:50 Х/ф «БАНДИТКИ»
22:40 Х/ф «ВІДЬМИ З
СУГАРРАМУРДІ»

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

часів 3: час великих
дарів»
10:45 Х/ф «ДОРОЖНЯ БАНДА
«4 ЛАПИ»
12:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Він, вона і телевізор»
11:45 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ
ГОНЩИК»
13:15 Х/ф «ШВИДКИЙ І
ЖОРСТОКИЙ»
15:00 Х/ф «КІКБОКСЕР»
16:55 Х/ф «КІКБОКСЕР-2»
18:30 Х/ф «КІКБОКСЕР-3»
20:20 Х/ф «КОММАНДО»
22:10 Х/ф «КОРОЛІ
ВУЛИЦЬ-2»

ZIK
07.20 Перші другі 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00 Перші про головне
09.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10, 16.10,
18.10, 19.10, 20.10 Коментарі
21.00 Політичне ток-шоу
«Народ проти!» 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 00.50
Д/ф «Заборонена історія»
01.30 Художній фільм 03.20
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

фіналу. Ліга Європи УЄФА
22:45 Наполі - Зальцбург. 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА

UA: РІВНЕ
07.00, 12.50 Додолики 07.10
Казки Сашка Лірника 07.20
Відкривай Україну 08.00, 17.10
UA: Фольк 09.00 Літературнокулінарне шоу «Енеїда» 10.00
Радіодень «Життя+» 10.20 Сильна
доля 11.10 Ювілейний концерт
гурту «Піккардійська терція»
11.55 Програма розслідувань
«Наші гроші» 11.50, 18.15 Д/с
«Пліч-о-пліч» 12.10 «Своя земля»
12.30, 18.00, 22.00 Лайфхак
українською 12.35 Українська
література в іменах 13.05 М/с
«Дуда і Дада» 13.30, 17.00, 22.10
Новини 13.40 Тема дня 14.05
Д/ф «Двоколісні хроніки» 14.50
Т/с» Таємниці Борчо Ларічі» 15.20
Радіодень «Модуль знань» 16.00
100 років українського мистецтва
16.30 Д/ц «Дикі тварини» 18.30
Тема дня. Наживо 19.00 Головний
випуск новин. Наживо 19.30
Передвиборна агітація кандидатів
від одномандатних округів за кошти
Державного бюджету 22.30
#@.)[] ?$0 з Майклом Щуром 22.50
100 років української літератури

НТН
05.00 «Top Shop» 06.50 Х/ф

Лірника 09.15 М/с «Вруміз»
09.30 Кулінарно-літературне
шоу «Енеїда» 10.25 Д/ф
«Аромати Південної Африки»
10.50, 17.30 UA:Фольк.
Спогади 11.40 «Хто в домі
хазяїн» 12.10 Д/с «Мегаполіси»
12.40 Радіодень. «Модуль
ФУТБОЛ-1
знань» 13.25 Українська
06:00, 08:00, 19:10, 22:00
читанка 13.40 Тема дня 14.05
Топ-матч
Д/ц «Двоколісні хроніки» 14.40
06:10 Динамо (К) - Ренн. Ліга
Радіодень «Книжкова лавка»
Європи УЄФА
15.35 Українська література в
08:10 Шахтар - АПОЕЛ.
іменах 15.45 Д/п «Фестивалі
Контрольна гра
планет» 16.15 Сильна доля
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
17.05 Ювілейний концерт гурту
NEWS
«Піккардійська терція» 18.30
10:15 СПАЛ - Ювентус.
«Спільно» 19.00 Головний
Чемпіонат Італії
випуск новин. Наживо 19.28
12:00 МЮ - ПСЖ. 1/8 фіналу.
Д/с «#ВУКРАЇНІ» 20.10 Х/ф
Ліга чемпіонів УЄФА
«КЛАРА І ФРАНЦИСК» 22.05
13:50 Чорноморець «Букоголіки» 22.25 «Музlove» з
Олександрія. Чемпіонат Любою Морозовою
України
НТН
15:55, 18:35 «Шлях до Баку»
16:45 Динамо (К) - Челсі. 1/8
05.15 Х/ф «ВИКЛИКАЄМО
фіналу. Ліга Європи
ВОГОНЬ НА СЕБЕ» (12+)
УЄФА
11.20 Х/ф «ЗА ДВА КРОКИ
19:25 «Ліга Європи. ONLINE»
ВІД «РАЮ» 13.00 Т/с
22:45 Зальцбург - Наполі. 1/8 «Спецзагін «Кобра 11» (16+)
фіналу. Ліга Європи
16.00 «Україна вражає»
17.00 «Таємниці світу»
УЄФА
18.05 «Круті 90-ті» 19.00
UA: РІВНЕ
«Свідок» 19.30 Х/ф «НА
ВАС ЧЕКАЄ ГРОМАДЯНКА
07.00 Кобзатроніка 08.00
НИКАНОРОВА» 21.15 Х/ф
Лайфхак українською 08.15
Додолики 08.45 Казки Сашка «ПІСЛЯ ПРОЧИТАННЯ
17.00 Х/ф «МАРЛІ ТА Я»
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Одного
разу в Одесі
22.00 Сімейка У

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
12.00 М/ф «Рок Дог»
13.30 Х/ф «ДИВАК»
15.15 Панянка-селянка
17.15 М/ф «Ріо»
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Одного
разу в Одесі
22.00 Сімейка У

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 15:55, 18:00,
20:10, 22:15 Топ-матч
06:10 Шахтар - Айнтрахт. 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
08:10 Мілан - Інтер. Чемпіонат
Італії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:15 Ювентус - Фіорентина.
Чемпіонат Італії
12:00 ПСЖ - МЮ. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
13:50 Олімпік - Динамо.
Чемпіонат України
16:10 Рома - Аталанта.
Чемпіонат Італії
18:20 Аякс - Баварія. Ліга
чемпіонів УЄФА
20:25 Челсі - Славія. 1/4
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
22:45 Фіорентина - Інтер.

Чемпіонат Італії

UA: РІВНЕ
07.00 Концертна програма
«Арсен Мірзоян» 08.00 Д/ц
«Це цікаво» 08.20 Додолики
08.50 Казки Сашка Лірника
09.15 М/с «Вруміз» 09.30
«Країна на смак» 10.25
Д/ф «Аромати Південної
Африки» 10.50, 17.35
UA:Фольк. Спогади 11.45
Хто в домі хазяїн 12.10,
17.10 Д/с «Мегаполіси»
12.40 Радіодень. «Модуль
знань» 13.30, 17.00, 19.00
Новини 13.40 Д/с «Секрети
замків Великобританії» 14.20
«Розсекречена історія» 15.15
100 років української історії
15.30 «Букоголіки» 16.00
Українська література в
іменах 16.10 Д/ф «Всесвітня
Природна спадщина» 18.30
Д/с «#ВУКРАЇНІ» 19.30 Тема
дня. Спецвипуск.Суспільнополітичне шоу «Зворотний
відлік»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00
Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (16+)
07.35 «Страх у твоєму домі»
11.15 Х/ф «ЛЮДИНА В
ЗЕЛЕНОМУ КІМОНО»
12.35 Х/ф «ОДИНОЧНЕ
ПЛАВАННЯ» 14.30 Х/ф

«ВКЛОНИСЬ ДО ЗЕМЛІ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«МІСТО ПРИЙНЯЛО» 10.35,
19.30 Т/с «Смерть у раю» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 «Свідок»
12.50 «Правда життя» 13.25
«Речовий доказ» 14.45, 21.30 Т/с
«Хейвен» (12+) 16.50 «Легенди
бандитської Одеси» 17.25
«Легенди карного розшуку» 18.20
«Таємниці світу» 23.45 Х/ф «СІМ
ДНІВ ДО ВЕСІЛЛЯ»

ЕСПРЕСО
00.10, 06.00, 19.00, 20.30
«Великий ефір Василя Зими»
02.10, 04.30, 08.05 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
03.05, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Свобода» 03.30 «Поліцейська
хвиля» 04.00 «Шустрова Live»
08.00 «ІТ- Документ» 09.00
«Княжицький» 09.40, 23.00
«Унікальні церкви Карпат»
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 «Коментар» 18.05
«Хроніка російської агресії»,
5 с. 19.30 «Еспресо: Дебати»
21.00 Авторська програма «Ч/Б
шоу» 22.00 «#Скандали_тижня»
23.15 «Вартові Еспресо» 23.45
«Мандруй своє»

СПАЛИТИ» (12+) 23.00 Х/ф
«ЧОРНЕ МОРЕ» (16+)

ЕСПРЕСО
00.10, 01.40 «Великий ефір
Василя Зими» 00.40 «Еспресо:
Дебати» 02.05, 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, 13.30
«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,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 НОВИНИ 10.05
«PRO здоров’я» з Іриною
Коваль 12.10, 14.05, 15.10,
17.05 «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 18.05
«Хроніка російської агресії», 6
с. 19.05 «Суботній політклуб»
20.00 «Політичний МаринаД»
21.00 «Симфонічний
концерт оркестру INSO-Львів,
Мирослава Скорика та Івана
Небесного» 22.00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським

«КРИК ПОРАНЕНОГО» 17.15
Х/ф «ПІСЛЯ ПРОЧИТАННЯ
СПАЛИТИ» (16+) 19.00
Х/ф «ВОНИ ВОЮВАЛИ ЗА
БАТЬКІВЩИНУ» 22.05 Х/ф
«ДНІПРОВСЬКИЙ РУБІЖ»

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,
23.30 «Суботнє інтерв’ю»
з Радіо Свобода 07.20
«Агро-Експрес» 07.30 «PRO
здоров’я» з Іриною Коваль
09.30 «Мандруй своє»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 НОВИНИ 10.10, 22.00
«Княжицький» 12.10, 14.05,
15.10, 16.05, 17.05 «Коментар»
13.05 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 14.30 «Успішні в
Україні» 15.30 «Міжнародний
огляд» з Юрієм Фізером
16.30 «Шустрова Live»
19.00 Авторська програма
«Ч/Б шоу» 21.00 «Концерт
Ю.Андруховича та гурту
Karbido «Літографії» 22.45
«Унікальні церкви Карпат»
23.00 «Поліцейська хвиля»
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Микола Андрійович завів мене у халепу,
зате я його... покупав!
Фото Олександра ПІЛЮКА.

У 10-му ювілейному міжнародному фестивалі з екстремального
водного туризму взяли участь 62 любителі перегонів на байдарках
Цьогорічну «Поліську
регату» організували
вже вдесяте. Чи поважна
річниця, чи щось інше,
але до тихого Любешова
приїхало найбільше
команд за всю історію
проведення змагань —
31 (у тому числі чотири
з Білорусі), тобто
62 екстремали вирішили
спробувати свої сили
у плавнях Стоходу
та Прип’яті. Незвично
багато було змішаних
(чоловік–жінка) екіпажів
і навіть перша жіноча
команда «Русалоньки».
Та й глядачів на старті
було значно більше, аніж
зазвичай

Представники нашої команди Микола Ясюк (праворуч) і Сергій Наумук:
«Поліська регата запрошує нас. Там друзів надійних багато!»

Сергій НАУМУК

ЦЕЙ ФЕСТИВАЛЬ ОЖИВЛЯЄ
ПОЛІСЬКЕ СЕЛИЩЕ

Можна
ствердити,
що
«Поліська регата» вже відбулася як така. І не тільки
тому, що увійшла до топ-10 найкращих масових заходів Волині.
Це швидше наслідок. Йдеться
саме про отой мікроклімат, який
панує у стосунках між учасниками, про тусовку. Адже чимала частина учасників змагань
уже неодноразово бере в них
участь, і дехто встиг подружитися.
Тож під час традиційного
жеребкування перед стартом
можна чути і дружні вигуки,
і жарти та кпини. Затим — інструктаж і урочисте відкриття,
на якому присутні голова Любешівської райдержадміністрації
Сергій Фесик, очільник райради
Петро Нагорний, любешівський
селищний голова Олег Кух, директор НПП «Прип’ять–Стохід»
Олександр Сащук та Сергій
Савчук, представник компанії
«Корміл», котра є багаторічним
головним спонсором заходу.
Спеціально до 10-ї «Поліської
регати» ветеран змагань (брав
участь у 9 перегонах із 10) Микола Ясюк написав пісню, яку
сам і виконав під час відкриття.
Він зізнався, що останній куплет
завершив складати вже дорогою до Любешова.
І ось старт. Скільки разів
я переживав цей момент, але
хвилювання все одно є. Я знову в екіпажі з Миколою Ясюком.
Під підбадьорливі вигуки вириваємося на плесо Стоходу і наддаємо ходу. Краса!
— Ходу! — гукає Голова
(так називають мого напарника
учасники регати, і він не ображається, адже багато років є троянівським сільським головою),
і я дужче налягаю на весла. Цього літа річки значно повноводніші, а навесні води було ще більше. Місцями за очеретом можна
було визначити, що рівень упав
на 80, а то й більше сантиметрів. Уже маю досвід веслування з Миколою і знаю, що треба
старатися на всі сто. Зате мій
напарник має силу не лише орудувати веслом, а ще й наспівувати власну пісню! Він багато

напарник має силу не лише орудувати
« Мій
веслом, а ще й наспівувати власну пісню!
літ розвиває водний туризм
у себе на батьківщині — в Троянівці Маневицького району. Тож
не дивно, що цього року, окрім
Миколи Ясюка, звідтіля прибуло ще три команди. Притому
це були чи не наймолодші учасники змагань.
УПЕРЕД — ПО ГРУДИ
У БОЛОТІ

На якомусь із закрутів річки
Голова вирішує зрізати маршрут навпростець — і під вигуки
«Бий!» ідемо вузьким проходом. Я не перечу, бо теж маю
авантюрну жилку. Через трохи
ми вже просто проламуємося через очерет. А затим вода
зникає зовсім. Ми опиняємося
посеред болота, але вирішуємо не повертатися, бо вже
чимало пройшли. Тож Микола
кілька разів повторює, що втрапили в халепу і майже по груди
у багні тягне байдарку. Трохи
води — і знову ми в болоті. Вже
я по коліна у тванюці тягну наш
транспорт. Минаємо сільський
дерев’яний човен, не старий
і доглянутий. Вочевидь, коли висока вода, тут таки є прохід. Аби
побачити, де ж та довгождана
річка, вилажу на вільху. Озираюся — і бачу три хати. Але ж тут
не повинно їх бути! Вмикаю інтернет і дивлюся наше місцерозташування: ми біля села Пожіг. От тобі й маєш. Але ще трохи
зусиль — і ми в головному руслі.
Підходимо до зони орієнтування. Там скупчилося з десяток байдарок. Знаходимо першу точку, пристаємо до берега
за другою. І тут роззявляю рота:
я сподівався побачити протоптані стежки, які полегшують пошук. Натомість уздрів із десяток
учасників, які рухалися в різних
напрямках. Стежок — купа! Але
потрібного контрольного пункту
ніхто ще не знайшов. Покружляв
і я, але зрозумів, що це безперспективно, а час не жде. Вертаюся, і ми продовжуємо рух. П’яту контрольну точку знаходимо
у вузькому проході, що веде
до хати баби Ольги Токарчук
(уже жительки Рівненської об-

»

ласті), про яку колись писала
моя колега Катерина Зубчук.
Решту вирішуємо не шукати,
бо шансів визначити орієнтир
«суха лоза» серед сухої лози
мало. Хоча, забігаючи наперед,
скажу, що кілька команд знайшли всі п’ять КП і тим заробили
додаткові бонусні 10 хвилин.
Зате далі нам таки вдалося трохи скоротити шлях.
От ми і в бучинському лісі.
На закрутах мчимо як шалені.
В одному місці нас перепиняє
дерево, що лягло поперек річки.
Перетягуємо байдарку — і знову вперед. Довелося долати
ще кілька повалених дерев,
але їх «брали» з ходу, не вилазячи. Микола зразу засумнівався, що ми пішли не туди.
Але ж і ліс, і повалені дерева,
про які казали працівники Національного природного парку «Прип’ять — Стохід», і течія
є. Та після другої загати вже
і я засумнівався: не було їх тут
раніше.
Вирішую подивитися на карті, де ми є. Екран телефона погано видно через герметичний
футляр. Вдивляюся пильніше,
піднімаю очі: ми премо просто
на товсту суху гілку. Інстинктивно ухиляюся (ніде правди діти,
не вельми спритно і не вельми
швидко), але достатньо швидко, аби байдарка різко нахилилася на борт і перекинулася.
— Ото я тебе завів у халепу,
а ти мене покупав, — вилазить
із річки Голова. Перевертаємо нашу ластівку, вичерпуємо

воду (завдяки конструкції її набралося небагато) — і вперед.
Бачу, що ми дійсно пішли боковим
руслом. Тобто в селі Бучин, де відмічали всі команди, нас не побачили. Але про цей прохід ми знали, бо туристи не раз так ходили.
Завдяки цьому, на думку досвідчених мандрівників, нам вдалося
навіть скоротити маршрут.
А ПРИЗ ГЛЯДАЦЬКИХ
СИМПАТІЙ — ДЛЯ НАС

Вечір першого дня змагань
цінний посиденьками біля вогнища. Перед, як завжди, ведуть
співробітник НПП «Прип’ять–
Стохід» Василь Корець та Микола Ясюк. Кожен має свою родзинку: якщо перший виконує,
окрім інших, ще й пісні білоруською мовою, то другий має кілька
авторських творів. Так що сумно не було. Дехто примудрявся
гуляти ледь не до ранку. А перші
розмови (у наметах вранішньої
пори чути далеко навкруги) за-

Респект організаторам
за цьогорічні медалі — вони чудові!

звучали десь о п’ятій.
За результатами 1-го дня
трійка лідерів виглядала так:
ДП «Любешівагроліс», білоруські «Валянки» та «Шалені весла»
теж із Любешова. Але наступного дня боротьба внесла свої
корективи: декілька команд
погіршили результати, натомість інші покращили. Ми теж
докладали зусиль. Тим більше, що Прип’ять у тих краях ширша за Стохід. Тож на ній треба
не стільки маневрувати, скільки
гребти.
Фінішували учасники перегонів під співи колективів
Любешівщини, адже фестиваль
включає також концерт, змагання з пляжного волейболу та богатирські ігри.
А в гонках плавнями на байдарках перше місце виборов
екіпаж ДП «Любешівагроліс»,
друге — «Валянки», третє —
«Случ». Наша команда «Волинь—Маневичі» (13-те місце
за результатами першого дня
і загальне 6-те) здобула відзнаку від редакції «Газети Волинь»
та приз глядацьких симпатій.
Ще б пак, більше за мене плавнями ніхто не блудив. Хоча, чесно скажу: маю достойних послідовників. Просто вони скромно
мовчать про свої «успіхи».
Але ж ми їдемо на регату
по настрій. А хто його краще підніме, як не суперник, який прийшов на фініш у багні та уламках
очерету? n
Більше фото та відео
з «Поліської регати» —
на сайті

VOLYN.COM.UA

Підсумок «Поліської регати-2019»
Місце
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Р

Команда

Учасники

ДП «Любешівагроліс» Костянтин Веремчук,
(Любешівський район) Леонід Фесік
«Валянки»
Микола Вакулич,
(Білорусь)
Дмитро Крицький
«Случ»
Анастасія Редько,
(Луцьк, Сарни)
Вадим Жук
«Відважні»
(с.Троянівка
Ніна Ясюк, Іван Сопронюк
Маневицького району)
«Сінєгал»
Володимир Тіщенко,
(Полтава, Любешів) Анатолій Колядюк
«Волинь—Маневичі» Микола Ясюк, Сергій Наумук
(Волинська область)
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Результат
(год, хв, сек)
3,40,27
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4,51,28
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5,17,28
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Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті —
30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість
оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці);
с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн
за один раз публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про
послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою, + 30 грн
(за сайт + 30). Вартість оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт).
Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок
є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Терміново продається шлакова хата

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ЛуАЗ-969

у с. Омельне Ківерцівського району. Є
літня кухня, клуня, колодязь, 50 соток
землі. Все приватизоване. Власник.
Тел.: 067 14 39 885, 095 54 91 996.
l Продається пів будинку у Луцьку.
Є газ, вода, надвірні споруди, 0,04 га
семлі). Тел. 050 71 65 679.
l Продається цегляний будинок
(11.5 х 9) у с. Звози Ківерцівського
району (25 км від Луцька). Є криниця,
сарай, льох, 0.25 га землі. Все приватизоване. Поруч — ліс, річка. Ціна за
домовленістю. Тел. 050 61 86 710.
l У с. Павловичі Локачинського району продається цегляний будинок
(82 кв. м). Є газове та пічне опалення, 3–фазна лінія, льох, цегляний хлів,
город, криниця. Тел. 096 56 69 106.
l Продається квартира в Луцьку
(новобудова). Можлива виплата частинами. Тел. 098 66 06 303.
l Продається квартира у Володимирі–Волинському (новобудова, індивідуальне опалення). Тел. 097 10 20 995.
l Терміново продається у Луцькому
районі (25 км від Луцька) дерев’яний
будинок (4.5 х 16). Є літня кухня, хлів,
льох, садок, 0.80 га приватизованої
землі. Тел. 097 76 26 981.
l Продається будинок у с. Садів
Луцького району. Поряд — ліс, джерело, ставок. Тел.: 097 37 00 885, 093
61 19 699.
l Продається будинок у с. Садів
Луцького району. Тел. 098 91 84 443.
l Продається у доброму стані готовий до заселення житловий будинок
(80 кв. м, 4 кімнати, опалення — газовий котел, вода, меблі). Є господарські споруди, земельна ділянка
(30 соток). Ціна договірна (м. Берестечко Горохівського району). Тел. 050
41 71 725, 096 82 67 165.
l Продається в центрі с. Люб’язь
Любешівського району будинок. Є
льох, криниця, літня кухня, 0.25 га
землі. Поряд — річка, озеро. Тел.: 099
45 14 325, 097 85 71 353.
l Продається будинок у с. Угринів
Горохівського району. Є вода, газ, душова кабіна, туалет, усі надвірні споруди. Можливий обмін. Тел. 050 68 74
120.
l Терміново продається у с. Мерва Горохівського району будинок
(81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ,
вода, 3–фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця, сад–город (0.57 га). Ціна
173 000 грн. Торг. Тел.: 096 35 79 670,
097 09 33 977.
l 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.

М, 1992 р. в., у робочому стані (м.
Луцьк). Тел. 050 98 92 378.
l Терміново куплю автомобіль на
українській реєстрації. Розгляну всі
варіанти. Тел.: 095 01 32 359, 097 71
47 792.
l Куплю автомобіль вітчизняного
та іноземного виробництва, нерозмитнений, на євробляхах. Тел.: 066
77 09 243, 050 24 20 244.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА

l Продається мінітрактор ХТЗ-12 (є
причіп, на бензині, заводський, у доброму технічному стані). Ціна 38 000 грн.
Торг. Тел.: 095 19 88 928, 067 73 14 883.
l Продається трактор Т-25 з плугом. Тел. 097 85 99 585.
l Недорого продається зернозбиральний комбайн «Массей Фергюсон». Тел. 095 73 15 641.
l Куплю трактор Т-25 у будь–якому
стані. Тел. 050 95 30 249.
l Продам двигун ЮМЗ, МТЗ, комплект запчастин. Тел. 098 51 69 673.
l Продам 6–циліндровий причіпний
компресор, двигун МТЗ (Д-240). Тел.
099 73 59 139.
l Продам причіп (лісовоз) 2 ПТС-9
від Т-150. Тел. 099 73 59 139.
l Продається нова решетна віялка.
Тел. 066 71 51 662.
l Продам: копачки однорядні («Кухман» на два вентилятори, «Кромаг»
(цибульник), «Шмутцер» — німецьке
виробництво) та дворядні (причіпні, польське виробництво), сівалки
(сошникові, анкерні (двокоморові) та
кінні, картоплекомбайни «Карлик»,
«Болько», «Хассія». Тел.: 096 85 85
455, 098 11 67 547.
l Продається зернова навісна сівалка до трактора (привезена з Європи). Можлива доставка. Тел. 096 96
95 596.
l Продається картоплезбиральний
комбайн «Анна» у доброму стані. Тел.:
095 86 25 297, 096 42 71 867.
l Продається
зернозбиральний
комбайн «Массей Фергюсон-187».
Тел. 067 88 15 905.
l Продається
зернозбиральний
комбайн «Джон Дір» (з кабіною і січкарнею) у доброму стані. Тел. 097 58
39 234.
l Продається комбайн «Нива»,
1988 р. в., у робочому стані, недорого. Тел. 096 38 46 650.
l Продається мототрактор «Зубр»
(12 к. с., виробник — Китай). Ціна договірна. Тел. 097 89 27 844.
l Терміново продам комбайн «Джон
Дір-952» (жатка — 4 м, є купнитель,
у доброму стані. Тел.: 097 40 93 022,
096 80 28 594.

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.

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, 063
26 22 833, 073 40 64 249.
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 мінітрактори (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 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: 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, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, дрова,
цеглу (з доставкою до 10 тонн). Тел.
050 37 81 998.
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 мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00
567, 050 72 27 271.
l Продам: цеглу, пісок, щебінь, від-

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.

УТЕПЛЕННЯ
БУДИНКІВ
пінополіуретан
(шляхом напилення);
екоізол (рідкий пінопласт,
закачування у стінові
пустоти).
Шляхом напилення житлових приміщень, промислових
об’єктів, складів, ангарів, овочесховищ. Утеплення дахів,
горищ, підлоги.

Тел.: 0504383475,
0671795845.

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

Тел.: 0950065238,
0665298726.
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сів, глину, землю (на засипку), чорнозем, торфокрихту, дрова (рубані,
чурками, метрові), бутовий камінь,
цемент, жом. Вивезу сміття. Послуги
автомобілем ЗІЛ (самоскид), мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 050 60
97 986, 098 91 25 884.
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 мінінавантажувачем «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 Недорого продається добра корова (тільна третім телям). Тел. 066
83 48 785.
l Продається
молода
кобила
(3 роки 2 міс.). Тел. 066 71 84 553.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят),
лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64
979, 097 07 72 211.
l Куплю теля (живою вагою). Тел.
098 28 15 167.
l Продається
тільна
теличка
(2 роки) у с. Мстишин Луцького району. Звертатися до Данилюка Володимира Петровича.
l Продається спокійна робоча кобила (с. Новосілки Маневицького району). Тел. 098 89 29 937.
l Куплю бика. Дорого. Тел.: 067 75
35 548, 050 19 39 526.
l Продається у Ківерцівському районі спокійний робочий кінь. Тел.: 096
43 02 626, 073 42 45 849.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи.
Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19
32 639.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75
859.
l Продається коник поні (4 роки
7 міс., жеребчик, спокійний). Ціна
13 000 грн. Тел.: 095 86 25 297, 096
42 71 867.
l Терміново продається молода
дійна корова. Тел. 099 71 54 453.
l Продається у с. Квітневе Рожищенського району молода спокійна
тільна корова (мала 3–х телят). Тел.
099 10 63 554.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.

ПОСЛУГИ
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 Надаю послуги з покрівлі даху
(покраска, монтаж, демонтаж). Тел.
096 89 86 406.
l Продам або зроблю на замовлення шиньйони, перуки. Тел. 066 06 87
430.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28
кольорів (золотий і темний дуб). Тел.:
099 64 21 028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублений диплом кандидата
наук (серія ДК № 033182), виданий
9.03.2006 р. на ім’я Лаба Оксана Василівна, вважати недійсним.

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
Малюк довів бабусю до інфаркту, бо
цілий день ходив за нею, примовляючи:
«Молись і кайся». Пізніше з’ясувалося,
що дитина просто хотіла подивитись
мультик «Малиш і Карлсон».
:)) :)) :))
Подружжя пенсіонерів потрапило
в рай. Сонце, пташки співають, краса,
серце радіє. Тут чоловік як дасть своїй
дружині залисня.
— За що?
— Якби не твоя дієта на каші, ми б
тут уже рік жили!

КАЛЕЙДОСКОП

www.volyn.com.ua

n Знай наших!

Читайте
у липневому номері
нашого місячника

Пані Віра вже 42 роки — пасічник!

«ЧИТАНКА
ДЛЯ ВСІХ»

До цієї справи вона також привчила своїх дітей і внуків.
І її дід та батько були бджолярами

l ЗОЛОТІ СЛОВА
ОВА

Місячний посівний календарр
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Читанка
для всіх

Фото Костянтина ГАРБАРЧУКА.

Існує давній
стереотип, що тільки
чоловіки можуть
стати пасічниками.
Мовляв, не жіночих
рук це справа.
Але жителька
села Колпитів
Локачинського
району Віра МузичукАндрійчук уже
чимало літ спростовує
це твердження,
адже з 1977 року
опікується вуликами
й добре знає всі
тонкощі догляду
за медоносними
комахами. Головна
аксіома дуже проста
й доступна всім:
бджіл потрібно
любити й тоді
вони відповідають
людині взаємністю
та щедрістю

Коко
Шанель:
ь::

11 липня
2019 року №7 (9)
Ціна 6,5 грн

с. 9

»
Фото boxing.com.ua.

корисні поради

«Куди слід
наносити
парфуми?
Туди, куди
ви хочете,
щоб вас цілували»
луували»

Фото chanel.com.
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Але здобуття чемпіонського пояса не зрівняється ні з чим!

Ось таку 38-кілограмову білугу витягнув Вася-лом.

Фото unian.ua.

І в пику дати, і рибиняку
впіймати, ще й у хокей заграти!
Видатний боксер сучасності з України
Василь Ломаченко дає чосу не лише в рингу…

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

с. 10—11

»

Аб
бджолярі не згідні з Уляною
С
Супрун, що лікування з допомогою
Б
Божих комах — не корисне

«Читанка
»
для всіх»
вже у продажу!!

Фото pinterest.com.
Ф
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с. 3—4

А бджолярі не згідні з Уляною
Супрун, що лікування
з допомогою Божих комах —
не корисне

Кость ГАРБАРЧУК

осподиню ми застали на пасіці. Разом
із 6-річною внучкою
Іринкою вони удвох
якраз
перевіряли
вулики, чи не завівся там шкідник.
Жінка відкривала їх, а дівчинка старанно допомагала бабусі й сміливо брала у руки
рамки з медом, обліплені
бджолами.
Цікавлюся, чи не лячно
дитині, адже працьовиті комахи можуть боляче вжалити. Іринка відразу заявила, що хоче бути пасічником.
І додала, що майже не боїться бджілок, бо це Божі створіння.
Не припиняючи роботи, пані Віра розповідає,
як і коли навчилася доглядати за вуликами:
—
Можна
сказати,
що я виросла на пасіці.
Як була маленька, така як тепер моя внучка, то носила
рамки, коли качали мед, —
пригадує жінка. — У нашій
родині дід і батько були пасічниками. Я бачила, як все
робиться, тільки спостерігала, але сама не бралася.
Пані Віра за освітою медик. Закінчила Луцьке ме-

Г

Погода гарна, то комахи принесли багато меду.

сказати, що я виросла на пасіці. Як була
« Можна
маленька, така як тепер моя внучка, то носила
рамки, коли качали мед.
»
дичне училище. Працювала
лаборантом у Горохівській
санепідемстанції.
Вийшла
заміж й у 1970-му прийшла
у Колпитів за невістку.
— У батьків мого чоловіка
також були вулики, але тоді
я не мала діла до пасіки, —
пригадує наша співрозмовниця. — Коли у 1977 році
помер мій свекор Василь Андрійчук, то треба було щось
із бджолами робити, мусив
хтось цим зайнятися. Мій
чоловік не захотів. Він тільки допомагав рамки ладити,
вулики ремонтувати. Отак,
не думала й не гадала, а невістка пасічником стала, —
усміхається Віра Музичук-Андрійчук. — Мій тато дав нам
ще 6 українських вуликів — і
почала я хазяйнувати.
Як розповідає жінка, у ро«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
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боті бджоляра не буває дрібниць і треба все вміти. Коли
вилітає рій, то його потрібно
швидко ловити. То ж не будеш нікого кликати на допомогу. Але головне — медоносних комах любити треба.
Навіть їхні укуси корисні для
здоров’я, тільки у невеликих
дозах. Щоправда, є люди,
у яких це викликає важкі
алергічні реакції. Тому, коли
під час розмови на пасіці
мені на шию сіла бджола,
пані Віра відразу запитала, чи нормально реагую
на укуси.
Жінка зовсім не вважає
бджільництво
чоловічою
професією. Вже багато років
тримає 13 вуликів. Має трьох
дорослих синів, які також
стали пасічниками.
На городі й у саду цвіте

фацелія — королева медоносних трав. Біля дороги
нашу увагу привертає висока
рослина з великими квітами
бузкового кольору.
— Це — ваточник сирійський. Він дійсно чудовий
медонос, — пояснює Віра
Василівна. — Знаю, що деякі бджолярі спеціально його
висаджують, щоб отримати гарний мед із характерним запахом та смаком. Але
ця рослина дуже агресивна, її згодом важко вивести
з городу. Ваточник швидко витісняє інші квіти. Тому
його потрібно контролювати
й не давати розростатися.
Цікавлюся, скільки разів
за літо господиня пасіки викачує мед.
— Якщо нормальна погода, то тричі за сезон, — пояснює пані Віра. — На початку
червня, після цвітіння липи
і третій раз — після свята
Преображення Господнього,
або, як кажуть у народі, медового Спаса. n

Приймальня 723894

Місцевого самоврядування
і сільського життя
Гарбарчук Костянтин Володимирович 725102

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна
725102

Козюпа Мирослава Павлівна

Місячний посівний
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