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берега,
чи не «допомагають» нам у цьому
білоруси зі своїм Хотиславським кар’єром,
як порятувати перлину волинської
природи, що стала для багатьох улюбленим
місцем відпочинку?

Р Е К Л А М А

Нестандартний кандидат
Сергій АДАМЧУК:
ПРО ГРОШІ, ВИБОРИ, ЗМІНИ І ТЕ, ЩО РОБИТИ У ВР

У 19-му виборчому окрузі, на мою думку,
усього двоє реальних претендентів
на посаду депутата Верховної Ради.
Це діючий нардеп Ігор Гузь та його
опонент — Микола Юнак. Першого, попри
те, що він не мав жодного відношення
до округу, як члена команди Арсенія
Яценюка обрали до парламенту на хвилі
революційних подій 2014 року. Микола
Юнак мешкає та усе життя працює в межах
округу. І як тисячі виборців, що хочуть змін
в країні, я голосуватиму за нього
Андрій СОРОКА

Нововолинськ, Володимир-Волинський, Любомль,
Іваничі підтримують Миколу Юнака.

НЕ КОЛИШНІЙ

73% українців віддали голос за нового Президента України. Тож якщо
ми вже говоримо про реальне оновлення влади, то зрозуміло, що переобирати до Ради тих, хто там уже був, —
неправильно. Вони обіцяли швидко
закінчити АТО, а натомість, коли гинули
тисячі людей, цинічно привели до влади свинарчуків. Високі ціни та комунальні платежі, малі зарплати та пенсії,
слабка гривня, продовження розкрадання держбюджету… За це несе відповідальність колишній уряд та такі
нардепи, як Гузь із фракції «Народного
фронту». Ми чули, що Ігор зробив для
округу, але лише уявіть, що він зробив
з країною, приймаючи 5 бюджетів з командою Яценюка-Гройсмана!
Микола Юнак стане новим обличчям у парламенті. Він не представляє
жодну із партій. Йде як самовисуванець. Не заплямований роботою

Юнак стане новим обличчям
« Микола
у парламенті. Він не представляє жодну

»

із партій.
в жодному зі злодійкуватих урядів попередників. Це перша з переваг цього кандидата.
ХЛІБА ЧИ ВИДОВИЩ?

Хоча щось, та робить! Такий аргумент мені назвали люди, які планували голосувати за Гузя. Він нам обладнав майданчик. Він до нас приїхав.
Це аргументи, які лунають на окрузі.
Я вважаю, що цього замало, аби
обрати колишнього нардепа вдруге.
Та й дитячі майданчики — це не рівень народного депутата. Такі програми ми з Борисом Карпусем, нинішнім
керівником фонду Ігоря Гузя «При-

бужжя», писали ще у домайданівські
часи. І тоді нам не потрібен був нардеп, щоб їх встановлювати.
Той самий Микола Юнак усе своє
життя займається благодійністю
не для піару. Він теж будує майданчики, допомагає з ремонтом шкіл,
дитсадків, ФАПів, підсипає сільські дороги, спонсорує спортивні
та мистецькі заходи… Робить багато
і не на камеру. Бо вважає, що це нормальна співпраця підприємця-аграрія та громади. Як окремо взята особистість Микола Юнак робить значно
більше для округу і за значно менші
кошти. Він знає ціну кожної зарор

»

ЙОГО ПРАВДИ
БОЯТЬСЯ ВСІ

»

бленої гривні. У цьому ще одна його
перевага.
МІЛЬЙОНИ-МІЛЬЙОНИ…

Ігор Гузь декларує залучені на округ
110 мільйонів гривень. У мене виникає
справедливе запитання: а що, до Гузя
уряд не виділяв кошти на регіони?
Не було субвенцій, не діяли державні
програми? Діяли. Не писалися проєкти
від громад на виділення фінансів? Сам
писав. Знаю, що виділяли.
От тільки раніше цього ніхто
із нардепів не брав на калькулятор
і не подавав як особисту заслугу.
Адже державний бюджет наповнює
коштами кожен із нас, коли платить
податки.
Наприклад, підприємства Миколи Юнака за рік сплачують 2 мільйони
гривень податків. Це за 5 років набігає
сума в 10 мільйонів! І це власні кошти. Вони йдуть в державний бюджет.
А потім частину з них уряд виділяє
на ремонт доріг, частину — на відкриття нових дитсадків та шкіл чи ремонт
діючих, і так далі, і тому подібне.
То чому я повинен голосувати
за того, хто лише скористався ситуацією та вигідно доніс інформацію до виборця? Краще я віддам голос за Юнака. Якщо той самотужки платить такі
суми податків, то вже точно зможе
залучити в рази більше на рідний округ.
Зрештою, щодня ми бачимо,
як команда Зеленського виявляє нові порушення та кричущі
зловживання старої влади. Якщо
ми підемо на вибори 21 липня,
то віддати свій голос варто за нові
обличчя в Раді, за кандидатів з незаплямованою репутацією. Я голосую
у за Миколуу Юнака! n

Дмитро МАХОРТОВ:
«Разом розбудуємо Волинь —
багатий край щасливих людей! »
Кандидат у народні депутати України по виборчому
округу №23 налаштований на перемогу і
оприлюднює Договір честі. Подробиці — на с. 6

с. 7

Україна на порозі російського реваншу — про це ганебно мовчить влада,
мовчать ті, хто на словах виступає за європейський вибір. Мовчить і сама
Європа, даючи змогу російській делегації повернутися до ПАРЄ за гроші,
закривши очі на війни, які Путін продовжує розпалювати на планеті
Галина СКРИПКА

Є

диний, хто має
сміливість сказати про це вголос
та
протистояти
кремлівській чумі і захистити українців як всередині
країни, так і на міжнародній
арені, — Олег Ляшко. Його
черговий виступ на Парламентській Асамблеї Ради
Європи змусив червоніти
європейців, нервувати росіян.
«Олег Ляшко — єдиний
парламентський лідер, який
захищав Україну в ПАРЄ, —
каже Володимир Кравценюк, волинянин, кандидат у депутати в списку
РПЛ. — На жаль, склалося,
як склалося. Однієї людини
недостатньо. Але я впевнений: якби була більша
парламентська
фракція,
більше
представників
ПАРЄ, ми би змогли цьому
протистояти. Я надіюсь,
так і буде, повірте: можна
якісь цінності продати, але
це ніколи добром не закінчувалося: ні для європейців,
ні для українців».
Олег Ляшко завжди
принципово захищає права

Володимир Кравценюк — волинянин, кандидат
у депутати в списку РПЛ.

У новому парламенті не дам цим
« —манкуртам
забрати в українців землю,
мову і топтатися по українській душі, —
так охарактеризував Олег Ляшко свої
головні цілі.

»

українців. Саме його жорстка позиція щодо недопущення скасування президентських виборів через
військовий стан наприкінці
минулого року переламала
хід історії і завадила спро-

бам старої наскрізь прогнилої влади втриматися
на посадах. Він не побоявся зробити зауваження
і під час інавгурації нового
президента за те, що той
перейшов на російську,

Вітаємо!

Фото прес-служби Дмитра МАХОРТОВА.

ЧОМУ Я ГОЛОСУЮ ЗА МИКОЛУ
ЮНАКА, А НЕ ЗА ІГОРЯ ГУЗЯ

Поки Ляшко в парламенті — українців є кому захистити.

23 липня 50- річний ювілей відзначатиме директор Колківського ВПУ
2
Людмила Григорівна
ПАНАСЮК.
Шановна Людмило Григорівно!
Від уусього серця бажаємо вам міцного здоров’я та життєвої наснаги,
професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного щастя,
про
злагоди та добробуту у вашій оселі! Нехай у ваших задумах завжди буде
зл
мудрість, у службових справах — підтримка однодумців,
м
ц на серці —
сонячно і добре від людської вдячності.
Шановна ювілярко, прийміть наші щирі вітання.
Доля вже нагородила Вас гострим розумом,
лідерськими якостями і прекрасним талантом
керівника. Бажаємо, щоб ці дарунки впевнено вели
Вас до ще більших життєвих успіхів і благополуччя.
З повагою
колектив Колківського ВПУ.
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звертаючись до жителів
Донбасу. «Вони розуміють
українську», — вигукнув
лідер Радикальної партії
і в ту саму хвилину Зеленський отримав жорсткого
і єдиного опонента в особі
Ляшка. З того моменту стало зрозуміло: поки Ляшко
у парламенті — українців
є кому захистити. І особливо — жителів села, у яких
як стара, так і нова влада
намагається забрати землю
за копійки і зробити батраками.
«Якщо дозволять продаж землі — буде громадянська війна, — застерігає
Ляшко. — Сюди прийдуть
китайці, араби, скуплять
наш чорнозем, виснажать
його технічними культурами, позбавлять селян
роботи, загублять село.
Я не дозволю продаж землі
чужинцям! У новому парламенті не дам цим манкуртам
забрати в українців землю,
мову і топтатися по українській душі», — так охарактеризував Олег Ляшко
свої головні цілі, з якими
йде на вибори перемагати.
Окрім того, обіцяє й надалі
боротися за зниження тарифів, цін на ліки і продукти
та підвищення доходів громадян.
А якщо його оберуть головою парламенту, обіцяє
навести там залізну дисципліну, добитися персонального голосування та провести зміни до Конституції,
якими скоротити кількість
депутатів вдвічі.
«Ляшко голова — порядок в Раді, оберіть мене
і самі все побачите», — закликає українців лідер РПЛ,
який звик доводити свою
правду не словом, а ділом.
У списку Радикальної партії
також семеро волинян, які
будуть відстоювати інтереси рідного краю.
Нагадаємо, у виборчому бюлетені Радикальна
партія — під номером 16.
Брехлива соціологія, де попереду йдуть давно обридлі всім політикани, Ляшка
не лякає. Вибори до ОТГ,
на яких його команда зайняла 5-е місце по країні,
засвідчили: реальні рейтинги — це табло ЦВК у день
виборів, а не нав’язані українцям цифри зі стелі. n
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Ігор ПАЛИЦЯ:
Фото erve.ua.
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Богородиця та Ісус у вишиванках

«МІЙ ПРИНЦИП РОБОТИ — ЩОБ НІХТО
НЕ КРАВ, НЕ БРАВ ХАБАРІВ І ЩОБ ЖОДНОЇ
КОПІЙКИ НЕ ВИТРАЧАЛИ МАРНО»*
Ірина КАЧАН

Фото Леоніда МАКСИМОВА.

У Музеї волинської ікони представили виставковий проєкт
«Сакральний простір Юрія Нікітіна»

Фото Ірини КАЧАН.

Голові Волинської обласної
ради, засновнику Фонду «Тільки
Разом» Ігорю Палиці, який є
кандидатом у народні депутати
в одномандатному виборчому
окрузі № 22 (м. Луцьк), пророкують
впевнену перемогу на позачергових
парламентських виборах. Він і сам
налаштований рішуче, адже прагне
відстоювати інтереси волинян
у найвищому законодавчому органі
держави
«КОЛИ В ОКРУЗІ Є МАЖОРИТАРНИК,
ТО САМЕ ЦЯ ЛЮДИНА
ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА НЬОГО»

Цього київського художника називають найкращим іконописцем
Східної Європи. На виставці в Луцьку представлено 26 оригінальних робіт Юрія Нікітіна (на фото). Образи «Глава Іоана Хрестителя», «Христос Виноградар», «Архангел Рафаїл», «Архангел Михаїл»,
«Юрій Змієборець» написані автором спеціально до проєкту.
Митець розповів, що працює у традиційній манері, дотримуючись канону, водночас стилізує образи під певний історичний період, збагачує свої роботи українським колоритом та символікою.
Знайомство з історією і мистецтвом Острога надихнуло художника на створення картин у манері острозької іконописної школи – «Святий Миколай», «Юрій Змієборець». У стилі українського парадного портрета XVI–XVII століть виконані образи Федора
Острозького та Дем’яна Наливайка.
Особливу зацікавленість відвідувачів викликали зображення
Богородиці та Ісуса у вишиванках, козаків-херувимів. Митець подарував Музею волинської ікони образ Шаргородської Богородиці. Виставку «Сакральний простір Юрія Нікітіна» можна оглянути у
дні роботи музею впродовж липня – вересня 2019 року.

n Календар
19 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.27, захід — 21.21, тривалість дня — 15.54).
Місяць у Водолії. 17–18 дні Місяця.
Іменинники: Марина, Марта, Анатолій, Віктор.
20 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.28, захід — 21.20, тривалість дня — 15.52).
Місяць у Водолії, Рибах. 18–19 дні Місяця.
Іменинники: Герман, Хома, Євдокія, Остап, Полікарп.
21 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.30, захід — 21.19, тривалість дня — 15.49).
Місяць у Рибах. 19–20 дні Місяця.
Іменинники: Прокіп, Дмитро, Сава.
22 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.31, захід — 21.18, тривалість дня — 15.47).
Місяць у Рибах, Овні. 20–21 дні Місяця.
Іменинники: Олександра, Кирило, Федір, Андрій, Петро.
23 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.32, захід — 21.16, тривалість дня — 15.44).
Місяць у Овні. 21–22 дні Місяця.
Іменинники: Антон, Данило, Олександр, Василь.

— Ще кілька тижнів тому йшлося про те, що позачергових виборів
може не бути. Але Конституційний
Суд усе-таки вирішив інакше. Нам
справді потрібні позачергові вибори
до парламенту влітку?
— Є дві речі. Перша: вся Україна,
весь наш народ уже не довіряє цьому
парламенту. Його давно треба було розпустити й переобрати. І друга причина —
прийшов новий Президент, у нього є свій
курс і йому потрібна виконавча влада.
А отримати і виконавчу, і законодавчу
владу, аби виконати всі свої обіцянки,
він може тільки таким шляхом. Для нього
це рішення було правильним, для народу України — також.
— Нині тривають дискусії щодо
доцільності існування мажоритарної
системи. Що думаєте з цього приводу? Ви все-таки балотуєтеся в мажоритарному окрузі.
— Коли в окрузі є мажоритарник, то саме ця людина відповідальна
за нього. І всі виборці знають, хто депутат, до кого звернутися, з кого питати
за обіцянки. Я вважаю, що за округом
має бути закріплений депутат, але він
повинен іти у відкритих партійних списках.
— Із перемогою Володимира Зеленського на виборах вам пророкували посаду прем’єр-міністра. Але
ви все-таки вирішили балотуватися
до парламенту, причому самовисуванцем. Чому ухвалили саме таке рішення?
— Зі мною ніхто ніколи про це не розмовляв. Це велика відповідальність.
А право висувати прем’єра має та політична сила, та фракція, яка переможе
на парламентських виборах. Думаю,
це буде президентська фракція. Чому
балотуюся самовисуванцем? Поки нема
прямих відкритих партійних списків,
я не хочу залежати від жодної політичної
сили. Хочу відповідати тільки перед виборцями свого округу.

24 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.34, захід — 21.15, тривалість дня — 15.43).
Місяць у Овні. 22 день Місяця.
Іменинники: Ольга, Олена, Ілона, Аркадій.
25 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.35, захід — 21.14, тривалість дня — 15.41).
Місяць у Овні, Тельці. 22–23 дні Місяця.
Іменинники: Михайло, Федір, Арсен, Марія, Вероніка.

Як дріжджами врятувати помідори
У ранковому дизелі, котрий відправляється з Луцька на
Сапіжанку, можна почути чимало корисних порад
Жвава та енергійна жіночка розповідає про свій власний,
перевірений роками, спосіб захисту томатів від фітофтори. Як
відомо, цей грибок вилазить із грунту в другій половині літа й
знищує листя та плоди.
– Якось спробувала через п’ять днів після посадки обробити кореневища та розсаду помідорів дріжджовим розчином на
своїй дачі у Лаврові, – ділиться пані Ліда, а її у вагоні уважно
слухають пасажири-дачники. – Рецепт дуже простий: у 10 літрах
води розчинити 100-грамову пачку. Треба, щоб зо дві години постояло, тоді не буде грудочок від дріжджів. Добре перемішати й
можна кропити. Це ж не хімія, а натуральні речовини. Не знаю,
що там відбувається з кущиками і як на них впливає ця рідина,
але в мене на грядках фітофтори немає. За пару днів уже буду
збирати перший урожай, – хвалиться жінка. – Цього року помідори вродили, як кулаки, – показує пані Ліда, яку дачники жартома називають «ходячою» енциклопедією городника!

n Погода
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного
гідрометеоцентру Надії Голі, 19 липня — мінлива хмарність,
удень місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 5—10
метрів за секунду. Температура повітря вночі — 8—13, удень —
21—26 градусів тепла. 20-го — мінлива хмарність, удень –
короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-західний,
7—12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 10—15,
удень — 22—27 вище нуля. 21-го — мінлива хмарність, удень
місцями короткочасний дощ. Вітер південний, 7—12 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — 11—16, вдень — 23—28 із
позначкою «плюс». 22-го — хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, грози. Вітер північно-західний, 7—12 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — 12—17, удень — 21—26
градусів тепла. 23 – 24 липня – мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5—10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі – 11–16, удень – плюс 21–
26 градусів. Температура води в річці Стир – 17, в озері Світязь
– 17 градусів тепла.
муро
ою,
У Рівному 19 – 24 липня погода буде похмурою,
мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ,
ів.
грози. Температура повітря плюс 17–25 градусів.
Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.

Тел. 72–38–94.

«МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ РОБОТА
ГОЛОВИ ОБЛРАДИ, АЛЕ, НА ЖАЛЬ,
НЕ ВСЕ НАМ ДО СНАГИ»

— Як ви себе бачите у парламенті?
В якому комітеті плануєте працювати, якщо вас таки оберуть?
— Хотілося б сформувати, якщо
вдасться, невелику депутатську фракцію або групу, яка буде вболівати за округи і за людей. За мого перебування
на посаді голови Волинської обласної
ради не дали нікому з депутатів красти
з обласного бюджету. Ми виробили такі
принципи, що на засіданнях обласної
ради всі питання настільки доскона-

мально правильно вкладала їх. Щодо
національних пріоритетів і завдань,
то дуже сподіваюся на Президента Володимира Зеленського. Я знаю його,
багато з ним спілкувався, але жодного
разу свідомо не говорив з ним після виборів. Знаю, що він чесний і порядний.
Хай там хто і що каже, але я впевнений:
Зеленський — державник, людина, яка
хоче жити в Україні і хоче, щоб його діти
жили в Україні. І щоб у нас все було чесно
і правильно.
Я переконаний, що ми вже йдемо
до миру. Це непростий шлях, бо за останні п’ять років президент Порошенко
настільки свідомо поділив країну на російськомовних і україномовних, за географічним принципом. А там, де люди
починають ненавидіти одне одного,
можна красти на війні, заробляти на блокаді, на «Укроборонпромі», та на всьому.
Бо коли люди гризлися між собою, вони
тихенько заробляли. Зеленський цього
робити не буде. Але досягти миру треба
дипломатичним шляхом, без кулуарних
домовленостей, як це робили за Мінського формату, коли писали Мінськ-1,
Мінськ-2. Ми ж навіть не знали, про що
там ішлося. Навіть сьогодні Порошенко
піариться на кіборгах, які вижили в Донецькому аеропорту, хоча він свідомо,
коли підписував Мінськ-1, бачив, що
ДАП відійшов на територію, яку тимчасово захопили бойовики і російські найманці. Він же це знав, а наші діти, які там
загинули, цього не знали, вони воювали
за Україну.
Новий парламент теж має шукати шлях до миру. Тільки відкритим діалогом, навіть із представниками
«ДНР/ЛНР», з ким завгодно, аби українці
більше не гинули.

Ігор Палиця балотується у Верховну Раду.

ло обговорені і напрацьовані, що сесії
відбуваються за три-чотири години.
Справді, мені вдалося переконати депутатів, що не варто розподіляти гроші
по 100–150 чи 300 тисяч на кожен депутатський округ, а варто братися за справи, які можна довести до кінця. Як-от:
інфекційна лікарня, перинатальний
центр, будівництво доріг, спортивних
майданчиків. І я дякую депутатам, що
вони мене в цьому підтримали. Але є
одна проблема: ми всі, депутати обласної ради великої, перспективної, гарно
розташованої Волинської області, ділимо 200–250 мільйонів гривень на рік

бачення — йти
« Моє
в парламент, формувати
там волинську команду,
яка боротиметься за кожну
копійку для нашого краю.

»

обласного бюджету розвитку, а це менше, ніж місто Луцьк. Тому що задекларований експрезидентом Порошенком
та сьогоднішнім прем’єром Гройсманом курс на децентралізацію не доведений до кінця. Це хороша річ для великих міст, як Київ, де є понад 12 мільярдів
бюджету розвитку, як Одеса, де понад
5 мільярдів бюджету розвитку. Але ті
міста, де нема великих підприємств,
як Луцьк, ділять 250–300 мільйонів разом із якимись кредитами НЕФКО. Тому
моє бачення — йти в парламент, формувати там волинську команду, яка буде
боротися за те, щоб довести децентралізацію до кінця, яка боротиметься
за кожну копійку із державного бюджету, щоб Волинь ділила не 250 мільйонів,
а хоча б мільярд.
Я хотів би, безумовно, залишитися
головою обласної ради. Мені подобається ця робота і її результат. Мені подобається дивитися в очі людям, коли ми
ухвалюємо якісь рішення. Але не подобається те, що нам не все до снаги. Люди
очікують, що всі їхні проблеми, включаючи будівництво шкіл, садочків, доріг, буде
залагоджено, що електроенергію проведуть до сіл. Та в нас насправді нема таких
повноважень.

«ДУЖЕ ХОЧУ, ЩОБ НОВІ ЛЮДИ,
ЯКІ ПРИЙДУТЬ,
БУЛИ ВІДПОВІДАЛЬНИМИ»

— Щоразу перед виборами ми
чуємо одну і ту ж пісню, мовляв, ось
тепер оберемо кращих. Голосуйте
за нас, хороших. Зрештою ми таки
обираємо нових депутатів, а в парламенті все лишається по-старому:
кнопкодавство, невідвідування сесій, політичні протистояння і навіть
бійки. Ви справді вірите, що нове
скликання Верховної Ради буде якіснішим і конструктивнішим?
— Я дуже сподіваюся, що воно буде
конструктивнішим. Про якість поговоримо, як завершаться вибори. Мені не зовсім подобається те, як формували партійні списки, те, що ми читаємо в інтернеті,
як вони одне одного обливають брудом.
Та я все-таки дуже сподіваюся, що прийдуть якісні депутати. Але коли лідери
партій нам розповідають про «тільки нові
обличчя», про «ніхто ніде не був», то ми
вже бачили у 2014 році, скільки нових
людей прийшло з Майдану в парламент.
Вони прийшли пішки, а рівно через пів
року поїхали на «мерседесах» і БМВ.
Тому нові обличчя — це не обов’язково
відповідальність. Я дуже хочу, щоб ті нові
люди, які прийдуть, були відповідальними. Причина проста — Україна вже втомилася помилятися.
— У своїй передвиборній програмі
ви багато обіцяєте з приводу розвитку Луцька. Ми побачимо, чи виконаєте свої обіцянки, й неодмінно колись
у вас про це запитаємо. Цікавить
ваша думка з приводу національних
пріоритетів, планів більш глобальних. Ідеться про забезпечення миру,
припинення війни, про подолання корупції, про тарифи, ціни, рівень життя. Цікава ваша думка як політика,
як державника, як все-таки вам конкретно, маючи депутатський мандат,
боротися з цими явищами?
— У програмі, з якою я балотуюся,
вказані аж ніяк не всі справи, які планую
втілити. Ця програма буде реалізовуватися, я зроблю все, що зможу, адже вона
великою мірою залежить від фінансового ресурсу, який скерують на Луцьк.
Я боротимуся, щоб вибивати ці гроші. І,
звісно, дивитися, щоб міська рада опти-

«Я ЗРОЗУМІВ ОДНЕ:
МИ НІДЕ НІКОМУ НЕ ПОТРІБНІ,
КРІМ СВОЄЇ КРАЇНИ»

— Ваші критики неодноразово
закидали, мовляв, на посаді голови
обласної ради ви нечасто буваєте
на робочому місці. Натомість ви теж
відповідали, що і зарплатню не отримуєте, а обласна рада працює, мабуть, вперше за весь час діяльності
найзлагодженіше. Як оцінюєте свою
роботу?
— Мій принцип роботи у бізнесі або
на посаді чиновника — все налаштувати
так, щоб ніхто не крав, не брав хабарів,
щоб жодної копійки не витрачали марно. І шукати інвестиції, людей, розповідати їм, що можна довіряти Україні,
Волині, що сюди треба їхати, боротися
з тими, хто хоче поділити всі волинські
землі й продати, забруднити наші річки, видобути весь пісок. Моє завдання
на посаді голови облради — оберігати
це все. І це все я робив з моменту обрання мене головою. От Порошенко у нас
сидів на місці весь час. Як Україна? Щаслива, багата, корупції нема? Порошенко не збагатився, бо працював і думав
про державу? Він сидів на роботі до четвертої ранку, і кожна копійка інвестицій,
всі трансфери Нацбанку проходили тільки з його дозволу.
— Мене завжди дивувало, для чого
успішному бізнесмену йти в політику,
витрачати власні кошти на благодійність. Ви справді вірите, що здатні
змінити ситуацію в країні?
— Людина, яка не має амбіцій, живе
даремно. У мене вони дуже великі, я навіть не хочу про них розповідати. Вони
будуть більші або менші у певний період.
Я зрозумів одне: ми ніде нікому не потрібні, крім своєї країни. Ми можемо
бути туристами або гостями, але ні нас,
ні наших дітей, які отримують західну
освіту, ніхто там не хоче бачити. Так, хай
здобувають якісну освіту на Заході, але
нехай із цими знаннями повертаються
додому, щоб розвивати свою країну. Іншого місця проживання для нас, наших
дітей і внуків у світі нема й не буде. Тому
моє завдання — зробити, аби всі жили
так, щоб могли любити одне одного,
щоб не було взаємної ненависті, щоб мої
діти, внуки і правнуки почувалися комфортно у своїй країні. n

n Політика

«ТРЕБА ДІЯТИ» —
ЧІТКИЙ ПЛАН ВІД ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО
10 липня політична партія «Батьківщина» презентувала свій план необхідних змін
у країні під назвою «Треба діяти». Фактично це чіткий, професійно підготовлений,
аргументований і, що найважливіше, реалістичний план дій. Його побудували
на раніше підготовленому стратегічному плані Юлії Тимошенко «Новий курс»,
який писали за участі численних експертів, науковців, політиків, професіоналів
у своїх галузях. Це правильно поставлені проблеми і шляхи виходу з них, що вже
найближчим часом здатні змінити країну на краще
Олександр МУСІЄНКО,
політичний експерт

арто окремо наголосити
саме на тому, що план є
стратегічним. Як відомо,
будь-які провідні держави світу, що прагнуть досягти успіху,
пишуть стратегії розвитку країн, формуючи бачення майбутнього. Так це зробили, приміром, у США, Сінгапурі, Китаї.
На базі цієї стратегії формуються тактичні завдання, виконання яких призводить до змін
у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Фактично, «Батьківщина» — єдина
політична партія в Україні, яка

В

формує дійсно покроковий
стратегічний план розвитку
держави і робить це не просто
якимось піар-проектом до виборів, а надбанням для всієї
країни.
Презентований план «Треба
діяти» — це чіткі кроки, реалізація яких дасть практично кожному громадянину в цій державі вже незабаром відчути зміни
на краще. А в більш довгостроковій перспективі за 3–5 років
підняти Україну до «ТОП-20»
економік світу.
Підвищення
мінімальних
пенсій, заробітних плат, соціальних стандартів, виплат мо-

лодим родинам на народжених
дітей, зменшення відсоткових
ставок і підвищення строку виплат за іпотечними кредитами,

ках, за рахунок чого і яких сфер
економіки цього досягти.
Розвиток літако- та ракетобудування, підвищення фінансування науки, освіти та інновацій,
створення та розміщення підприємств, виробництв, поряд
із деофшоризацією, програмою
«Контрабанда-стоп», скорочення великого державного бюрократичного апарату — саме
це є ресурсом для запропонованих змін. Одне лише закриття
«сірих» схем на митниці здатне

— єдина політична партія в Україні, яка
« «Батьківщина»
формує дійсно покроковий стратегічний план розвитку
держави і робить це не просто якимось піар-проектом
до виборів, а надбанням для всієї країни.

»

зменшення податкового тиску та навантаження базуються
не просто на якихось популістських гаслах, а на вивірених,
чітких, професійних розрахун-

принести додаткові мільярди
гривень до державного бюджету, а Тимошенко точно вміє
це робити. Найкраще свідчення
цього — досвід її прем’єрства

у 2005-му та 2007 роках.
Важливим аспектом плану
«Треба діяти» є прорив в інфраструктурних проєктах держави
із врахуванням її географічного положення і використання
статусу однієї зі стратегічних
держав у транспортній мережі усієї Євразії. Розвиток морського і річкового транспорту,
залізничних та автомобільних
перевезень у перспективі дає
можливість значно підвищити
привабливість України для інвесторів та збільшити надходження до державної скарбниці
за рахунок транзиту вантажів.
Загалом, запропонований
партією «Батьківщина» план
дій пропонує чітке бачення
того, що необхідно зробити для змін на краще кожного українця вже сьогодні і дає
відповіді на питання, якою
оновленою, потужнішою, інноваційнішою, розвинутішою, заможнішою може стати Україна
вже за 3–5 років.
І ще про постійні розмови
про «нові обличчя». На презентації плану «Треба діяти»
можна було побачити багато
молодих людей із відкритими
обличчями, в яких світились очі
і які щиро вірять, що, об’єднавшись, вони разом готові реалізовувати цей план. n
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У ЛУЦЬКОМУ РАЙОНІ —
БУНТ ПРОТИ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
Фото Ольги ШЕВЧУК.

Через систематичні відключення світла та перепади напруги
мешканці сіл Струмівка, Боратин, Рованці, Зміїнець та інших пішли
на розбірки до «Волиньобленерго»
Ольга ШЕВЧУК

Ж

В’ячеслав Рубльов вважає, що такі стратегічні підприємства,
як «Волиньобленерго», мають лишатися у власності держави.

підприємства будуть змушені відповідати за якість їхніх
послуг», — каже очільник
громади.
Разом із людьми під
стінами
«Волиньобленерго» був і кандидат у народні депутати від партії
«Слуга народу» В’ячеслав
Рубльов. Він каже: до ньо-

го, як до діючого депутата
Волинської обласної ради,
мешканці Луцького району
звертались неодноразово
із цією проблемою. Проте
оскільки ПрАт «Волиньобленерго» — стратегічне підприємство, яке свого часу
забрали у приватну власність, то вплив на структуру

Луків: селище
із перспективою
Про медичну реформу, яка не працює, перспективу розвитку селища
й ОТГ та необхідні кроки, які має втілити народний депутат, говорили
під час зустрічі із кандидатом у нардепи від партії «Слуга народу»
В’ячеславом Рубльовим
Анна ВОЛОЩУК

М

ДО ШЛЮБУ — НА…
ПОЖЕЖНІЙ АВТОЦИСТЕРНІ

із людьми під стінами
« Разом
«Волиньобленерго» був і кандидат у народні
депутати від партії «Слуга народу»
В’ячеслав Рубльов.

едична реформа не розрахована на українські реалії, кажуть
медики Лукова, і її треба зміню-

вати.
«Дивіться: людина має приїхати до
нас в амбулаторію, сказати що їй болить, ми її направляємо в Ковель, де лікарня округу. Вона там бере направлення, здає аналізи, їй визначають діагноз
і вона їде до нас», — каже завідувачка
Луківської амбулаторії Вікторія Яценюк.
Розповідають: раніше в Луківській
лікарні працювали 52 людини. Був стаціонар, вузькі спеціалісти – окуліст, невропатолог.
«Але це все позакривали за 10 років», – бідкаються лікарі.
Ведуть у свою амбулаторію та показують: у них немає лабораторії. А на
території стоять дві машини, якими мають їздити на виклики. Одна із них тричі
була в ДТП.
«Цю автівку «склеїли» і передали
нам. Вона не обладнана, всередині все
гниле. В тому старому уазику дірки.
Коли їдемо, то всередину дощ заливає», – розповідають медики.
Але місцеві пам’ятають, яким колись був Луків. Тут працювали підприємства, як-от маслозавод та комбінат,
де випалювали вапно і крейду з місцевих кар’єрів. На місці одного з кар’єрів
тепер сміттєзвалище.
«Під кар’єри тут заплановано 59 гектарів землі і поклади можна видобувати 200 років, – розповідають місцеві. –
Один із них окультурений під ставок, на
березі є невелика відпочинкова зона».

Комбінат, де випалювали крейду
працював у три зміни. І його закрили
нібито тому, що не було газу – глину
сушили з використанням вугілля, тож
вона була сіра. За кілька років потужне виробництво продали з молотка та
розграбували, а 200 людей викинули на
вулицю.
«Луківський крейдяний комбінат унікальний в Україні, адже крейда в Лукові
чудова, бо має дуже високий вміст кальцію. Але потрібні значні кошти на реконструкцію підприємства, зокрема на підведення до нього природного газу, щоб
сушити продукцію в газових печах, та на
закупівлю нової технологічної лінії, яка б
дала змогу виробляти добре просушену
і змолоту крейду. А це значно збільшить
попит на продукцію крейдяного комбінату. Аби запустити це в дію, потрібні інвестиції. Саме тому ми маємо змінити владу
в Україні, щоб встановити прозорі правила гри – щоб до нас ішли інвестори, треба
подолати корупцію та схеми», – каже кандидат у нардепи В’ячеслав Рубльов.
Що ж до медичної реформи, то політик зазначає: зміни в медицині пройшли
точку неповернення. Головне зараз –
правильно скерувати реформу. На його
переконання, працівники амбулаторій і
ФАПів мають бути забезпечені необхідним обладнанням та медикаментами
для надання необхідної допомоги пацієнтові до приїзду швидкої. Тому підтримка медиків та повноцінне функціонування медицини загалом, зазначає
В’ячеслав Рубльов, один із найважливіших пунктів його передвиборчої програми.
смт. Турійськ.

область зокрема втратили
вплив на цю структуру. Саме
тому я виступаю за те, аби
стратегічні підприємства лишались у власності держави», — підкреслює кандидат.
Натомість у «Волиньобленерго» запевняють: відключення пов’язані із ремонтом
електромереж: мовляв, потрібно замінювати електросистему.
«Проблему
електропостачання можна розділити
на кілька складових. Луцький
район є досить привабливим
для проживання. Житлові масиви активно забудовуються

Незвичне весілля у професійному дусі українських
рятувальників відгуляли минулих вихідних у Рівному

»

дати кошти у реконструкцію та оновлення мережі,
але через приватну власність керівництво не сприяє якісному наданню послуг
жителям та підприємствам,
які функціонують у районі, — наголошує кандидат
у депутати до Верховної
Ради. —
Прошу
проінформувати представників
об’єднаних територіальних
громад Луцького району
про реалізацію інвестиційної програми із будівництва, модернізації та реконструкції електричних мереж
у Волинській області». n

Ірина ПАСІЧНИК

оєць 1-ї рятувальної частини міста Рівне Андрій Хіночек одружився
з Яною Степанюк. На своє весілля
молодята приїхали до рацсу на службовому автомобілі.
Андрій уже більше п’яти років служить
у рівненському підрозділі ДСНС водієм
пожежної автоцистерни. За цей час він
разом із колегами-рятувальниками чергового караулу виїжджав на боротьбу
з вогнем та надання допомоги людям.
У святковий для подружжя день
друзі організували їм приємний сюрприз — проведення урочистої частини
свята за «участю» пожежного автомобіля.
На своєму «залізному коні» Андрій привіз
Яну на церемонію розпису, а потім весільний кортеж з автоцистерною дивував
мешканців міста, коли наречені влаштували фотосесію у парку молоді, що на Лебединці. Для створення незабутніх світлин
молодята працювали з брандспойтом:

Б

Дорогі волиняни!
Звертаюся до вас як кандидат у народні депутати від
партії «Слуга народу». Цієї неділі, 21 липня, відбудуться
вибори до Верховної Ради України. Ви будете
обирати тих, хто представлятиме вас і ваші інтереси
в українському парламенті наступні 5 років
На виборах Президента ви висловили свою підтримку новій
людині, яка не була у владі, не замішана в корупції та схемах,
яка, як і кожен із нас, хоче змінити Україну. Ви підтримали Володимира Зеленського, який став Главою нашої держави.
Але зміни не відбудуться, якщо у Верховній Раді сидітимуть
старі політики і старі партії. Вони були не один термін при владі
і з’являються на вашому окрузі раз у 5 років — перед виборами. Вони купують ваші голоси за 500 гривень та приїжджають
лише коли треба перерізати стрічку. Не продавайте свій гонь ви продаєте майбутнє ваше і ваших дітей
лос! За 500 гривень
вень на рік.
на 5 років. Сто гривень
нт зміг втілити зміЩоб Президент
вав, йому потрібни, які задекларував,
на підтримка Верховної
ерховної Ради.
Ви ж бачите, як старий парламент блокує всі його рішення.
Ми повинні змінити
и цю ситуацію.
Від нашого голосуу залежить те,
як ми житимемо, якою буде освільки коштів піде
та і медицина, скільки
ки — на пенсії.
на дороги, а скільки
Я закликаю вас
с проголосувати
ароду» та за мене
за партію «Слуга народу»
як її представника на 20-му виборчому окрузі.
Ми повинні свідомо
домо зробити свій
вибір, інакше наше
е з вами майбутнє і долю країни виберуть
без нас.
В’ячеслав
РУБЛЬОВ,
кандидат у народні
дні
депутати
по 20-му
виборчому округу
у
від партії «Слуга
народу»

Фото Головного управління ДСНС у Рівненській області.

Спочатку нареченого добряче облили з брандспойта, а потім заспівали: «Горіла сосна, палала».

НОВИЙ
ВИБОРЧИЙ
КОДЕКС

Андрій та Яна:
тепер про їхнє весілля говорить вся країна.

поливали одне одного, свідків і друзів водою.
Приєднуємося до вітань рятувальників Рівненщини та бажаємо новоствореній сім’ї довгих щасливих літ і благополуччя! n

ЗАЛИШАЄТЬСЯ
Прохідний бар’єр до парламенту
на рівні 5%.

ЗМІНЮЄТЬСЯ
Мажоритарки більше не буде:
голосування відбуватиметься за
відкритими партійними списками з
регіональними округами.
Буде 27 виборчих округів, кримський
округ увіллється в херсонський, Київ
розділять на два, і також окремий округ
буде в Дніпрі. Загальнонаціональний
список формуватиметься на
партійному з’їзді.

Фото з особистого архіву В’ячеслава РУБЛЬОВА.

ителька Струмівки
Олена Кулієва нарікає: відключення
електроенергії стали досить
частими і відбуваються без
попередження.
«Через
це
виходять
з ладу дорогі електроприлади, а жителі відчувають
величезний
дискомфорт,
бо сучасне життя тісно
пов’язане з використанням
електроенергії, — зазначає
Олена. — Раніше світло відключали раз у тиждень, тепер — через день».
Жінка
неодноразово
надсилала заяви до ПрАТ
«Волиньобленерго»,
але
отримала одну відповідь,
в якій зазначено, що 5 січня
2019 року відбулось аварійне відключення у зв’язку
зі зверненням МНС. У телефонному режимі питання
взагалі не вдається вирішити.
Голова
Підгайцівської
ОТГ Юрій Семенюк, наголошує: кількість людей, які незадоволені роботою підприємства, дуже велика.
«Завтра під ці стіні прийдуть сотні, і представники

дуже важко знайти.
«Люди платять немалі кошти за електроенергію і мають право на якісне
електропостачання.
Прикро, що свого часу окремі
високопосадовці дозволили
приватизувати таке підприємство, тож держава і наша

і навантаження на підстанції
з електропостачання стали
дуже вагомими, — пояснює
директор з технічних питань
ПрАТ
«Волиньобленерго»
Володимир Перчук. — Мережа електросистем зношена,
екстремальні погодні умови
змушують постійно ремонтувати підстанції, та й для
під’єднання нових споживачів лінії треба відключати.
Цьогоріч на відновлення мережі керівництво компанії виділило близько 28 мільйонів
гривень».
У результаті зустрічі
у ПрАТ «Волиньобленерго»
пообіцяли провести аналіз
відключень електропостачання та проінформувати
населення щодо ліквідації
проблем, які виникають.
«А щоб не виникало таких ситуацій, потрібно вкла-
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У бюлетені буде тільки 2 графи:
номер партії, за яку віддається голос, та
номер кандидата в народні депутати за
партійним списком.

Мандат отримає той кандидат, який
набере найбільшу кількість голосів.
Запроваджується інтернет-процедура
зміни місця голосування через кабінет
виборців на сайті Держреєстру виборців.

ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» ДОВІРЯЮТЬ 50% УКРАЇНЦІВ
Рейтинг партії «Слуга народу» перед виборами до парламенту росте і вже перевищує 50%, у той час як в інших політсил
кількість прихильників зменшується.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Так, за партію «Слуга народу» готові проголосувати
52,3% опитаних українців, які визначилися з вибором.
Нагадаємо, в 20-му окрузі від партії «Слуга народу» балотується радник голови Волинської обласної ради В’ячеслав
Рубльов.
За партію «Опозиційна платформа» — «За Життя» — 10,3%,

Перестала годувати рак
і втекла від нього
Неймовірна і водночас реальна історія порятунку
від найстрашнішої хвороби наших днів

с. 7

l ЗОЛОТЕ СЕРЦЕ

»

Цікава
на вихідні

10-річна Аліса шиє
іграшки задля спасіння
онкохворого підлітка
Дівчина з Балаклії, що на Харківщині, яка цього року
закінчила четвертий клас, просто дивує своєю дорослістю
і великим серцем. З минулої зими ця дитина захопилася
важливою справою — допомогти онкохворому хлопцю
з її школи. Вона зробила кілька спроб для цього, втім найуспішнішим виявилося шиття, завдяки якому за місяць
назбирала для підлітка близько 3500 гривень

l ОСОБИСТІСТЬ

Марина ЛУГОВА

Фото twitter.com/YSmolii.

инулої зими діти Балаклійської загальноосвітньої школи
І–ІІІ ступенів № 2, де навчається Аліса Пономаренко,
дізналися, що їхній товариш,
10-класник Валерій Кузнєцов,
важко хворий. Навчальний заклад вирішив провести ярмарок, щоб зібрати на лікування
хлопця гроші. До цієї доброї
справи долучилася і четвертокласниця Аліса Пономаренко.
Утім, як каже її мама Юлія Пономаренко, якісь серйозні гроші зібрати доньці не вдалося.

“

Оксана КОВАЛЕНКО

Е

“

стриманий і працьовитий чоловік.
То який же він — Яків Смолій?
Зростали собі в селі Вербовець
на Тернопільщині в одній селянській сім’ї троє братів. Мама працювала ланковою в колгоспі, а батько — їздовим на тваринницькій
фермі. Григорій, Яків і Петро мусили помагати по хазяйству — дис-

— У доньки не було мобільного телефона,
але замість нього вона попросила купити
швейну машинку.

— Аліса власноруч зробила цукерки на паличці і продавала, щоб пожертвувати
кошти Валерію, з яким вона
не знайома. Проте виручила
дуже мало — усього 80 гривень, — згадує жінка.
З березня дівчинка роздумувала, як зібрати для хлопця
більше грошей. І згодом в Аліси визрів план.
— У доньки не було мобільного телефона, але за-

Ніхто й подумати
не міг, що середульший
у майбутньому
займе одну
з найвідповідальніших
державних посад.

мість нього вона попросила
купити швейну машинку. Вже
тоді, мені здається, у неї був
певний задум, який згодом
вона і реалізувала, — каже
Юлія. — Того дня, коли придбали машинку, Аліса пошила
зайча, якого подарувала молодшій сестрі. Якось ми пішли в магазин, і там її іграшку
побачив чоловік, який запропонував купити «тваринку»
за 100 гривень.
Аліса запитала в мами,
чи може вона, якщо іграшку
куплять, віддати всі ці гроші
Валері?

— Я почала пояснювати
Алісі, що для іграшки потрібен
матеріал, який коштує грошей.
Вона сказала, що на матеріал
витратить свої збереження,
які збирала на мрію — собаку, мопсика на ім’я Попкорн.
У результаті той чоловік зайча
так і не купив, утім дав Алісі
ідею, що виготовленням іграшок можна заробити кошти для
Валери, — розповідає Юлія.
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Заради 25-річної
Каті 53-літній співак
Віктор Павлік покинув
свою третю дружину
Шокуюча мода серед
молоді: «Я не планую
у
мати дітей — ніколи…»»
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Яків Смолій назвав змістовною першу зустріч із новообраним Президентом
України Володимиром Зеленським.

ципліна була залізною. Одночасно
вчилися в сільській школі — і ніхто
й подумати не міг, що середульший
у майбутньому займе одну з найвідповідальніших державних посад

і заробить
робить стільки грошей, що зможе купити не один колгосп із ферю…
мою…

Закінчення на с. 6

»

Навіть важко
важ
жко повірити
повірити, що це творіння дитини
дитини.

«ЦІКАВА»
АВА»
»
ЗА 18 ЛИПНЯ
Я ВЖЕ
ЖУ!
У ПРОДАЖУ!

Суперова гумореска від Сергія
Притули: «ЩОБ ЗРОБИТИ З УКРАЇНЦІВ
ВОРОГІВ, НЕ ПОТРІБНО Й МОСКАЛІВ!»
Volyn.com.ua – ще більше неймовірних історій!
Volyn
орій!

10-річна Аліса
10-річн
іграшки задля
шиє ігр
спасіння
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онкохворого
он
підлітка
підліт

n Тільки факти

У рівненській
маршрутці
№ 45 на зупинці
громадського
транспорту вибухнуло переднє колесо. Про

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 18 липня:

Головний банкір країни свої М
мільйони заробив розумом,
а не «наколядував»
ксперти з «фінансового світу»
кажуть, що він — один із рідкісних українських мільйонерів, який заробив гроші розумом,
не оббираючи люд. Журналісти зазначають, що Смолій швидше скидається на викладача вишу (є кандидатом економічних наук, вільно
володіє англійською), аніж на типового мажора. Рідні розповідають: він

НОМЕРИ ПАРТІЙ У ВИБОРЧОМУ БЮЛЕТЕНІ

Замість мобілки дівчинка попросила купити швейну машинку.

18 липня 2019 року №29 (85) Ціна 6 грн

11-й голова Нацбанку Яків Смолій у дитинстві допомагав батькам
у колгоспі та на фермі, а тепер має стільки грошей, що зможе купити
не один колгосп із фермою

Інфографіка slovoidilo.ua.

Фото із сайту «Слобідський край».

Фото yogagimalai.wordpress.com.

ГА ЗЕТА +

за партію «Європейська Солідарність» — 7,9%, за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — 5,8%, за партію «Сила
і Честь» — 5,1%.
Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося з 3 по 13 липня 2019 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом особистого інтерв’ю опитано
2004 респонденти, що мешкають у 125 населених пунктах усіх
регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною
вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
(За матеріалами КМІСУ)

Інфографіка fakty.com.ua.

це пишуть у спільноті
«Типове Рівне». «Від
вибуху в хлопця,
який стояв на вулиці, розірвався пакет,
тож фрукти, які були
в ньому, розсипались.
Молодому чоловікові стало зле. Якби
колесо розірвалось
під час руху, наслідки
були б жахливими», —
пишуть очевидці.
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11 ПРИЧИН ЧОМУ ВАРТО ПІДТРИМАТИ
«УКРАЇНСЬКУ СТРАТЕГІЮ ГРОЙСМАНА»
Уже цієї неділі вся країна робитиме вибір, який визначить подальшу долю наших громадян
на наступні роки. Безумовно, кожну українську родину хвилює те, як вплинуть результати на
її життя і добробут. Разом із надією на позитивні зміни в соціумі панує і чимало тривог щодо
можливого розколу та того, що новим політикам не вдасться домовитись і втримати ситуацію перед
серйозними загрозами
Данило МОСТОВИЙ

а результатами виборів буде
сформовано не тільки нову Верховну Раду, а й новий уряд. Адже
прем’єр-міністра не призначає Президент чи ще хтось — його обираєте
ви, голосуючи за певну партію.
Серед усіх політичних сил, що
йдуть на вибори, найбільше вимогам
часу відповідає «Українська стратегія
Гройсмана». Її лідер – Володимир
Гройсман – молодий і енергійний політик, який має унікальний і успішний
досвід державного управління. Будучи наймолодшим мером Вінниці, він
зумів вивести місто, яке занепадало,
у топ найкрасивіших та найперспективніших обласних центрів країни. А
ставши очільником уряду, Гройсман
наважився на зміни та реформи,
на які не наважувався ніхто з його
попередників.
Реформа децентралізації, автором і головним рушієм якої був
саме Володимир Гройсман, стала
найспішнішою серед тих, які були
розпочаті останнім часом. Вона кардинально змінила уявлення українців
про владу, управління та можливості
громад на місцях. Відтепер кожна
громада може сама вирішувати, як
керувати власними фінансами, що
змінювати, аби життя її жителів було
максимально комфортним та перспективним.
За плечима Гройсмана та його
команди є і багато інших досягнень.
По всій країні ремонтуються дороги,
які перебували у катастрофічному
стані, будуються і оновлюються школи й дитячі садки. Нова українська
школа повертає повагу і престижність професії педагога і надає нові

З

можливості для отримання якісної
освіти. У населених пунктах відкриваються амбулаторії, закуповується
дороге медичне обладнання, яке вже
сьогодні рятує тисячі життів. Завдяки програмі «Доступні ліки» українці
мають змогу отримувати препарати
безкоштовно. Сотні шкіл отримали нові якісні стадіони зі штучним
покриттям. Останнім часом підвищились зарплати і пенсії, а соціальні
ініціативи дають змогу молодим
сім’ям твердо ставати на ноги і впевнено планувати майбутнє. Українську
культуру все більше знають у світі.

конкуренція, брудні політичні технології, які чітко характеризують тих,
хто їх використовує. В опонентів
Гройсмана — страх того, що лідер
«Української стратегії» не дасть їм
займатись далі оборудками, заради
яких вони йдуть у владу.
Для того, аби захисти позитивні
зміни в країні, продовжити її розвиток, вкрай необхідно, щоб Володимир Гройсман продовжив обіймати
посаду прем’єр-міністра та мав свою
фракцію в парламенті, адже коли
його партія не потрапить до Верховної Ради, то і прем’єром він не

усіх політичних сил, що йдуть на вибори, найбільше
« Серед
вимогам часу відповідає «Українська стратегія Гройсмана».
Її лідер – Володимир Гройсман – молодий і енергійний
політик, який має унікальний і успішний досвід державного
управління.

»

Це все — лише маленька частинка
тих змін, які започаткував уряд Гройсмана. Утім, наразі існує загроза, що
позитивні реформи можуть згорнутись. Також є ризик того, що через
некомпетентність нового складу Верховної Ради замість позитивних змін
ми отримаємо погіршення ситуації.
За останніми соціологічними
даними, «Українська стратегія
Гройсмана» долає 5-відсотковий
бар’єр і проходить до парламенту, та
через сфальсифіковану соціологію
і придворних експертів опоненти
намагаються переконати людей, що
політична партія чинного прем’єра
непрохідна до парламенту, тим самим спонукаючи людей голосувати
за інші партії. Це – недобросовісна

залишиться.
Зрештою все залежить від
результатів виборів. Для цього слід
прийти 21 липня на виборчі дільниці
та проголосувати за № 11 у списку
– «Українську стратегію Гройсмана»,
тобто за стабільність і розвиток, за
успіх країни.
ПРИЧИНИ ГОЛОСУВАННЯ
ЗА ПАРТІЮ ГРОЙСМАНА:

Ці люди вже можуть показати
реальні результати своєї роботи.
Тож можна бути впевненими, що
саме ця команда не марнуватиме
час у парламенті та не розчарує
виборців.
2.«Українська стратегія Гройсмана»
— перша українська команда, яка
показала, що здатна досягати
результату в умовах жорсткого
політичного протистояння.
3.Досвід партії Гройсмана дасть
змогу пропонувати якісні законодавчі рішення і зупиняти ті,
які через некомпетентність або
зацікавленість їхніх ініціаторів
становлять ризики для українського народу. У неї є досвід і
законотворчої роботи, і імплементації прийнятих рішень.
4.Лідер партії Володимир Гройсман
має один із найвищих прем’єрських рейтингів. Результати його
роботи високо оцінюють і експерти,
і пересічні громадяни. Голосування
на виборах за «Українську стратегію Гройсмана» – це підтримка його
прем’єрства, щоб команда продовжила розпочаті реформи.
5.Партія має чітку патріотичну про
українську позицію і намір впевнено її відстоювати.

1.«Українська стратегія Гройсмана» – сьогодні найбільш сильна
професійна команда з усіх, що
йдуть на вибори у Верховну
Раду. В ній зібралися фахівці,
які дійсно мають знання і досвід
проведення змін в усіх ключових
сферах життєдіяльності країни.

6.Команда «Української стратегії Гройсмана», на відміну від
багатьох молодих недосвідчених
політиків, зможе протистояти
досвідченим маніпуляторам
проросійського спрямування. І
вона точно не буде вести з ними

n Резонанс
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таємних перемовин, як деякі інші
політичні сили, пов’язані з ними
давніми спільними політичними та бізнесовими інтересами.
Замість популістських вигуків тут
звикли працювати, незважаючи
на перешкоди і палиці в колесах.
7.Звісно, у багатьох нових кандидатів, які балотуються до Верховної
Ради, дійсно є добрі наміри. Проте для ефективної роботи цього
недостатньо. Команда Володимира Гройсмана зможе об’єднати
навколо себе цих молодих політиків і дати їм справжнє лідерство,
щоб спільно досягати результатів
та розбудовувати Україну як
сильну та успішну країну, щоб це
справді впливало на підвищення
якості життя громадян.
8.В умовах ризиків та загроз, які стоять перед нашою державою зокрема через гібридну війну Росії
проти України, – в парламенті й
уряді вкрай потрібні люди, здатні
приймати професійні антикризо-

ЧІТКА
ПАТРІОТИЧНА
ПРОУКРАЇНСЬКА
ПОЗИЦІЯ

КОМАНДА ЛЮДЕЙ,
ЯКІ ТРИМАЮТЬ
СЛОВО І ВИКОНУЮТЬ
ТЕ, ЩО ОБІЦЯЮТЬ

ЗМОЖЕ ПРОТИСТОЯТИ
ДОСВІДЧЕНИМ
ПРОРОСІЙСЬКИМ
МАНІПУЛЯТОРАМ

ПРІОРИТЕТОМ
Є ІНТЕРЕСИ
ЛЮДЕЙ

ві рішення. А такі професіонали
згуртувалися саме в «Українській
стратегії Гройсмана».
9.Партія Гройсмана має чітке бачення необхідних змін у різних сферах. Це ті люди, хто, на відміну від
попередників, наважився розпочати реформи і буде їх відстоювати та продовжувати.
10. Команда Гройсмана – не популісти, які роздають порожні
обіцянки, а потім про них забувають. Це політики, які тримають
слово: обіцяють те, що реально, і
виконують те, що обіцяють.
11. Пріоритетом для «Української
стратегії Гройсмана» є винятково
інтереси людей. Недарма її лідера Володимира Гройсмана називають соціальним прем’єром.
Уже зовсім скоро вибір буде
зроблено. Не помиліться, адже
від нього залежить наше майбутнє!

n Політика

За дитину, яка вистрелила
в себе, засудять і батьків,
і лікарів?
У відділенні гнійної хірургії Рівненської обласної дитячої лікарні 11-річний
хлопчик із Слобідки Острозького району провів значно більше часу,
аніж мав би. Його привезли батьки з простреленою ногою. Кулю зі
стопи одразу дістати не вдалося — і поліція порушила два кримінальні
провадження: одне на батьків, інше — на медиків. Щоправда, не обласної
дитячої лікарні, а районної в Острозі
Фото rivnepost.rv.ua.

Левко ЗАБРІДНИЙ

нцидент із дитиною трапився
ще ввечері. Як розповіли батьки правоохоронцям, хлопець
ніс пневматичну рушницю стволом донизу і випадково натиснув на курок. Здалеку така зброя
завдала б хіба синців, проте, зважаючи на близькість пострілу,
куля влетіла у стопу. Сина батьки
завезли до Острозької районної лікарні, однак під час операції дістати її тамтешні медики не
змогли. Дитину, як повідомила
поліція, відпустили додому, а
коли хлопцю стало гірше, батьки
відвезли його до обласної дитячої лікарні у Рівному.
Правоохоронці після інциденту відкрили одразу два кримінальні провадження: за ст. 166
(злісне невиконання обов’язків
по догляду за дитиною) та за ст.
140 (невиконання чи неналежне
виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків) Кримінального кодексу України. Відповідно до цих статей і на
батьків, і на медиків чекає суворе
покарання. Батьків можуть засудити до обмеження волі на строк
від двох до п’яти років або навіть
на позбавлення волі на той самий
строк, а ось лікарів — позбавити
права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на
строк до п’яти років, або відпра-

І

Будьте пильні з дітьми, бо до біди недалеко...

вити на виправні роботи на термін до двох років, або обмежити у волі на строк до двох років,

диків ще з’ясовують.
За словами речника ГУ Нацполіції у Рівненській області Антона

лікарні не вистачає обладнання. Рентгенограма
« Упоказала
сторонній предмет у нозі дитини, але оперувати
лікарю довелося всліпу. Витягнути кулю за спеціальною
технологією не змогли.
або позбавити волі на той самий
строк.
Розслідування у справі триває, тож міру вини батьків та ме-

Начальник Волинської митниці Віктор Кривіцький написав заяву про звільнення з посади
за власним бажанням. Як повідомив, в. о. глави
Державної фіскальної служби Олександр Власов, уже
через годину підписав відповідний наказ, і це було «чоловіче» рішення.

»

Крука, родина хлопця — благополучна, батьки раніше не потрапляли у поле зору правоохоронців, а сусіди їх характеризують

позитивно.
— Дозвіл на володіння пневматичною зброєю не потрібен,
також немає спеціальних вимог
щодо її зберігання (мисливську
рушницю, наприклад, потрібно
тримати в сейфі. — Ред.), — зазначає пан Крук. — Проте батькам слід було уважніше дивися
за дитиною та не давати зброї
їй у руки. Саме тому було відкрито провадження за ст. 166.
Про інцидент поліції повідомили
з Рівненської обласної дитячої
лікарні. Лише після розмови з
батьками правоохоронці з’ясували, що ті спершу привозили сина
до Острозької райлікарі. Тамтешні лікарі зробили великий надріз
на нозі хлопця, не змогли вилучити кулю, зашили рану і відпустили
дитину додому. А мали б направити одразу на лікування до іншого медзакладу. Окрім того, це
вже не вперше острозькі медики
не повідомляють або повідомляють із запізненням правоохоронцям про те, що до їхньої лікарні
привозять людей із тілесними
ушкодженнями чи пораненнями.
Під час досудового розслідування встановлюватимуть усі подібні випадки неповідомлення про
ймовірні злочини.
Головний лікар Острозької
ЦРЛ Василь Веляник зазначає,
що його підлеглі не нашкодили
хлопцю, а забрати додому його
захотіли самі батьки:
— У лікарні не вистачає обладнання. Рентгенограма показала сторонній предмет у нозі
дитини, але оперувати лікарю
довелося всліпу. Витягнути кулю
за спеціальною технологією не
змогли. Щоб не травмувати дитини ще більше, вирішили направити її у Рівненську обласну
дитячу лікарню. Батьки самі не
захотіли везти дитину того дня і
попросили забрати хлопця на ніч
додому, бо стан його був задовільний.
Лікарі Рівненської обласної
дитячої лікарні оперувати хлопця одразу не взялися. Кілька днів
дообстежували та вирішували —
чекати, поки набряк спаде, рана
загоїться, а куля інкапсулюється,
чи зробити спробу її дістати раніше. n

На хабарі затримали начальника сектору одного з райвідділів поліції Рівненщини, який вимагав у місцевого підприємця щомісячну «данину», погрожуючи перешкоджанням його комерційній діяльності. Під час затримання у майора
поліції вилучили 15 тисяч гривень готівкою, а також талони на пальне
на таку ж суму.

Фото strategy.ua.

«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ
ГРОЙСМАНА» ПРОХОДИТЬ
В РАДУ
Останні дані соцопитувань
Олег ВАДЕНЮК

оціологічне опитування, проведене Центром соціальних
експертиз Інституту соціології (Національної академії наук
України), показало, що партія
«Українська стратегія Гройсмана»
приєдналась до числа тих політичних сил, які проходять у новий парламент. Ці дані підтвердили прогнози експертів, що партія чинного
прем’єра, незважаючи на спроби деяких конкурентів занизити
її рейтинги, має достатній потенціал росту, щоб подолати 5-відсотковий прохідний бар’єр і, очевидно, буде і далі нарощувати свої
шанси.
Загалом, згідно з дослідженням, за десять днів до виборів
із тих українців, хто планує голосувати і вже визначився зі своїм
вибором, за партію «Слуга народу»
віддали б свої голоси 39,0%, «Опозиційну платформу — За життя»
— 12,1%, «Європейську Солідарність» — 7,9%, «Голос» – 7,4%, ВО
«Батьківщина» — 7,3%, «Українську
стратегію Гройсмана» — 5,1%.
Оскільки за результатами ви-

С

борів буде формуватись не тільки
склад парламенту, а й новий уряд,
то соціологи цікавляться, кого виборці хотіли б бачити на посаді
прем’єр-міністра України. Серед
усіх можливих кандидатів на цей
пост найбільший рейтинг мають
два основні претенденти: Юрій
Бойко — 13,2% і чинний голова уря-

Гройсман
« Володимир
має всі шанси залишитись
на своїй посаді,
але це залежатиме від того,
скільки прихильників його
прем’єрства підтримають
його політичну силу.

»

ду Володимир Гройсман — 12,7%.
Різниця в рейтингах цих кандидатів незначна, вона в межах статистичної похибки вибірки. Тому Володимир Гройсман має всі шанси
залишитись на своїй посаді, але
це залежатиме від того, скільки
прихильників його прем’єрства підтримають його політичну силу. n
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МИКОЛА ЯРУЧИК, ДЕПУТАТ ЛУЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ:

— Я хочу висловити свою підтримку молодому, амбітному
і перспективному кандидатові
в народні депутати України по нашому виборчому округу Тарасу
Шкітеру. Друзі, я закликаю вас
усіх прийти на вибори 21 липня
2019 року, дуже добре подумати,
кого ми будемо делегувати у Верховну Раду від нашого міста, і, всіх хто розділяє моє
бачення, прошу підтримати Тараса Шкітера.
ДМИТРО ГОЛОВЕНКО, ДИРЕКТОР
ВИДАВНИЦТВА «КЛЮЧІ»:

Політик на зустрічі з жителями обласного центру.

ЧЕСНИЙ І ПОРЯДНИЙ:
лучани підтримують Тараса Шкітера
на виборах до парламенту

К

андидат у народні депутати від міста
Луцька, співзасновник Громадянського
руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер продовжує
зустрічатися з мешканцями обласного
центру та спілкуватися на теми, які хвилюють людей.
Так, жителі вулиці Львівської акцентували
увагу кандидата на проблемі смороду, мешканці округів, де немає депутатів у міській раді, нарікали на відсутність благоустрою біля будинків
та дитячих майданчиків. Однак усіх лучан від проспекту Соборності до бульвару Дружби Народів,
від вулиці Кравчука до Київського майдану обурювали тарифи на комунальні послуги та погані
дороги.
Своєю чергою Тарас Шкітер не давав порожніх обіцянок, як звикли робити старі політики. Він
запевнив, що ці питання його також хвилюють,
тож він готовий відстоювати інтереси луцької
громади у Верховній Раді та робити усе можливе, аби рідне місто мало сучасну інфраструктуру,
містяни могли отримати якісні медичні послуги,
Луцьк став цікавим для інвесторів, а його меш-

канці почувалися комфортно та у безпеці.
Під час зустрічей із лучанами Шкітер неодноразово наголошував, що пріоритетом його
передвиборчої програми є призначення виборів міського голови, чого не зробив цей парламент.
Свою підтримку Тарасу Шкітеру висловило
чимало відомих лучан. Серед них — Андрій Покровський, Микола Яручик, Алла Надточій, Дмитро Головенко, Олег Кобилинський та інші.
АНДРІЙ ПОКРОВСЬКИЙ, ЗАСНОВНИК
ГРОМАДЯНСЬКОГО РУХУ «СВІДОМІ»,
ДЕПУТАТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

— Я знаю Тараса вже багато років. Він зарекомендував себе як чесна і порядна людина, яка не лише
орієнтується в проблемах,
що турбують містян, але
й знає, як їх можна вирішити та доносити на національний рівень. Тому, віддаючи
свій
голос
за Шкітера, ви даєте Луцьку шанс змінитися
на краще.

АЛЛА НАДТОЧІЙ, ДЕПУТАТКА ЛУЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ:

— Я підтримую Тараса Шкітера, якого делегували Громадянський рух «СВІДОМІ» та мій колега
Андрій Покровський. Лучани, прошу вас звернути увагу, що нам потрібен депутат від міста, який буде
жити нашими проблемами, який
гідно
представлятиме
Луцьк
не лише в парламенті, а і за межами України. Я довіряю Тарасу Шкітеру та команді, яка
його делегує. Сьогодні є шанс на зміни.
ОЛЕГ КОБИЛИНСЬКИЙ, ГОЛОВА ЛУЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛКИ ВОЇНІВ АТО
ВОЛИНІ:

— Незабаром вибори, тож
хочеться висловити свою підтримку людині, яка, на мою думку, варта цього. Моя улюблена
фраза: «Досвідчена людина
не та, яка прожила довше, а та,
яка більше побачила». Тарас —
дійсно молодий перспективний
журналіст, який вирішив спробувати себе в політиці. Він неодноразово сприяв допомозі не тільки учасникам АТО
та членам їхніх сімей, а й постійно піклується про
розвиток молодих лучан. Молодь — наше майбутнє,
і якщо змінювати цю країну, то напевне разом із такими людьми, як Тарас.
Нагадаємо, що вибори до Верховної Ради України
відбудуться 21 липня, у неділю. Тарас Шкітер балотується у 22-му виборчому окрузі, тобто по місту Луцьку.

n Політика

Леонід ПРИХОДА,
голова спілки «Патріотичні організації Волині»,
заступник голови ГО «Волинська спілка
учасників АТО»

ВАСИЛЬ СТЕПАНИЦЬКИЙ,
СТАРШИНА БАТАЛЬЙОНУ, В ЯКОМУ
ПЕРЕБУВАВ ВІТАЛІЙ ПУДЛІК:

«Знаю Віталика ще з першої хвилі мобілізації
до 51-ї ОМБр. Добре зарекомендував себе як боєць. Уміє виходити з нестандартних ситуацій. Легко знаходить спільну мову з людьми, неконфліктний, дружелюбний. Після бою під Волновахою,
коли частина хлопців прийняла рішення покинути
підрозділ, Віталій залишився стримувати ворога.
У бою під Савур-могилою Пудлік був поранений
і направлений у госпіталь. Після лікування та реабілітації Віталик розпочав активно організовувати
допомогу. Привозив все, що ми замовляли. Коли
до нього звернешся — зі шкури вилізе, але знайде.
Таких депутатів побільше треба у Верховній Раді!
Ми підтримуємо його на всі 200%».
ТЕТЯНА МАСІКОВА,
Т.В.О. ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»,
ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ:

«З Віталієм Пудліком познайомилися на початку 2015-го року. Він один із перших, хто проходив реабілітацію після поранення. Віталій із сильніших хлопців, сам собі давав раду. Запам’ятався
тим, що відразу інтенсивно почав допомагати побратимам. Піклувався про бійців, які були у важ-

Орест ПЕТРЕНКО

ідома блогерка Альона Яхно розчарувалась у Юлії Володимирівні та розмірковує
над тим, кого краще підтримати на виборах — «Голос» чи «Європейську солідарність». «Це будуть перші
вибори, коли я не проголосую за свою улюблену
Юлечку. На жаль, «Батьківщина» мене на цих виборах
не представляє. Погодьтеся,
прихильник позаблокового
статусу Тарута (№ 2 у списку) ніяк не може представляти в Раді євроатлантистку
Яхно», — написала вона в соцмережах.
За словами авторки, залишається два варіанти: «Голос» і «Європейська солідарність».
— Славка я дуже люблю.
Ідеологічно ми з ним повністю збігаємося. Але він для
мене — порцелянова ваза.
А мені в Раді необхідні досвідчені бійці. Потрібно, щоб
у «кімнаті були дорослі», які
зможуть дати відсіч будь-якій
ватній нечисті (а її в наступній Раді буде з надлишком).
Треба, аби в наступному
скликанні неодмінно були
Мустафа Джамільов, Ахтем Чийгоз, Андрій Парубій,
Іванка Климпуш-Цинцадзе
та інші гідні люди, — наголошує Яхно.
Яхно зазначає, що раніше
жорстко критикувала Петра
Порошенка за кадрові при-

В

Альона Яхно: «Порошенко створив потужну антипутінську коаліцію».

Порошенка Україна була гравцем на світовій
« Зашахівниці.
Натомість зараз держава втрачає
суб’єктність, все частіше про Україну говорять
без України.

»

значення, незавершену судову реформу.
— Але при цьому Порошенко створив потужну антипутінську коаліцію. Мені
НІКОЛИ не було соромно,
коли він представляв Україну
на міжнародній арені, — зазначила Альона Яхно.
Блогерка стверджує, що
за Порошенка Україна була
гравцем на світовій шахівниці. Натомість зараз держава
втрачає суб’єктність, все частіше про Україну говорять
без України.
— Для мене також важливі

такі абстрактні речі, як безвіз
і декомунізація. Тому мій вибір очевидний, — написала
відома публіцистка.
Ще одним аргументом
голосувати саме за «Європейську
солідарність»
Альона Яхно наводить той
факт, що серед виборців цієї
партії є люди із середнім
достатком і вище, які на момент виборів можуть бути
у відпустках. «Тому Петру мій
голос потрібніше, а Славко і Юля — пройдуть і без
мене», — резюмує Яхно. n

n Нарешті!

Віталій ПУДЛІК:
«Краще нехай скажуть люди»
Нещодавно я поспілкувався
з Павлом Якимчуком — головою
ГО «Волинська спілка учасників
АТО», правління якої делегувало
Віталія Пуділка (на фото)
до Верховної Ради України.
На запитання «чому серед десятків
тисяч атовців Волині саме його
кандидатуру схвалено кандидатом
у народні депутати?» пан Павло
відповів дуже коротко: «Він
зможе!». Віталій щодня серед
людей. Весь свій вільний час
віддає суспільно корисній праці,
на відміну від тих, хто згадує про
громадян лише перед виборами.
І справді, зважаючи на послужний
список громадської роботи
Віталія Пудліка, упевнено можна
скажати, що його покликання —
служити людям. Тому сьогодні
ми надамо слово тим, хто знає ціну
його діла

У Раді необхідні досвідчені бійці.
Потрібно, щоб у «кімнаті були дорослі»

військовому госпіталю, будівельними матеріалами і меблями. Його намір балотуватись до Верховної Ради підтримую. Думаю, що Віталій буде
достойним депутатом».
ЖАННА ПУДЛІК,
ГОЛОВА ЧАРУКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ:

Про Віталія Пудліка кажуть упевнено: «Він зможе!»

Він ніколи не здається:
« якщо
чогось не знає чи не вміє —
навчиться, головне, що в нього
є бажання зробити наше життя
кращим, комфортнішим.

»

кому психологічному стані. Коли ми розпочали
облаштувати кімнату для психологів, зіткнулися
із проблемою відсутності коштів. Я звернулася
до Віталія. Саме його заслуга, що цей кабінет
має такий вигляд, як зараз. Безумовно, зроблено багато! Дуже часто приїжджає у госпіталь,
провідує своїх побратимів. Ще один напрям його
діяльності — заготівля овочів. Раніше це робила
обласна рада, а останнім часом нею займається
Віталій. Для нас це дуже важливо! Я думаю, він
продаватися не буде, бо дбає за Україну».
ЮРІЙ КАБАК,
ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
ЛУЦЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ГОСПІТАЛЮ:

«З Віталієм ми познайомились в АТО. Я тоді
був заступником командира батальйону, в якому
він служив. Скажу: Віталик — людина, яка пішла
воювати за ідею. Він — патріот. Дуже відповідальний. Авторитетний серед побратимів. Завжди готовий прийти на допомогу. Після демобілізації часто приїжджав в частину як волонтер.
Допомогу привозив фурами. У нього було велике
бажання допомогти фронту. Він умів знайти людей, які хочуть виручити, збирав усе по крихті.
Пудлік ніколи не відмовляв, коли його просили.
Віталій активно допомагав із ремонтом Луцькому

«Маю надійного представника в Луцькій
районній раді. Нарешті й у нашу сільську раду
з районного бюджету почали надходити кошти.
Віталій вчився від одного сесійного засідання
до іншого. Завдяки йому, його роботі та вмінню
відстоювати позицію громади на облаштування фасаду Чаруківської школи було виділено
близько 2 мільйонів гривень, проведено заміну
системи опалення та водопостачання. У дитячому садочку було профінансовано ремонт системи водопостачання та ринв. Він був на всіх
об’єктах, вимагав якісної роботи від підрядників, адже має практичний досвід у будівництві
та відповідну освіту. Неодноразово допомагав
особисто — щось підвезти, відремонтувати
і в дитячому садочку, і в сільській раді, адже вміє
і зваркою працювати, і труби з’єднати, і крана
полагодити.
Підтримую його бажання бути народним
депутатом України, адже Віталій знає всі проблеми села, на все має своє бачення для їх вирішення. А ще він ніколи не здається: якщо
чогось не знає чи не вміє — навчиться, головне, що в нього є бажання зробити наше життя
кращим, комфортнішим».
НАТАЛІЯ ГОНТАР,
ДИРЕКТОР ЧАРУКІВСЬКОЇ ЗОШ І–ІІІ СТУПЕНІВ:

«Віталій працює вчителем, викладає предмет «Захист Вітчизни». Відповідально ставиться
до роботи, заохочує та організовує дітей на різноманітні конкурси і змагання, веде гуртки патріотичного виховання «Сокіл» і «Джура». Знаю його
з дитинства. Чесний, завжди каже правду, не лукавить. Простий хлопець. Реагує на проблеми.
За його сприяння були виділені кошти з районного бюджету на оновлення фасаду, встановлення
вікон і дверей, заміну опалення. Добре проявив
себе як депутат районної ради, дбає про рідне
село, тому вважаю, що, пройшовши у Верховну
Раду, нас не підведе».
ОКСАНА ЧЕРТЮК,
ГОЛОВНИЙ ЛІКАР ЦЕНТРУ НАДАННЯ
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ:

«Віталія Пудліка знаю останні три роки. Напористий, упевнений в собі, цікавиться всіма
сферами діяльності: освітою, медициною, земельними питаннями. Співпрацюємо щодо
медичного забезпечення учасників АТО. Хочу
відзначити, що ця програма в Луцькому районі
працює набагато краще, ніж в інших. І це завдяки тому, що Віталій наполегливо відстоює права атовців. Активний громадський діяч. Мабуть,
єдиний кандидат, який цікавиться медичною
реформою. Саме зараз настав час обирати простих людей, які реально працюють на користь
людей і країни». n

ШКОЛУ В СТОБИХІВЦІ НАРЕШТІ
ПОЧНУТЬ БУДУВАТИ
У Мінрегіоні погодили 7 нових інвестпроєктів,
які реалізовуватимуть у Волинській області
за кошти Державного фонду регіонального
розвитку. До переліку включено також «Нове
будівництво загальноосвітньої школи І–ІІІ
ступенів села Стобихівка Камінь-Каширського
району. І черга». Замовник та фірмавиконавець ТОВ «Навітехсервіс» уже підписали
договір підряду
Іванна ШЕМЕТЮК

документі
зазначено, що договірна
вартість на виконання підрядних робіт включно з поставкою обладнання становить 94 мільйони

У

977 тисяч 75 гривень із ПДВ
і складена в поточних цінах станом на 12 лютого
2019 року. Загалом ціна
є динамічною і визначається
на основі проєктно-кошторисної документації. Окрім
того, вона може корегува-

тись у разі зміни національних стандартів України з ціноутворення в будівництві,
а за взаємної згоди сторін —
може бути зменшена.
За умови повного фінансування та оплати роботи
мають завершитися не пізніше 31 грудня 2020-го,
а гарантійний термін експлуатації об’єкта — 10 років
від дня офіційної його здачі
(підписання
відповідного
акта). Відповідно до календарного графіка виконання
робіт по об’єкту, у липні цього року повинне розпочатися встановлення будівельних конструкцій. n

n Пряма мова

Дана ЯРОВА,
волонтерка, блогер, у своєму відкритому листі до Президента Володимира
Зеленського, який скасував військовий парад 24 серпня у Києві й вирішив
виділити 300 мільйонів гривень на премії для військових:

«

Якщо до вас досі не дійшло, то парад — це про інше. Парад — це самоідентифікація. Парад — це символізм. Парад — це як гімн, як прапор,
як мова. Парад — це данина поваги тим, кого вже немає.
Парад — це покалічені хлопці в перших рядах. Парад — це урочисте вручення прапорів бригадам. Парад — це данина почесті матерям
загиблих. Парад — це данина почесті дітям загиблих. Парад — це про
те, що ми пам’ятаємо. Парад — це про добровольців, волонтерів і всіх громадян країни, які за 5 років створили
армію з нічого. Парад — це сльози на очах у військових, які марширують головною площею країни. Це захват в очах дітей. І гордість за країну.
Парад — це не про гроші. Не можна відкупитися від
військових, які втратили руки, ноги, здоров’я на війні.
Чим ви вирішили його замінити? Концертом, серіалом «Свати», «95 кварталом?» Це плювок в обличчя. Ми витремося і вийдемо на свій парад.

»

Фото prefiksblog.co.ua.

Євген КРАВЧЕНКО

— Зараз у нашій політиці —
тренд на молодих, а Тарас Шкітер проявив себе активним громадським діячем. Він хороший
журналіст, розуміється на громадському житті та політиці.
Можу сказати, що він позитивний
чоловік і вартий того, щоб лучани
його підтримали.

Відома прихильниця Тимошенко
обирає між «Голосом»
і партією Порошенка
Фото ukrlife.tv.

Шкітер Тарас Ігорович народився
24 листопада 1990 року в місті
Луцьку. Освіта вища. Директор
ГО «Громадянський рух «СВІДОМІ»
та ІА «Конкурент». Безпартійний.

Пожежу спричинили безхатьки в підвалі
на вулиці Черняховського, 1 у Луцьку. Непрохані сусіди, які проживають тут уже багато років, підпалили сміття, внаслідок чого згоріло вісім метрів поліпропіленової водопровідної труби, стався її прорив — і підвал
затопило. Мешканці багатоповерхівки на кілька днів
залишилися без гарячої та холодної води, оскільки через
велику задимленість, підтоплення і відсутність у ЖКП № 2 матеріалу для заміни водомагістралі майстри не змогли ліквідувати наслідки аварії.
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ОВИНИ КРАЮ
РИНОК «ПРИВІЗ» У ЛУЦЬКУ
ЗАКРИВАЮТЬ
На його місці планують збудувати торговий центр
Євгенія СОМОВА

евеличкий базар на Привокзальному майдані Луцька користувався популярністю у місцевих жителів. Тут
можна було купити свіже молоко, сир, сметану, птицю,
овочі та фрукти, які привозили селяни. Пропонували продукцію там і приватні підприємці. Однак з 1 серпня ринок не працюватиме. Про закриття заздалегідь повідомили торговців.
Причиною цього, за словами директора Петра Талимончука, є зміна цільового призначення земельної ділянки. На місці
ринку орендар — ТзОВ «Екопрод» — планує збудувати торговий центр, у якому буде відділ сільськогосподарської продукції. n

Н

СМЕРТЕЛЬНО ТРАВМУВАВ ЛОСИХУ
І КИНУВ ЇЇ У КАНАВУ
16 липня група оперативного реагування ДП «Цуманське
ЛГ» у 25 кварталі Берестянського лісництва (територія
Національного природного парку «Цуманська пуща»)
виявила тушу самки червонокнижної тварини
Світлана ДУМСЬКА

чевидно, що її збив автомобіль, про що свідчать залишки скла від фар. Проте з невідомих причин водій вирішив
не повідомляти про автопригоду у поліцію, а зник з місця
події, перед цим намагаючись приховати вбиту тварину у канаві, що біля дороги.
На жаль, непоодинокими є випадки свідомого знищення лісових красенів — браконьєрства.
Нагадаємо, що два роки тому, восени, факт жорстокого
вбивства лосів було виявлено на Любешівщині. На жаль, незважаючи на суттєву доказову базу, яку надали працівники лісової охорони, справа досі перебуває у суді. До слова, наступне
його засідання відбудеться уже в п’ятницю, 19 липня. Сподіваємося, фігуранти цієї справи, як і винуватець дорожньо-транспортної пригоди у Ківерцівському районі, понесуть заслужене
покарання. n

О

ПІСЛЯ ЧАСТУВАННЯ У КАФЕ —
МАСОВЕ ОТРУЄННЯ
Із діагнозом «гострий гастроентероколіт»
до Здолбунівської центральної районної лікарні, що
на Рівненщині, станом на 14-у годину 16 липня було
госпіталізовано 47 осіб, серед яких — дев’ятеро
неповнолітніх

www.volyn.com.ua

n Політика

«Налаштований на перемогу
і плідну співпрацю з волинянами
у Верховній Раді»
Фото прес-служби Дмитра МАХОРТОВА.

В Україні завершується
блискавична передвиборча кампанія, вже цієї неділі
громадяни визначаться, кому
вони довірять управління державою на наступні 5 років, і від
цих обранців великою мірою
залежатиме доля кожного
українця. Серед дуже ймовірних переможців цих виборів
в одномандатних мажоритарних округах — безпартійний київський юрист Дмитро
Махортов, який несподівано
для багатьох висунув свою
кандидатуру від Волинського
виборчого округу № 23
Ольга КУЛІШ

а початку кампанії я запитувала у Дмитра про його
мотивацію і плани на спекотний липень, цікаво дізнатися,
чим зараз переймається кандидат у народні депутати, чи не розчарувала його поліська глибинка?
— Наше унікальне Полісся,
навпаки, зачарувало мене настільки, що тепер важко уявляю
своє життя без цього краю і його
людей, ну просто приречений стати їхнім народним депутатом, —
усміхається Дмитро Махортов
і продовжує:
— Мудрі, працьовиті люди
з красивою душею, які заслуговують на значно краще життя
—такі мої виборці, з якими я щодня зустрічаюсь. А з деякими вже
навіть і подружився, як от із неперевершеним у гуморі й оптимізмі поетом-рибалкою з Великої
Глуші Миколою Костецьким, чи
багатодітною сім’єю Осадчуків

Н

Дмитро Махортов: «Хочеш знати справжню політику – їдь до простих людей!»

з Маневичів, чи з паном Сашком
з Майдану — Липненського, який
запросив мене до себе додому
на дегустацію самогону з салом,
а я й не відмовився… До слова,
спілкуюсь не лише з волинянами
від 23-го округу — запити на мою
«гарячу лінію» надходять і з Луцька, з інших районів області, і навіть
з інших областей.
— Дмитре, бачу, що ви — позитивно налаштована на успіх
людина, і такою ж енергією заряджаєте тих, хто поруч. І що,
не було жодних прикрих моментів, недобросовісної конкуренції? На окрузі ж — 8 кандидатів на одне депутатське
крісло?
— Таких гостро-обурливих майже не було, поки що. Ну відмовили
мені в зустрічах в трудових колективах Маневицького торфозаво-

ду і Маневицької виховної колонії
їхні керівники, мотивуючи тим, що
вони не мають часу, зате мають
власні переконання. О’кей! Я ціную
їх у кожній людині, але ж мова йде
не про фізичних осіб, а про керівників установ, які не мають права
перешкоджати кандидату у народні
депутати у здійсненні ним його виборчого права. Чого бояться керівники? Що я за півгодини переконаю
робітників голосувати за свою кандидатуру, а не за діючого народного депутата? Можливо, й так, аргументів є багато, але в людей має
бути достатньо інформації, щоб
зробити свідомий вибір, не раби
ж, не мусять вони голосувати так,
як директор скаже. Та й не будуть,
часи тепер не ті. Тому налаштований на перемогу і на дуже плідну
співпрацю з волинянами у Верховній Раді України. n

«Разом розбудуємо Волинь –
багатий край щасливих людей!»
Звернення Дмитра Махортова,
кандидата у народні депутати України по виборчому округу № 23
Дорогі мої виборці 23-го округу, мешканці Камінь-Каширського, Ківерцівського, Любешівського
і Маневицького районів!
За це літо ви справді стали для мене дорогою великою
волинською родиною, бо завдяки сотням зустрічей і щирих розмов із вами я відчув, чим живе, чим тривожиться і чим пишається цей унікальний край і його унікальні
люди. Відчув і ще більше утвердився у своєму рішенні разом із вами кардинально змінити на краще життя Волині
й України. Спасибі за це!
Вже зовсім скоро, 21 липня, ви будете обирати свого представника у Верховній Раді України. Буду вдячний,
якщо ваш вибір — юрист Дмитро Махортов. Для того, щоб
результативно відстоювати ваші інтереси, маю професійний і життєвий досвід, багато ідей і ще більше енергії. Розумію, що вірити на слово у наш час — несерйозно,
тому підписую з вами Договір честі. Разом розбудуємо
Волинь — багатий край щасливих людей!
ДОГОВІР ЧЕСТІ
Я, Махортов Дмитро Юрійович, кандидат у народні депутати від виборчого округу № 23, укладаю з виборцями Камінь-Каширського, Ківерцівського, Любешівського і Маневицького районів цей договір.
У випадку надання мені виборцями високої честі бути їхнім
представником у Верховній Раді України зобов’язуюсь:
1.Захищати інтереси волинян і територіальних громад Волині на всіх рівнях.
2.Виконувати передвиборну програму і щорічно звітувати
про це перед виборцями округу.
3.Підтримувати постійний зв’язок із виборцями округу,
вчасно реагувати на їхні запити, залучати виборців до обговорення законопроєктів.
4.Створювати і підтримувати лише ті законопроєкти, які
служать інтересам України та її громадян.
5.Відстоювати достойне фінансування бюджетних програм,
які стосуються населення виборчого округу.
6.Налагодити співпрацю з органами місцевої влади з метою ефективного лобіювання волинських питань у високих
владних кабінетах.
7.Не «кнопкодавити» і не «прогулювати», не зганьбити наданого виборцями права бути народним депутатом.
Також зобов’язуюсь добровільно піти у відставку, якщо
буде на це воля 2/3 виборців, які проголосують за мене на виборах 21 липня 2019 року.

Олена ВОЛИНЕЦЬ

палах інфекції стався після святкування минулих вихідних
днів народжень і весілля в одному із кафе селища Мізоч.
За фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням
у поліції, повідомляє відділ комунікації відомства, розпочали
досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. У рамках провадження здолбунівські
правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вчиненого злочину.
За повідомленням рівненських ЗМІ, на 17 липня кількість
осіб, які звернулися по медичну допомогу після відвідання
кафе «Гурман» селища Мізоч, збільшилася до 80, з них — 15 дітей. За попередніми даними, отруєння спричинила сальмонела. n
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ПІШЛА ПО ЯГОДИ — ЗНАЙШЛА
СНАРЯД
Збираючи чорниці, мешканка Дачного Ківерцівського
району натрапила на підозрілий предмет, про що
негайно повідомила працівників служби порятунку
Ірина ВАРВАРУК

ахівці групи піротехнічних робіт, які прибули на місце
виклику, ідентифікували небезпечну знахідку як 76-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової

Ф

війни.
Дві 100-кілограмові фугасні авіаційні бомби, виявлені свідомими мешканцями, сапери вилучили поблизу села Любитів
Ковельського району. Усі вибухонебезпечні предмети були підірвані на спеціальному полігоні.
З початку року група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС України
у Волинській області знешкодила 1858 боєприпасів часів Першої та Другої світових воєн. n

ПРАВООХОРОНЕЦЬ ТОРГУВАВ…
АМФЕТАМІНОМ
Співробітники Служби безпеки України викрили
на незаконному зберіганні та збуті психотропних речовин
інспектора-чергового Луцького міського відділу поліції
Іванна ПОЛІЩУК

перативники спецслужби встановили, що майор поліції
реалізовував препарат на території Луцька. Вони задокументували два факти збуту зловмисником психотропів. Правоохоронці затримали його згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній із вулиць
обласного центру під час реалізації чергової партії амфетаміну.
Під час санкціонованих слідчих дій у помешканні поліцейського було виявлено психотропні речовини.
Заходи з викриття та блокування протиправної діяльності інспектора–чергового проводилися спільно з Державним
бюро розслідувань, підрозділом внутрішньої безпеки Національної поліції під процесуальним керівництвом Генеральної
прокуратури України. n

О

VOLYN.COM.UA
A

Більше новин — на сайті
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ПП БУРМАКА Н. П.
20, 27 липня та 3 серпня

n О часи! О звичаї!

В ОДНОГО ОХОРОНЦЯ «ЛАГУНИ» СТРІЛЯЛИ,
ІНШИЙ – ЗЛАМАВ ПОЛІЦЕЙСЬКОМУ НІС
У Рівному є кілька «місць бойової
слави», звідки можна повернутися
з синяками, переламаними
носами та побитими ребрами.
Одне з них – нічний клуб «Лагуна».
Відвідувачі там не лише б’ються
між собою, що не дивина для
закладів подібного типу, але
й періодично потрапляють
під «важку руку» тамтешніх
охоронців, м’язистих вихованців
рівненських спортклубів. Цими
вихідними відпочивальники,
які не сподобалися охоронцям,
виявилися менш піддатливими,
ніж зазвичай, і не кинулися втікати
чи викликати поліцію, а дістали
зброю. Як наслідок – двоє людей
опинилися у лікарні

Фото rivnepost.rv.ua.

Левко ЗАБРІДНИЙ

ро конфлікт у «Лагуні» цієї неділі
вдосвіта, ймовірно, ніхто б і не
дізнався, якби все закінчилося,
як зазвичай, бійкою, а не стріляниною. Пістолет дістав 24-річний житель
Запоріжжя Кирило Соломатін, який
претендував на посаду першого слідчого теруправління ДБР у Мелітополі.
Хлопця, чия мати бізнесменка, у слідчі
не відібрали. А у Рівне, за розповіддю
правоохоронців, він приїхав до друга.
Товариші відпочивали спершу в одному
нічному закладі міста, а ближче до ранку
вирішили переїхати до «Лагуни».
При вході до нічного клубу між
захмелілими відпочивальниками та
охоронцями «Лагуни» виникла суперечка. Як пояснюють у закладі, хлопці
приїхали, коли він уже зачинявся, тож
нових відвідувачів не впустили. Проте
йти додому 24-річному запорожцю та
його друзям не хотілося. Так і виникла
штовханина. Хто першим пустив у хід
кулаки, у поліції не кажуть, проте з’ясовуватимуть, адже саме під час масової
бійки юнак із Запоріжжя, отримавши,
як запевняв згодом поліцію, добряче
стусанів, дістав травматичний пістолет
та двічі вистрелив. Одна з гумових куль
вцілила у ногу охоронця.
Після пострілів працівники «Лагуни»
викликали правоохоронців і кинулися
наздоганяти відвідувачів, які, що абсолютно не дивно, намагалися втекти.
Патрульні поліцейські, які приїхали
на виклик і намагалися розборонити
хлопців уже на вулиці біля «Лагуни»,

П

Місце, де багато кого тягне на вогники...

самі стали її жертвами. Розгніваний
20-річний охоронець «Лагуни» Андрій
Семенюк вдарив правозахисника – і
зламав тому ніс. Як згодом пояснював,
зробив це ненавмисно, мовляв, було
дуже людно...
За деякий час бійку вдалося зупинити. Охоронця з пораненою ногою,
одного з її учасників зі струсом мозку та
патрульного з поламаним носом доправили до лікарні, а 24-річного запорожця

на мене, потрібно
« Якзібрати
координаційну раду
і на стометрівці,
де розташовані «Лагуна»,
«Катарсіс» та «Стадіо»,
встановити пост охорони
(поліції чи громадського
формування), який би
контролював ці заклади.

»

та 20-літнього рівнянина-охоронника
– в ІТТ. На запорожця правоохоронці відкрили провадження за фактом
хуліганства (покарання – від трьох до
семи років за гратами), а на охоронника
м’якшу статтю – за фактом насильства
щодо поліцейського (обмеження або
позбавлення волі до п’яти років).
За словами начальника міськвідділу поліції Василя Зелінського, обом
затриманим суд уже обрав запобіжний

захід на період слідства. Запорожця
відпустили під особисте зобов’язання, а
рівнянина – на нічний домашній арешт.
Як зазначає пан Зелінський, розслідування поки триває і винуватців сутички
притягнуть до відповідальності.
– Якби люди вміли спілкуватися один
з одним належним чином, поступатися,
проблеми би не виникло, – по-філософськи розмірковує Василь Зелінський. –
Обидві сторони конфлікту не особливо
стримувалися з риторикою – і виникла
бійка. Охорона мала би вчинити по-іншому. Вона повинна вміти комунікувати
з відвідувачами. А натомість маємо
загострену ситуацію з цим закладом,
зокрема через скарги на охоронників.
Ми вже підготували інформацію до
міськвиконкому з проханням розглянути
обмеження на графік роботи «Лагуни».
У вересні, як звучала інформація, цей
заклад мають закрити на ремонт, тож
можливо проблем у цьому районі міста
поменшає.
У реєстрі судових рішень можна
знайти кримінальні справи, які стосуються охоронців «Лагуни». Одна з
них була відкрита у травні за скаргою
відвідувача, який стверджував, що його
побили саме працівники охорони цього
нічного клубу. Торік також був скандал з
керівником охорони «Лагуни» – Ігорем
Гуцалюком, якого звинуватили у побитті
підлеглого – 22-річного Богдана Яцика.
Заяву до поліції написала мати хлопця,
проте до суду вона так і не потрапила…
У самому клубі своїх працівників

захищають. Кажуть, що конфлікти
провокують не вони, а відвідувачі, які не
вміють відпочивати «нормально».
Юрій Білик, директор нічного клубу
«Лагуна» та товариства «Лагуна-Ра»:
– Близько п’ятої ранку, коли заклад
по суті вже був зачинений і всередині
хіба залишилося кілька людей, які допивали-доїдали і збиралися виходити,
четверо осіб хотіли пройти в середину.
Охорона їх не впустила – з цього і виник
конфлікт. Житель Запоріжжя, як вже
потім з’ясувалося, вийшов з коридору
на вулицю, витягнув із сумочки пістолет,
почав стріляти і влучив у ногу нашому
працівнику. Її довелося зашивати. Наші
охоронці викликали поліцію і почали
наздоганяти тих хлопців. У конфлікт
згодом зав’язалися і наші хлопці, і ті
хлопці, які хотіли пройти до закладу, і
поліція, і сторонні. Близько 20 людей,
напевно, билися. Правоохоронці застосовували балончики, а наш працівник
махав руками і десь випадково вдарив
полісмена.
Клопотання поліції про обмеження
роботи закладу будемо опротестовувати, напевно. Що це дасть? Не
будуть вони у нас збиратися, підуть
деінде. Як на мене, потрібно зібрати
координаційну раду і на стометрівці,
де розташовані «Лагуна», «Катарсіс»
та «Стадіо», встановити пост охорони
(поліції чи громадського формування),
який би контролював ці заклади. Сьогодні людина приїхала із Запоріжжя і
почала стріляти у «Лагуні», завтра приїде з Кривого Рогу і робитиме те саме
на ринку Дикого, умовно кажучи. Що,
закриватимемо усі заклади?
У «Лагуні» збирається 500 – 600 людей, ми ж не екстрасенси, щоб бачити,
що у кого в голові. І охоронців багато,
і камер, але передбачити бійку чи інші
моменти неможливо. Охорона у нас
працює у тверезому стані та виконує
свої функції. Але навіть якщо хтось з
відвертою агресією починає придумувати свої правила та спричиняє бійку,
то винними все одно зроблять охорону, яка зробила зауваження чи вивела
когось. За ніч часом трьох-п’ятьох
відвідувачів охоронцям доводиться
випроваджувати, часом — нікого. Ті,
хто приходить у «Лагуну» відпочивати,
відпочивають нормально, а ті, хто йде з
агресією, випиває сто грамів і починає
влаштовувати дебош, отримують такий
результат… n

відбудеться індивідуальний прийом лікарями

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

n Пряма мова
Ігор СМЕШКО, лідер партії «Сила і честь», закликав припинити істерику очільника партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка,

«

який пригрозив йому «обламати роги»:

»

Не знаю, про які «роги» веде мову пан Гриценко. Відверто, не експерт у цьому питанні. Але, полковнику, припиніть істерику. Чергове
непотрапляння до парламенту – це не привід для неї. Життя є і поза Верховною Радою. «Досвідчений» із 2004 року політик мав би нарешті
навчитися мудрості у своєї чарівної дружини – Юлії Мостової. У тому числі вмінню програвати. І дякую за ще один життєвий приклад,
що підтверджує слова Марка Туллія Цицерона: «Найбільша несправедливість – сподіватися на вдячність за «справедливість» та
«очікувати величних вчинків від дрібних людей».

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

www.volyn.com.ua
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Алла ЛІСОВА,
редактор відділу економіки
«Газети Волинь»

АЛЬТЕРНАТИВА Є!

«Не було б свиней
біля корита, якби
не барани біля урн»

Її пропонує Ірина Конєва — єдина жінка, яка балотується у народні депутати від 19-го одномандатного
виборчого округу. Народилась у Нововолинську в 1975 році в родині шахтаря, тут закінчила середню школу,
а вищу освіту здобувала та будувала
увала кар’єрний
кар єрний шлях уже в столиці
Роксолана ВИШНЕВИЧ

Навчалася у Київському національному економічному університеті, де здобула спеціальності магістра
міжнародного менеджменту зі знанням англійської
та французької мов, а також юриста. Починала
трудову діяльність провідним спеціалістом Управління регулювання ринку цінних паперів у Держкомісії
з цінних паперів та фондового ринку, заступником
генерального директора держпідприємства «Фінпром» при Міністерстві промислової політики у Києві,
директором ТзОВ «Технологічні ресурси», керівником
юридичної служби Державного агентства водних
ресурсів України.
Має Ірина й великий досвід законотворення.
Оскільки з 2012-го й донині працює у Верховній Раді
України, де спочатку була головним консультантом
Комітету з питань підприємництва, регуляторної
та антимонопольної політики, а зараз — головний
консультант Комітету з питань економічної політики.
Ще в 1999 році їй доводилось працювати у команді
кандидата в президенти України Геннадія Удовенка,
а згодом — у президентській кампанії Віктора Ющенка. Брала участь у підготовці правового обґрунтування в судовому процесі, пов’язаному з проведенням
тодішнього третього туру президентських виборів.
Ірина Конєва причетна до створення Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві
юстиції, Української асоціації фінансових аналітиків.
У 2017 році була учасником спільної програми нашого
парламенту та Інституту європейської політики (м.

є усвідомленим, оскільки
« Рішення
я багато років вчилася і продовжую
робити це зараз. Мені б хотілось знання
втілити на практиці, віддати борг
землякам, тим людям, які щоденною
працею заслужили на достойне життя
у власній країні.

»

Берлін) «Політична координація та економічна асоціація між Україною та ЄС. Роль Верховної Ради України»,
після чого німецькою стороною була відібрана у команду представників України для візиту у бундестаг
ФРН та у європейський парламент.
Ця жінка є постійним учасником Київського безпекового форуму, міжнародного економічного форуму,
Київського міжнародного саміту «Жінки. Мир. Безпека», присвяченого питанням мирного врегулювання
воєнних конфліктів, подолання соціально-гуманітарної
кризи та участі жінок в миротворчому процесі. Її робота пов’язана з широким колом
завдань, зокрема у виконанні Угоди про асоціацію
з ЄС, розвитком системи місцевого самоврядування,
створенням інноваційної економіки.
Статті Ірини Конєвої на економічну та юридичну
теми публікувались у газеті «Бізнес», журналі «Конкуренція», спеціалізованих наукових виданнях, вклю-

Моя двоюрідна сестра, яка ще в 1990-х роках
із сім’єю виїхала в Якутію, раз на два роки приїжджає
додому на Волинь, а після виходу на пенсію має
намір повернутися сюди назавжди. Час від часу ми
з нею зідзвонюємося (благо, зараз є можливість
легко виходити на зв’язок в режимі онлайн), звісно,
не обминаємо й теми політики. Вона мовчки слухає,
ніколи не заперечує, хоч має багато власних думок,
викликаних переглядом тамтешніх телепередач.
Тільки обережно запитує, наскільки безпечно їхати
в Україну

ЧОМУ ВИРІШИЛА ПОБОРОТИСЯ
ОБОРОТИСЯ ЗА ДЕПУТАТСЬКИЙ
МАНДАТ

Для Ірини Конєвої це
е не випадкове чи спонтанне
рішення, під яким немає
є належного підґрунтя. У неї —
економічна та юридична
а освіта, великий професійний
досвід, зокрема у сфері законотворчої роботи, застосування законів. Відразуу після закінчення університету
працювала за спеціальністю
ністю як на посадах державної служби, так і в приватному
атному секторі. Вона є
членом і постійним учасником
ником багатьох
міжнародних форумів, круглих столів,
присвячених питанням реформування
економіки та вдосконалення
ення і розвитку
правової системи України.
ни.
На думку кандидата, народні дефесіоналами
путати мають бути професіоналами
яють та приймавищої ліги, які розробляють
дповідно до виють законодавчі акти відповідно
адають фундамог суспільства та закладають
го розбудови
мент для подальшої його
и. Це складна
майбутніми поколіннями.
і відповідальна робота, яка вимагає
йного рівня,
дуже високого професійного
життєвого досвіду та глобального
розуміння масштабу проблем, які сьогодні стоять
перед країною. Для цього необхідно орієнтуватись
у процедурних моментах, бути відомим в експертних
колах, постійно цікавитись та брати участь у заходах
щодо розгляду на законодавчому рівні широкого кола
питань суспільного життя. Непідготовлена належним
чином людина не зможе ефективно працювати в парламенті, а буде безвідповідально тиснути на кнопки
за проєкти, в яких нічого не розуміє, і робити те, що
скаже партія. Після чого виборці отримують високі
тарифи у платіжках, скорочення ФАПів або закриття
шахт.
— Після оголошення позачергових виборів до Верховної Ради України була рішуче налаштована балотуватись саме від нашого 19-го виборчого округу, де народилась і виросла, адже є така українська приказка:
«Де народився, там і пригодився», — наголосила пані
Ірина. — Рішення є усвідомленим, оскільки я багато
років витратила на те, щоб зробити цей крок, багато
вчилась і навіть продовжую робити це зараз. Мені б
хотілось знання втілити на практиці, віддати борг моїм
землякам, тим людям, які щоденною працею заслужили на достойне життя у власній країні.
ПРОГРАМА ПЕРШОЧЕРГОВИХ ДІЙ

Ставши кандидатом у народні депутати України
по одномандатному виборчому округу № 19, Ірина
Конєва пріоритетними бачить такі завдання: залучення міжнародних інвестицій в економіку Волині; захист

Кандидат у народні депутати Ірина Конєва має великий
професійний досвід у сфері законотворчої роботи.

доходів заробітчан від подвійного оподаткування;
здешевлення процедури розмитнення авто; зменшення цін на газ (а, відповідно, й на тепло та гарячу воду)
для населення за рахунок його власного видобутку;
стимулювання розвитку альтернативної енергетики, щоб кожен громадянин отримав можливість
бути енергонезалежним; впорядкування видобутку
корисних копалин, зокрема бурштину, введення
обов’язкової рекреації земель після видобування;
позбавлення силових відомств впливу на економіку
і бізнес; запровадження виборності місцевих суддів громадянами; ведення прозорого ринку землі;
зниження податків для малого та середнього бізнесу;
надання довгострокового пільгового кредитування
фермерам; скасування космічних зарплат керівництва
державних компаній; збільшення соціальних виплат
при народженні дитини; перегляд медичної та пенсійної реформ.
Цей перелік першочергових кроків не є вичерпним,
стверджує Ірина Конєва. Адже кожен день приносить
нові виклики. Вона живе з вірою, що завдяки наполегливій праці ми разом збудуємо сильну державу, яка
піклуватиметься про людей.
— Нам кажуть, що Україна бідна, що в ній процвітає корупція, проте я знаю — АЛЬТЕРНАТИВА Є! — заявляє кандидатка у нардепи й обирає цю тезу гаслом
своєї передвиборної кампанії. n
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НЕСТАНДАРТНИЙ КАНДИДАТ СЕРГІЙ АДАМЧУК:
про гроші, вибори, зміни і те, що робити у ВР
Сергій Адамчук — кандидат не стандартний як для Верховної Ради.
Він не володіє маєтками, не їздить елітними іномарками, не керує
заводами і не має офшорів. Та найбільша його «дивина» в тому, що
до парламенту Сергій Адамчук іде приймати закони для поліпшення
життя простих українців, а не лобіювати інтереси бізнес-кланів
та олігархічних груп. І щоб ніхто йому не закинув, мовляв, «чиїсь
гроші відпрацьовує», Сергій балотується по Луцьку кандидатом
до Верховної Ради як самовисуванець
Олег ВАДЕНЮК

ля чого балотуєтеся
в народні депутати
України?
— Я йду в народні депутати України, щоб представляти та захищати
інтереси лучан у Верховній Раді; працювати над залученням інвестицій
та грантів на розвиток Луцька; голосувати за закони, які змінять життя
людей на краще.
Я за скасування депутатської
недоторканності та відкриті списки; створення живого стратегічного
плану розвитку Луцька та оновлення
міського простору; розбудову якісної
транспортної та соціальної інфраструктури; комплексну термомодернізацію багатоквартирних будинків
та зниження вартості комунальних
послуг; покращення медичного обслуговування людей та високі соціальні стандарти для кожного; кращі
школи для наших дітей та підтримку
молоді.
Своє основне завдання бачу
в тому, щоб об’єднати всіх лучан
для спільної розбудови сучасного
інноваційного Луцька і захисту кожного. Сьогодні перед містом стоїть
багато викликів, подолати які можна лише спільними зусиллями. Маю
досвід у цих сферах понад 15 років.
Знаю, що зможу ефективно працювати над цими питаннями в інтересах
лучан.
— Яку освіту ви здобули?
— Після 9-го класу вступив до ковельського технікуму. Далі вчився
у ЛНТУ (2001–2006) на машинобудівному факультеті. У 2008-му пішов
на факультет післядипломної освіти
СНУ ім. Лесі Українки на фінансиста.

–Д

А 2011–2012 року в Києво-Могилянській бізнес-школі пройшов навчання
за програмою управлінського розвитку «Ефективні комунікації: PR для
сучасного бізнесу».
— Роки навчань, мабуть, допомогли вам здобути не лише сукупність знань, а й досвід громадської роботи?
— Так, студентське життя окремо
від батьків допомагає швидше подорослішати, вчить самостійності й відповідальності.
Пам’ятаю, на курсі четвертому–п’ятому ми з хлопцями вирішили:
годі жити в жахливих гуртожитських
умовах на Даньшина, 8! І пішли до керівництва вишу. Сказали, що хочемо
власноруч зробити ремонт у своїх
кімнатах, а в нього (керівництва) просимо виділити матеріали для ремонту. Начальство здивувалося, але виділило. Ми зробили ремонт. А через
трохи бачимо — керівництво вишу
звернуло увагу на наш гуртожиток
і вже наступного року взялося за ремонт усього приміщення.
— А коли у ваше життя прийшла політика?
— Все розпочалося з Асоціації молодих реформаторів (АМоРе)
у 2004-му. Саме тоді я активно долучився до Помаранчевої революції.
Потім, коли працював агітатором
за Віктора Ющенка, я, 22-річний,
збагнув: політика — це не щось далеке й недосяжне, і щоб у ній чогось
досягнути, треба загорітися ідеєю
та самовіддано працювати для її втілення. Багато хто в той час щиро
вірив у те, що зміни не за горами.
Потім було багато громадсько-політичної роботи. Революція гідності.

Сергій Адамчук: «Народний обранець повинен володіти двома чеснотами –
порядністю і професіоналізмом».

Насправді наша держава пройшла
серйозні випробування. І сьогодні ми
отримали чергову можливість зробити прорив у своєму розвитку.
— На вашу думку, в якому напрямку треба рухатися Україні,
аби люди відчували підтримку
держави в усіх сферах життя?
— Необхідно прийняти закони,
які б мінімізували корупцію. Щоб боротьба з корупцією була реальною,
а не «показушною», в Україні мають
бути чесні та справедливі суди. Бо
доки судді будуть корумповані, доти
хабарники не відповідатимуть за свої
злочини.
Аби всі бюджетні сфери (медицина, освіта, культура) мали достатнє фінансування, необхідно запровадити адекватні податки для бізнесу.
Адже наразі третина, а то і половина,
економіки України працює в тіні —
не тому, що не хоче платити податки,
а тому що якщо їх платити, то бізнесу
не буде.
Відповідно тіньовий бізнес
не сплачує податків. А через це фінансування всіх бюджетних сфер
(і зокрема медицини) мізерне, а найбільше потерпають прості українці.
Паралельно із запровадженням

скільки добирається через Москву, то використовує
можливість зустрітися з родичами, які там проживають. Цього разу пішла з ними в піцерію, що в центрі
російської столиці. Я, чесно кажучи, здивувалася, коли під
час телефонної розмови почула, як вони між собою голосно спілкувалися українською мовою. «Хоча живемо тут,
але ж ми — українці!» — передала сестра відповідь на моє
запитання наймолодшого з їхньої компанії. Вона каже, що
і там, в далекому сибірському краї, наші земляки говорять
поміж собою винятково рідною мовою. У той же час прочитала, як на популярному українському курорті в Бердянську один наш журналіст мав необережність звернутися
до охоронця пляжу українською. А у відповідь прозвучала
брудна нецензурна лайка! Не кажучи вже про серце України — Київ, де можна почути більше російську мову або
суржик.
Позавчора набув чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Це означає, що й передвиборча агітація повинна вестися українською. Цікаво, чи візьмуть до уваги ці норми, чи
продемонструють повагу до своєї країни та її громадян ті,
хто щодня на телеканалах розпинається, як вони будуть
дбати про народ, коли потраплять у Верховну Раду?
Нещодавно побувала у чоловікової рідні в одному з сіл
Горохівського району. Коли заговорили про вибори (як же
без цієї теми за столом?!), їхня сусідка мовила: «Ви нам
нічого не розказуйте, бо ми тільки за того, хто відгонить
«скотиняк» від корита. От як файно він учора говорив
по телевізору!» Ну що тут вдієш? Останнім часом «голубі» екрани справді заполонили чимало політиків, котрі
тільки те й уміють, що говорити, промивати людям мізки. З одного боку, воно й не дивно, адже зараз створено
потужні технології, які можуть кого завгодно одурманити.
Пригадую, як після останніх виборів навіть одна моя приятелька, яка все життя працювала на високих посадах,
«крутилася» у товаристві людей, які знають політичну кухню зсередини, розчаровано у відвертій розмові сказала:
«Зізнаюся чесно, помилилася…» А з іншого — виборці часто купуються на дешеву рекламу, популістські гасла. Як
це не прикро, але чомусь у багатьох з них немає звички
вникати й аналізувати, як насправді працює їхній депутат.
Їм краще послухати, що він скаже у своєму красивому
виступі, отримати невеличку подачку, ніж поцікавитися,
як парламентар голосував за життєво важливі, іноді навіть доленосні закони.
Давати якісь поради та конкретні рецепти в цій ситуації — справа невдячна. Та, напевно, в майбутньому
відповідальному виборі (вони писатимуть і прийматимуть «правила», за якими нам жити!) все ж таки найбільш
доцільно буде брати до уваги реальні справи, риси характеру, послідовність, чіткість і чесність у відстоюванні
інтересів виборців, а не високопарні слова й солодкі обіцянки. Від помилок, звичайно, ніхто не застрахований.
Але чимало з тих, хто все ж таки потрапить у Верховну
Раду, — люди не нові. Вдивляйтеся уважно в знайомі
обличчя, на щастя, нарешті отримали відкриті списки
й маємо змогу вибирати «не котів у мішку». І найголовніше. Хто б там що не казав, а багато залежить від кожного з нас. Прислухатися треба до всіх, але у вирішальні
моменти приймати рішення своїм розумом. Українська
народна творчість багата і колоритна. Тому «соковитий»
вислів, який став популярним останнім часом: «Не було б
свиней біля корита, якби не барани біля урн», — адресований і кожному з нас. n

О
Фото Роксолани ВИШНЕВИЧ.

ЕКОНОМІСТ, ЮРИСТ І ЗАКОНОТВОРЕЦЬ

чених до міжнародних наукометричних
аукометричних баз. Ірина
арське та конституційне право,
також викладає господарське
інвестиційний менеджмент
ент у Київському університеті
ринкових відносин, Київському
вському інституті інвестиційного менеджменту, на курсах
урсах підвищення кваліфікації
Державного інституту управління
правління та економіки водних
ресурсів, Центрі підвищення
щення кваліфікації при Міністерстві юстиції України.

лояльного Податкового кодексу треба максимальні зусилля спрямувати
на залучення інвестицій. І коли інвестор виявить бодай найменший
інтерес, влада повинна забезпечити
йому всебічну допомогу в оформленні документації, пошуку землі, підборі
кадрів, а не так, як зараз — вимагати
«відкат» чи створювати стільки перепон, що бізнесмен просто втікає.
Ну, і дуже важливо зараз вкладати максимальні кошти на просування бізнес-ідей. За кордоном (у тому
числі у сусідній Польщі) на діяльність
так званих бізнес-інкубаторів спрямовують мільярди доларів. У США
успішно працює Кремнієва долина, що збирає найпрогресивніші ідеї
з цілого світу і вкладає кошти в їх реалізацію. Серед тих найрозумніших
людей є чимало українців. То чому б
не допомогти нашим співвітчизникам працювати тут, удома, і сприяти
розвитку України, а не чужих країн?
— Ідеї, звичайно, дуже хороші.
Але як їх втілити в життя?
— Всі зміни починаються з людини, починаються з кожного з нас.
Якщо ми, приміром, хочемо, аби в місті, у дворі, в під’їзді було чисто — кожен із нас повинен перестати смітити.

Якщо ми хочемо, аби бюджетні
гроші не розкрадалися чиновниками, кожен із нас повинен вимагати
від них звітувати за кожну використану гривню.
Якщо нас обурює якість роботи
комунальників, то потрібно не мовчати чи вдома на кухні про це говорити, а звертатись офіційно до тих
чиновників, яким ми зі своїх податків
платимо зарплату, і вимагати переробити чи покриття на дорозі, чи
трубу у системі водопостачання, чи
тротуар у парку.
Ми нарікаємо, яка корумпована
влада засідає у Верховній Раді, обласній, міській. Варто ліквідовувати
корупцію і зі своєї сторони — не давати «на лапу» в школах, університетах чи лікарнях, не продавати свої
голоси на виборах. Корупцію не подолати за короткий час, проте
це можливо зробити, особливо, коли
до влади прийдуть нові ефективні менеджери, а люди зі свого боку
почнуть протидіяти хабарникам. Маленькими кроками до великої мети.
Я в це щиро вірю.
— Але зараз стільки партій
і кандидатів, які обіцяють зробити
стільки корисного для людей. Як
звичайному виборцю розібратися, хто з кандидатів каже правду,
а хто відверто бреше?
— Так, погоджуся: чимало кандидатів у депутати — це крупні бізнесмени. Але тоді виникає нове запитання: навіщо їм, які мають мільйони
доларів, переписувати свої «заводи-пароходи» на рідню, а самому йти
в нардепи на зарплату в 25 тисяч гривень? Ясно, що не про долю українців
буде вболівати такий нардеп.
А ще, перш ніж проголосувати
за того чи іншого кандидата, варто
заглянути в біографію претендентів,
послухати, що кажуть про цю людину
на вулиці, а не з екрана телевізора. Бо
народний обранець обов’язково повинен володіти двома чеснотами —
порядністю і професіоналізмом.
— Ви згадали за статки кандидатів. А де живете ви, на чому
їздите, де відпочиваєте?
— Я живу у квартирі, яку у 2013му придбав за державною програмою «Доступне житло». Плачу кредит
за неї. Авто Кіа Ріо 2015 року. Відпочиваю — вдома, за містом і в селі.
— Дякую за справді відверту
розмову. Успіхів! n

n Тільки факт

Мешканці села Гута Ратнівського району
протестували... проти ремонту дороги.
Після робіт, виконаних ковельською фірмою,
асфальт знімається руками. На приведення до
ладу шляху в бюджеті було закладено 1,6 мільйона
гривень. Цього вистачало лише на залатування ям.
Керівник шляхобудівельного управління-63 каже,
що поточний ремонт якісний: «Те, що ми робимо, – повністю за технологією, як книжка пише. Ми
замощуємо не всі ями – мілкі залишаємо», – каже
Ігор Пець.

Вітаємо!
21 липня святкуватиме день народження
житель села Сергіївка Горохівського району
Павло Іванович
МАНЗІЙ.
Радіє вся родина у цю днину,
Бажає щастя й просить у святкову мить:
«Присядьте, тату, хоч би на хвилину…»
Він не присяде — все кудись спішить.
А тут присів на лаві біля хати
І дивиться в небесну далечінь.
Задумався, бо є про що згадати,
Немало пережито і знає що по чім.
Усе кругом: і хата, і господа —
То праця рук невтомних, золотих.
Трудився він в колгоспі, в полі й на городі –
Все для дружини і дітей своїх.
Хай Бог благословить вас, любий тату, і Мати Божа вас оберіга,
здоров’я, щастя посилають на многії і мирнії літа.
З любов’ю і повагою
дружина, діти,
внуки і правнучка.
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n Нашого роду
Фото із сімейного архіву Петра БОЙКА.

n Професіонали

Петро Бойко: «Для дисертації мені ніхто ні слова не написав. Усі експерименти я робив також самостійно».

ТВОРЕЦЬ ЛІКУВАЛЬНИХ
ТУМАНІВ ДЛЯ БИЧКІВ
Волинянин Петро Бойко винайшов спосіб,
як вакцинувати худобу без уколів
Сергій НАУМУК

«ТИ, ПРОФЕСОР,
ЗНОВУ ЗНАЙШОВ
ЯКУСЬ ХВОРОБУ,
ПРО ЯКУ НІХТО НЕ ЧУВ»

Скажу чесно: настільки
цікаво про ветеринарію мені
ще ніхто не розповідав. Петро Костянтинович вважає
себе волинянином, бо народився в селі Залижня, яке
разом із кількома іншими
у 1961 році було від’єднане від Горохівщини і увійшло до Сокальського району
Львівської області. Шлях чоловіка у ветеринарію почався
випадково: старший брат поїхав у школу просити кращу
характеристику для соціально неспокійного (як мій співрозмовник сам себе характеризує) випускника 9-го класу.
Директор нараяв ветеринарний технікум: мовляв, і вчитися добре, і роботу хорошу
матиме. Так і сталося.
— Викладач анатомії перед заняттями на коридорі
клав здохле порося, яке вже
полежало два-три дні і добряче «пахло». Хто зі студентів проходив в аудиторію,
той міг бути ветеринаром.
А хто не зумів перебороти
себе — тому повертали документи, — пригадує студентські будні Петро Костянтинович. — Хоча потім йому
заборонили такі експерименти. Але предмет Анатолій
Гаврилович викладав чудово
і давав глибокі знання. Пізніше, в інституті, я міг однокур-

сників сам навчати анатомії.
Працювати
розпочинав в Іваничівській районній
лабораторії
ветеринарної
медицини. Щойно приступив до роботи, як потрапив
у складну ситуацію. З Німеччини завезли породистих
овець, які стали здихати.
—
Розтин
проводили
біля села Поромів просто
на дзоті часів Другої світової війни, бо там рівне місце

не чув». Та знання й організаторські здібності оцінили — і в 1982 році запросили
директором Волинської обласної державної лабораторії
ветеринарної медицини.
Новий керівник почав
із того, що розширив асортимент виробничого відділу,
який доти продукував лише
хвойне борошно та крейду
з нього. На кінець року випускали вже 10 найменувань.

анатомії перед заняттями
« наВикладач
коридорі клав здохле порося, яке вже
полежало два-три дні і добряче «пахло». Хто
зі студентів проходив в аудиторію, той міг бути
ветеринаром.

»

і можна було його продезінфікувати, — пригадує Петро
Бойко. — Робив усе сам, нікому не довірив. Із здивуванням
побачив, що в одномісячного ягняти проривна виразка
шлунка. Чому? Почав гортати
підручники і знайшов причину:
хвороботворні бактерії. Зробив мазки і мав готовий діагноз. Решту тварин урятували.
Тоді наш співрозмовник
уперше виділив збудника
лістеріозу — однієї з найпоширеніших харчових інфекцій. Поставив експерименти на мишах, описав дію
бактерій збудника, зафотографував усі прояви. Але
йому ще й докоряли: «Ти,
професор, знову знайшов
якусь хворобу, про яку ніхто

Петро Костянтинович чесно
зізнається: коли перебрався
до Луцька, мав написану дисертацію, тож сподівався попрацювати зо три роки, а далі
йти в науку. Але як проїхався
районами, побачив, скільки треба всього зробити,
то його затягло.
«А ДЛЯ ТЕЛЯТ, ЯГНЯТ,
ПОРОСЯТ — ОСОБЛИВЕ
МОЛОЗИВО»

На той час бичем для
тваринників
був
парагрип-3 та інфекційний ринотрахеїт. Лабораторія почала робити сироватку: від
хворих тварин брали кров,
відфільтровували і вводили
здоровим по 1–2 мілілітра
на 1 кілограм ваги. Якраз по-

явилася дорога чеська вакцина. Бойко запропонував
проімунізувати нею 50 биків,
яких уже призначили на забій, забрати їхню кров і зробити з неї сироватку з високим вмістом антитіл. Цей
експеримент вдався. Зазвичай кров вакцинованих тварин розводили у пропорції
1 до 60, і там ще були антитіла, а від бугаїв із чеською сироваткою — навіть у співвідношенні 1 до 2560. Настільки
було багато антитіл.
Але
технічно
зробити
це непросто: якщо теля важить 200 кілограмів, то спробуй зроби йому укол. Тоді
Петро Бойко запропонував
геніальний хід: у приміщенні
ставили спеціальні генератори, куди наливали 1–2 літра
сироватки. Вони продукували туман з антитіл. Бичків заганяли в приміщення і ті вдихали його. Вже не треба було
морочитися з уколами. Іншому за це дали б орден.
— Усі знають, що молозиво дуже корисне. Але якщо
теля народжується слабким, не має смоктального
рефлексу і шлунок добре
не працює? — запитує знаний ветеринар і сам відповідає: — Така тварина гинула,
бо не могла перетравити навіть молозиво, яке згорталося у грудку. Та якщо забрати
молозивний казеїн, а дати
тільки сироватку, то грудки
вже не утворювалися.
Для реалізації задумки задіяли п’ять передових ферм
(зокрема, в Ратневі Луцького
району та в Романові Ківерцівського). Місцеві ветпрацівники давали сухостійним
коровам вакцину проти трьох
найпоширеніших хвороб. Організм тварин виробляв антитіла щодо цих збудників. І їхнє
молозиво вже мало не природний, а значно вищий рівень антитіл.
— Те молозиво заморожували, в лабораторії спеціальним ферментом зброджували,
відфільтровували,
стерилізували і фасували
по 200 грамів. Це були універсальні ліки для телят, ягнят та поросят. Ми перші почали робити їх у промислових
масштабах і тим врятували
сотні телят. Якщо падіж звели
з 10 до 1 відсотка, то це чогось варте, — не без гордощів
каже Петро Костянтинович.
На перший погляд, виглядає просто. Але це тільки коли
слухаєш розповідь. Та щоб
дійти до цього і впровадити
на практиці, треба було немало знати і добряче постаратися. А ще у його трудовій
біографії було й виробництво
вітамінно-мінеральних добавок, і будівництво найсучаснішої лабораторії (приміщення,
на жаль, забрали для інших
цілей), й розробка багатьох
вакцин.
Нині Петро Бойко — професор кафедри фізіології
людини і тварин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Але керівники великих господарств досі звертаються
по допомогу. Бо знають: цей
професор — не липовий. n

Цей

липня
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Микола Тищук із Володимир-Волинського району все життя працює
в Полтавській гравіметричній обсерваторії
Валентин ЛЮПА,
краєзнавець

орога, яка привела нашого земляка в зоряний
світ, розпочалася в селі
Лобачин біля міста Володимира-Волинського. Нині його
можна відшукати лише на старих
картах. Ні, село не зникло, але
настільки розрослося, що сягнуло сусіднього Заріччя. Тодішні
бюрократи об’єднали два поселення. А лобачинці, щоб не зникла дорога серцю назва, головну
вулицю назвали іменем свого
села, яке розташувалося на берегах Луги. Цими стежками бігав
і Микола Тищук, шукаючи на небосхилі свою зорю.
Якось, коли він уже був старшокласником, до школи завітали гості з Львівської політехніки
агітувати випускників вивчати
багатьом маловідому професію
астронома. Але після закінчення
школи Микола став навчатися
геодезії. Перед випуском викладач Петро Двуліт, нині доктор
технічних наук, порадив студенту
відвідати Полтавську обсерваторію.
Поїхав туди Микола Тищук.
А небесними і земними справами правив там наш земляк
Адам Гожий. З’ясувалося, що він
ще й голова державної комісії
із захисту дипломних робіт у політехніці. Вакансій в обсерваторії
не було, але в розмові директор подав надію, бо вже роками
оббивав пороги кабінетів, аби
при установі відкрили аспірантуру. Сталося, як і гадалося. Успішний захист диплома, успішні
іспити в аспірантуру — і дорога
в зоряне небо Миколиних мрій
відкрилася.
Я уявляю роботу нашого земляка, але розумію, що про неї
непросто написати. До прикладу, ви знаєте, як заміряти нашу
Землю з точністю до міліметра?
А Микола Тищук не лише знає,
а й міряє.
Є одна особливість. Місце під
обсерваторію обрали не випадково. У цій місцині стояв будинок
відомого ще за царя художника

Д

на основі архівних матеріалів
можна припустити: були розстріляні 64 в’язні. І резюме:
«Це ті, кого засудили до
вищої міри покарання, а в помилуванні їм було відмовлено
Президією Верховної Ради
СРСР. Отже, для них тоді ви-

рок вступив у законну силу».
Про те, що енкаведисти знищили, за різними оцінками,
від двох до чотирьох тисяч
людей, – ані слова.
У день мітингу влада
намагалася не допускати
людей до місця збору. Один
з активістів Олександр
Гудима мусив діставати
партійний квиток і кричати,
що міліція не пускає комуніста на площу. Представник
міськвиконкому А.Гніздюк у

з телескопом. Мовляв,
дивиться і записує. Таке
теж буває.

»

Григорія Мясоєдова, де були чималі винні підвали, в яких і розмістили прилади. З часу заснування установи, тобто з 1926 року,
земля під будинком не просіла
ні на міліметр. Ото будували! Але
далі про роботу вченого. Це і геодезичні дослідження, і вивчення
Землі як планети, її обертового руху та геодинамічних явищ,
джерел космічного випромінювання.
А ще Микола Тищук проводить математичний аналіз геодезичних і геофізичних спостережень. Але й цим робота вченого
не вичерпується, бо ще потрібно
вести широтні спостереження
трьома зеніт-телескопами. А ла-

зерні локації, а тут ще й Північному полюсу на місці не сидиться:
рухається і все.
Нам, читачам, астроном уявляється завжди з телескопом.
Мовляв, дивиться і записує. Таке
теж буває. Користується волинянин другим за потужністю
у світі телескопом «Уран». Таких
в Україні чотири. Один із них,
до речі, розташований у Шацьку
на Волині.
А скільки в Миколи Тищука наукових публікацій. До
того ж полтавський волинянин
ще й краєзнавець та дослідник
історії. З превеликим задоволенням він проводить екскурсії, яких
тут не бракує. Кожному хочеться
побачити Юпітер із його чотирма
супутниками чи Сатурн із кільцями. Найчастіші гості — діти.
Приходять і друзі з полтавського
осередку Волинського братства.
Тут вони немов свої. Не вірите?
Будете в Полтаві, заходьте. Самі
переконаєтеся. n

n Пульс дня

Богдана КАТЕРИНЧУК

бранця громади правоохоронці «взяли» на одержанні першого «траншу»
хабара в розмірі 5 тисяч доларів.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Вирішується питання про повідомлення посадовцю про підоз-

О

ру у вчиненні кримінального
правопорушення та про обрання
йому запобіжного заходу. Про
це повідомляє прес-служба прокуратури Волині.
За інформацією сайту Район. Рожище, хабарник — голова Топільненської сільської ради
Рожищенського району. n

ПРИРЕВНУВАЛА І ВІДПРАВИЛА
ЧОЛОВІКА НА… ЛІКАРНЯНЕ ЛІЖКО

»

ного — Микола Поровський
і Василь Червоній. Слово
взяли й І.Лук’янович, який
відбував покарання у цій тюрмі вже після війни, член КПЗУ
Д.Антонюк та представник
обласної комісії з реабілітації
жертв сталінських репресій
Л.Матящук. На зібранні вперше публічно йшлося про розстріл енкаведистами в’язнів
Луцької тюрми. Серед людей
ходили списки розстріляних.
Досі цей злочин влада замов-

читачам, астроном
« Нам,
уявляється завжди

Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської
області за оперативного супроводження управління Служби
безпеки України в області працівники слідчого управління
поліції Волині 16 липня викрили сільського голову, який
вимагав 15 тисяч доларів США неправомірної вигоди від
громадянина за сприяння в одержанні у власність земельної
ділянки та комунального майна

мегафон попередив, що збори несанкціоновані, бо щодо
розстрілу є багато нез’ясованих моментів.
Але мітинг таки розпочався. Виступили місцеві
активісти Олександр Гудима
і Михайло Тиский та з Рів-

тиск громадськості 31 липня за фактом
« Через
розстрілу було порушено кримінальну справу.

Учений користується другим за потужністю телескопом у світі.

ПОСАДОВЦЯ «ВЗЯЛИ» НА ХАБАРІ

23 липня 1989 року на Замковій площі в Луцьку
відбулися перші несанкціоновані владою збори,
де йшлося про розстріл в’язнів Луцької тюрми

апередодні начальник управління КДБ
у Волинській області
Анатолій Деменков дав інтерв’ю газеті «Радянська
Волинь». У ній він уміло подав інформацію у потрібному комуністам ключі.
Мовляв, у 1944 році наповненість тюрми становила
640 чоловік, тож чутки про
кілька тисяч ув’язнених перебільшені.
Щодо кількості розстріляних, то міркування кадебіста
ще цікавіші. Посилаючись на
свідчення очевидців, Деменков наголосив, що чимало
в’язнів напередодні відпустили, багато з них втекло через
розбиту стіну. А ще ж жертви
німецького бомбардування,
втікачі у період безвладдя,
звільнені гітлерівцями, переведені до війни в інші тюрми.
Відтак, кадебіст сказав, що

Н

Волинянин у Полтаві
міряє землю та зорі

фотографували з дерев
і з вікон профтехучилища

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

Фото Валентина ЛЮПИ.

Микола Тищук поблизу своєї роботи і в колі друзів
з полтавського відділення Волинського братства.

Фото Віктора ЧУХРАЯ.

День Учасників мітингу кадебісти
в історії

www.volyn.com.ua

На своїй сторінці у Facebook луцький фотограф Віктор Чухрай
виклав багато світлин із цього мітингу.

чувала. Попри тиск учасники
мітингу прийняли резолюцію з вимогою викрити всі
злочини сталінізму, відновити
прізвища всіх розстріляних та
поставити пам’ятні знаки на
місці могил.
Учасників зібрання кадебісти фотографували з дерев
і з вікон профтехучилища.
Усіх детально зафіксували та

порахували.
І все ж, через тиск громадськості 31 липня за фактом розстрілу було порушено
кримінальну справу. Газета
«Радянська Волинь» відгукнулася критичними статтями
Миколи Панасюка «Могила
під асфальтом» та Володимира Лиса «Пристрасті навколо
мітингу». n

У реанімації перебуває
33-річний житель
села Великі Цепцевичі
Володимирецького
району, що на Рівненщині
Марина ЛУГОВА

імейний конфлікт пари, що
була напідпитку, розгорівся
минулого понеділка близько 18.30. На ґрунті ревнощів жінка влаштувала сварку, під час
якої вдарила чоловіка кухонним
ножем, котрим у цей час чистила
картоплю. Зрозумівши, що накоїла біди, викликала правоохоронців. За повідомленням відділу

С

комунікації поліції Рівненщини,
потерпілого із проникаючим ножовим пораненням черевної
стінки з пошкодженням печінки,
внутрішньочеревною кровотечею
середньої тяжкості госпіталізували в реанімаційне відділення.
У рамках досудового розслідування у провадженні за частиною 1 статті 121 Кримінального
кодексу України (умисне тяжке
тілесне ушкодження) вирішується питання про повідомлення
37-літній мешканці села Великі Цепцевичі про підозру. Жінці
може загрожувати позбавлення
волі на строк від п’яти до восьми
років. n

СПОРТ+РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

n Футбол
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Фото atalanta.it.

О ГОЛ О Ш Е Н Н Я Д Л Я В С І Х
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
НЕРУХОМІСТЬ
l Продається будинок (1 км від Луцька)

«Я люблю швидкий футбол, тому й вибрав «Аталанту» — думаю, для мене це буде крок вперед».

А «МАЛІНО» — У БЕРГАМО!
Один із лідерів національної збірної України переїжджає
з бельгійського «Генка» в італійську «Аталанту»
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

країнець Руслан Маліновський — гравець «Аталанти» з італійського міста
Бергамо! Бельгійський «Генк»,
в якому талант футболіста
просто-таки розквітнув, нарешті
погодився продати свого лідера
в сильніший чемпіонат. Подейкують, що бельгійці одержать
за «Маліно» 13,7 мільйона євро.
Серія А — це справді круто.
А новий клуб нашого земляка — хай поки і не гранд європейського футболу — чинний
«бронзовий» призер італійського чемпіонату, який зумів випередити «Інтер», «Мілан», «Рому»
та «Лаціо» й завоювати путівку
в груповий етап Ліги чемпіонів!
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а згодом — у «Генк», який і викупив контракт гравця в травні
2017-го.
У Бельгії Руслан за кілька
років зумів стати більш ніж
помітною фігурою, та що там
казати — справжньою «зіркою»
доволі сильної Ліги Жупіле.
За три роки зіграв 135 матчів,
в яких забив 30 голів — і це півзахисник!
Проте італійська Серія
А — таки набагато серйозніший
турнір, в якому наш «Маліно»
ще муситиме багато чого доводити. Ну а ми дивитимемося
телетрансляції — і триматимемо за нашого козака кулаки!
В «Аталанті» Маліновський
виступатиме, як і в «Генку», під
18-м номером. n

Нагадаємо, що 26-річний
півзахисник народився у Житомирі і є вихованцем тамтешнього «Полісся». Проте ще в підлітковому віці на талановитого

« Подейкують,
що бельгійці
одержать за «Маліно»
13,7 мільйона
євро.

»

хлопчака звернув увагу «Шахтар». Щоправда, в Донецьку
Маліновському не дали шансу
провести за головну команду
бодай один матч. Спочатку його
відправили в оренду в «Севастополь», потім — у «Зорю»,

А

Правила нескладні:
заповніть порожні
клітинки цифрами від 1
до 9 так, щоб у кожному
рядку і кожному стовпчику
не було двох однакових
цифр.

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

АВТОРИНОК
причіп-лісовоз
2ПТС-9,
Тел. 098 51 69 673.
l Куплю автомобіль (можливо після
ДТП або такий, що потребує ремонту).
Тел.: 066 75 61 049, 098 62 69 296.
l Куплю автомобіль вітчизняного та іноземного виробництва, нерозмитнений, на євробляхах. Тел.:
066 77 09 243, 050 24 20 244.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам

двигун
ЮМЗ
Д-65,
Д-240 МТЗ. Тел. 098 51 69 673.
l Продам задні та передні скати до комбайна «Нива» СК-5. Тел. 099 73 59 139.
l Продам великий 4-циліндровий
компресор для обдувки комбайнів.
Тел. 098 51 69 673 Продається трактор
Т-25 з плугом. Тел. 097 85 99 585.
l Куплю трактор Т-25 у будь-якому стані.
Тел. 050 95 30 249.
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
зернозбиральний
комбайн
«Массей
Фергюсон-187».
Тел. 067 88 15 905.

РОБОТА
В УКРАЇНІ
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м. Нововолинськ

у цех забою та розробки м’яса
курей-бройлерів
Можливість працювати вахтовим
методом
Оплата висока (від виробітку та процесу)

6 робочих днів на тиждень ~ 10 год./зміна
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО
безкоштовним проживанням
у гуртожитку , повноцінними
смачними обідами 15 грн/день.
Організовуємо доїзд до місця роботи
з навколишніх міст та селищ!
067-333-73-93, 067-674-41-04
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ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ
4 ЛИПНЯ

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.

(Постанова НКРЕКП № 1413 від 12.07.2019 р.)
Крім того, ПДВ грн/МВтlгод

52,76

10,55

63,31

ІІ клас напруги

541,69

108,34

650,03

Разом з ПДВ грн/МВтlгод

Постанова набирає чинності з 1 серпня 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Для проведення розрахунків за перетікання реактивної електроенергії прогнозована оптова ринкова
ціна на липень 2019 р. становить – 1618,42 грн/МВт•год (без ПДВ).

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Волиньелектрозбут» інформує
малих непобутових споживачів про ціни на універсальні
послуги з 1 серпня 2019 року
У зв’язку із внесеними змінами до постанов НКРЕКП № 1828, № 1852, № 1855
від 11.12.2018 року та згідно з постановою № 1411 від 12.07.2019, відповідно
до Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою
НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» інформує про ціни на універсальні послуги з 1.08.2019 року.
Оператори системи розподілу
ПрАТ «Волиньобленерго»
Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачі 1-ї групи),
приєднаних до системи розподілу (2-й клас напруги), грн./МВтlгод (без ПДВ)
Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачі 1-ї групи),
приєднаних до системи розподілу (1-й клас напруги), грн./МВтlгод (без ПДВ)
Категорія споживачів
Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи),
приєднаних до системи передачі, грн./МВlтгод (без ПДВ)

2535,03
2046,10

ДП «Регіональні
електричні мережі»
2233,48
2049,73

ПАТ «Укрзалізниця»
2249,62
2054,78

Оператор системи передачі (ДП «НЕК «Укренерго»)
1993,34

кольоровий
телевізор
«TOSHIBA» (d = 28 см) з приймачем Т-2. Ціна
1000 грн. Тел.: 096 95 67 567, 095 88 59 674.
l Продам: торфобрикет, щебінь різних фракцій, 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.

Тел.: 0950065238, 0665298726.

про введення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії з 01.08.2019 року
Без ПДВ грн/Мвтlгод

РІЗНЕ
l Продам

Є багато вакансій
Висока заробітна плата. Хороші умови.

ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» ІНФОРМУЄ
Споживачі

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 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 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 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.

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

УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ

І клас напруги

без ремонту (11 х 5) з усіма господарськими спорудами. 0,38 га землі. Поруч — газ. Тел. 096 11 33 905.
l Продається двокімнатна квартира у Луцьку (2-й поверх, новобудова).
Тел. 098 66 06 303.
l Продається однокімнатна квартира
у
Володимирі-Волинському.
Тел. 097 10 20 995.
l Продається будинок (95 кв. м, парове опалення, вода, душ, бойлер, меблі,
холодильник). Є ділянка (11 соток). Ціна
договірна. Документи для продажу підготовлені (смт Колки, вул. Набережна).
Тел. 097 30 56 818.
l У c. 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 в центрі c. 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 c. Угринів Горохівського району. Є вода, газ, душова
кабіна, туалет, усі надвірні споруди. Можливий обмін. Тел. 050 68 74 120.
l Продається у c. Зміїнець Луцького району приватизована земельна ділянка (0.137 га). Тел.: 068 72 83 531,
068 48 67 860.

l Продам

SUDOKU

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ
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РОБОТА В ПОЛЬЩІ
м. Намислув (біля Вроцлава)

у цех розробки
м’яса курей-бройлерів
Можливість працювати вахтовим методом
Оплата — від 800–1200 ЄВРО/МІСЯЦЬ
Контракт від 1–го місяця
6 робочих днів на тиждень ~ 12 год./зміна
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО
безкоштовним проживанням з усіма зручностями,
безкоштовними повноцінними
смачними обідами.
Організовуємо доїзд до місця роботи !
067-333-73-93, 067-674-41-04

Довідково. Складові ціни на універсальні послуги, використані при розрахунку:
Прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію,
грн./МВтlгод. (без ПДВ)

1618,42

Постанова НКРЕКП
№ 1906 від 14.12.2018

Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках
електричної енергії, грн./МВтlгод. (без ПДВ)

1618,21

Постанова НКРЕКП
№ 1177 від 05.10.2018

Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів
ПрАТ «Волиньобленерго», грн./МВтlгод. (без ПДВ)

52,76

Постанова НКРЕКП
№ 1413 від 12.07.2019

Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів
ПрАТ «Волиньобленерго», грн./МВтlгод. (без ПДВ)

541,69

Постанова НКРЕКП
№ 1413 від 12.07.2019

Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів
АТ «Укрзалізниця», грн./МВтlгод. (без ПДВ)

61,44

Постанова НКРЕКП
№ 1441 від 12.07.2019

Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів
АТ «Укрзалізниця», грн./МВтlгод. (без ПДВ)

256,28

Постанова НКРЕКП
№ 1441 від 12.07.2019

Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів
ДП «Регіональні електричні мережі», грн./МВтlгод. (без ПДВ)

56,39

Постанова НКРЕКП
№ 1438 від 12.07.2019

Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів
ДП «Регіональні електричні мережі», грн./МВтlгод. (без ПДВ)

240,14

Постанова НКРЕКП
№ 1438 від 12.07.2019

Тариф на передачу електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго»,
грн./МВтlгод. (без ПДВ)

312,14

Постанова НКРЕКП
№ 1411 від 12.07.2019

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг
грн./МВтlгод. (без ПДВ)

62,99

Постанова НКРЕКП
№ 1864 від 11.12.2018

l Продам
пиломатеріали:
балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні (в наявності, а також на замовлення). Доставлю. Тел.:
099 18 13 332, 097 64 92 371.
l Продам: цеглу, пісок, щебінь, відсів,
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 Продається добра корова. Луцький
р-н. Тел. 095 10 99 586.
l Продається тільна телиця (1 рік 6 міс.)
від молочної корови (спокійна, добра
до харчів). Тел. 050 07 52 091.
l Продам
тільну
телицю.
Тел.
097 12 69 007.
l Продається молочна корова (8 років).
Луцький р-н. Тел. 099 31 53 043.
l Продається тільна телиця (c. Несвіч
Луцького району). Тел. 067 12 51 496.
l Продається
кобила
(6
років).
Тел. 095 42 37 151.
l Продається молода кобила (3 роки
2 міс.). Тел. 066 71 84 553.
l Продається цуценя московської сторожової. Вік 3 місяці. Ціна 3000 грн. Тел.:
050 83 19 959, 067 38 27 688.
l Дорого куплю корів, биків, коней, лошат. Тел. 068 91 57 460.
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 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 Виготовляю кольорові металеві штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний дуб). Тел.: 099 64 21 028,
096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Викрадені диплом про вищу освіту серії
ТЕ № 11899014, виданий у 1999 році Тернопільською академією народного господарства, та диплом про середню спеціальну освіту, виданий у 1988 році Горохівським
радгоспом-технікумом, на ім’я Омельчук
Світлана Іванівна, вважати недійсними.
l Викрадені закордонний паспорт, виданий у 2018 році, та ідентифікаційний
код, виданий Луцькою ДПІ у березні
2019 року, на ім’я Омельчук Світлана Іванівна, вважати недійсними.
l Диплом
бакалавра
серії
ВС № 41176644 та додаток до нього серії
ВС № 41176644, видані Волинським національним університетом імені Лесі Українки, вважати недійсним.
l Загублений додаток до свідоцтва
про здобуття повної загальної середньої
освіти, видане 29.06.2019 року на ім’я
Мартинюк Назарій Тарасович, вважати
недійсним.

Пам’ятаємо,
любимо, сумуємо
20 липня — сумні роковини від дня смерті
нашої незабутньої колеги, заслуженої журналістки України
Анастасії Володимирівни
ФІЛАТЕНКО.
Ми називали її народним міністром освіти і культури Волині, бо понад 40 років Анастасія Філатенко вела ці теми в головній газеті краю, будучи справжнім професіоналом,
взірцем відданості журналістиці. Мала принципову вдачу і небайдуже, добре серце, була
справжнім патріотом рідного видання і всієї
В о л и н і . Поминаючи покійну, згадуємо роки спільної праці,
віддаємо шану світлій пам’яті цієї чудової людини і молимося
за неї.
Колектив ТзОВ «Газета «Волинь».

Відійшов у Вічність
Петро Степанович
КРИСЮК.
Важко змиритися, що вже
не зігрієш теплом своєї душі,
не зустрінеш нас своєю щирою
усмішкою.
Більшого
горя немає, як втратити тебе.
Низько схиляємо голови перед твоєю могилою.
Нехай земля тобі буде пухом, а душа отримає
вічний спокій і Царство Небесне.
Сумуючі
дружина, діти
та внуки.

Правління
Волинської
облспоживспілки та президія
обкому профспілки працівників споживчої кооперації
глибоко сумують з приводу
непоправної втрати — передчасної смерті
Петра Степановича
КРИСЮКА,
директора підприємства
«Волинькооппроект», і висловлюють щирі співчуття
родині та близьким
покійного.
Розділяємо
ваш
біль і скорботу, співпереживаємо
цю
втрату разом із вами.

16 липня 2019 року перестало битися серце
Володимира Степановича
ЄЗЕРСЬКОГО.
З 1981-го по 2010 рік він працював у Волинському обласному наркологічному диспансері. Брав активну участь у громадській роботі.
19 років очолював профспілковий комітет облнаркодиспансеру. Його
неодноразово нагороджували похвальними грамотами та подяками управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації
та обкому профспілки медичних працівників.
Адміністрація, профспілкова організація, працівники
КП «Волинський обласний наркологічний диспансер» висловлюють щирі співчуття родині покійного, розділяють
її горе. Світла йому пам’ять.
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n Спеціальний репортаж

n Особливий випадок

Фото Олександра ПІЛЮКА.

ГОРОХІВЧАНИН СТАВ ХРЕЩЕНИМ
БАТЬКОМ БРИТАНСЬКОМУ
ХЛОПЧИКОВІ
Так сім’я, яка багато років чекала на народження дитини,
віддячила українському священникові, на службі якого просили
Господа про малечий сміх у домі
Фото з архіву Івана СИДОРА.

Ця нехитра споруда тримає воду в озері Люцимир.

А таким дідівським методом – мішками з піском – перекрили канаву,
що з’єднує Світязь з озером Луки-Перемут.

SOS: НАЙГЛИБШЕ ОЗЕРО УКРАЇНИ
СВІТЯЗЬ КАТАСТРОФІЧНО ОБМІЛІЛО
Чому вода «втікає» від берега, чи не «допомагають» нам у цьому білоруси зі своїм
Хотиславським кар’єром, як порятувати перлину волинської природи, що стала для
багатьох улюбленим місцем відпочинку?
Отець Іван Сидор із кумою Ольгою, мамою Арті Надією й похресником (у візку), її батьком Володимиром,
знайомою з доньками та Стюартом.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ещодавно світ споглядав, як свої 93-ті
іменини відзначала королева й голова
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета ІІ. Перша
особа Англії навряд чи знає, що цьогоріч у сузір’ї чудових вітань на її честь виблискували
приязні почуття, притаманні щирим людям мальовничої Волині. Їх був удостоєний честі висловити горохівчанин Іван Сидор — нинішній
помічник митрополита Єдиної помісної церкви
та клірик трапезного храму Теплої Софії, відомий українцям і зарубіжжю як дзвонар майдану.
«Із благословення митрополита Київського
і всієї України Епіфанія разом із протоієреєм
Віталієм Даньчаком привітали посла Велико-

Н

безсило розводили руками,
« Лікарі
а подружня пара не переставала
молитися.
»
британії в Україні пані Джудіт Гофф з іменинами її величності королеви Британії», — написав
наш земляк у «фейсбуці».
Леді Джудіт й отець Іван дружать уже кілька
років. Ця жінка прихильна до нашої держави.
До слова, нещодавно більшість делегатів від
Великої Британії, Швеції, Польщі, представники Литви, Латвії й Естонії, а делегації України
й Грузії в повному складі проголосували проти
зміни санкційного режиму та повернення РФ
до роботи в ПАРЄ.
Відповідальна місія Джудіт Гофф в Україні
закінчується в липні — серпні цьогоріч. Відтак
вона виконуватиме її у Швеції, але каже, що
дружні стосунки з доброзичливими українцями підтримуватиме, де б не була.
Отця Івана з Англією родичає теж зворушлива історія — одна з тих, на яких тримається світ. Приблизно три роки тому після богослужіння в Теплій Софії до нього підійшов
незнайомий чоловік і запропонував … стати
хрещеним батьком його внука.
— До цього я ще ні в кого не був хрещеним.
У цій відповідальній іпостасі хотів би принести
в Божий храм першою дитину рідних брата чи
сестри, тому дуже вибачався перед тим вірянином, — пригадував мій співрозмовник, але

невдовзі отримав у фейсбуці листа від доньки незнайомця. У своєму посланні вона зворушливо до сліз описувала панотцеві власну
долю.
Зі своїм чоловіком Стюартом після одруження пані Надія жила щасливо двадцять років. У сімейній світлиці не вистачало найголовнішого — безтурботного дитячого сміху. Лікарі
безсило розводили руками, а подружня пара
не переставала молитися.
Чергове прохання до Бога про свою заповітну мрію стати мамою промовила молитвою
під час божественної літургії, яку в Теплій Софії якраз служив отець Іван Сидор. І Господь
сотворив диво: через деякий час медицина
констатувала, що 45-річна жінка при надії. Творець цю найжаданішу новину «прокоментував»
віщим сном, у якому Надія ходить по території
Софії Київської, а через дев’ять місяців подружжя почувалося на сьомому небі від щастя,
втішаючись первістком Арті.
Хіба міг священнослужитель відмовити
в проханні батьків, прочитавши цю вдячну
сповідь? Й охрестив дитя, коли йому було вже
майже два рочки. З тієї благодатної хвилини в Теплій Софії Арті почав звикати до свого
українського імені Артемій!
— Ми неодмінно побачимося з вами, погостюємо, бо тепер відбуваємо додому в Лондон. У Києві побували в батьків дружини, —
здивував отця Івана тоді, у квітні минулого
року, радісний Стюарт.
Так і сталося. Потому хрещений батько часто спілкувався з похресником через скайп,
а вже восени подружжя Івана і Яни Сидорів повало в Лондоні.
Гостинні британці охоче стали гостям екскурсоводами по визначних місцях столиці,
пригощали українців стравами англійської кухні, фотографувалися й називали найпрекраснішим на землі привід для знайомства молодої
й зрілої української та британської сімей. А всі
разом раділи, бо Надія була вагітна… двійнею.
За цю благовість дякувала Богові й чудотворній аурі Теплої Софії.
Новонароджені хлопчик і дівчинка,
як і Артемій, з’явилися на світ у листопаді,
того ж, що й він, дня. Надія і Стюарт дали
Всевишньому обітницю похрестити їх у Софії Київській, серед боголюбивих українців.
Серед них знову шукатимуть достойних
хрещених батьків. n

Понад 19 тисяч «євроблях»
оформив митний пост «Луцьк».

ка Дем’яном. «Вітаємо тебе з
мамою в такому прекрасному,
але водночас несправедливому
світі. Будь гордим спадкоємцем
Володимирового тризуба: Ти —
Українець!» — написав новоспечений татусь у фейсбуці.

«ЯКБИ НЕ ЦІ МІШКИ
З ПІСКОМ — ВОДА Б УПАЛА
ЩЕ НА 40 САНТИМЕТРІВ»

Почувши про об’єктивні причини зміління Світязя (ті, що від Бога залежать),
і ті, де вже роль грає, як то кажуть, людський фактор, ми хочемо побачити той
шлюз, який в ідеалі мав би регулювати
воду в озері. Аби ми отримали, як говорить наш попутник, об’єктивну, а не однобоку інформацію, він везе нас спочатку
на озеро Люцимир, що неподалік Шацька. І вже там показав та розказав про те,
як можна стримувати зменшення води
в озерах.
— Чорне Велике і Люцимир — розповідає Петро Юрчук, — зв’язані в одну
екосистему. І рівень води в них балансує водопереливна споруда. На сьогодні
це в межах 40 сантиметрів. У 1999 році
за підтримки природоохоронного фонду
Німеччини, який профінансував цю програму, було збудовано чотири гідроспоруди на території парку — на обвідних каналах, що з’єднують озера. Принцип дуже
простий: встановлюється відмітка, на яку
висоту ми хочемо підняти рівень води,
аби не було катастрофи ні для населення
(тобто уникнути підтоплення садиб) і щоб
озеро не пропадало. Навесні, коли води
багато, плита тримає заданий її рівень
в озері, а решта, надлишок, стікає й живить болота.
Такий «поріг переливу» треба зробити і на шлюзі, що був свого часу збудований на канаві, якою вода зі Світязя
тече в Луки-Перемут. До нього ми і їдемо. Вже на місці Петро Юрчук коментує
ситуацію:
— Для чого була прорита канава? Якогось року, це ще за Польщі, вода в Світязі
дуже піднялася — аж до церкви дійшла.
Люди по тривозі зібралися і практично
за одну ніч вручну викопали рів. Так в усякому разі переповідають із покоління в покоління. Таким чином воду було спущено
в Луки-Перемут. Але це ще було до меліорації цієї території. А в 1960-ті болота довкруг цього озера осушили, рівень
води у ньому зменшився десь приблизно
на 60 сантиметрів. І зараз, якщо не дати
живлення зі Світязя, то це озеро фактично
може загинути, перетворитися на болото.

59-річного жителя селища Смига
Дубенського району, в обійсті якого
внаслідок вибуху
загинуло двоє
малолітніх дітей,
узяли під варту без
права внесення
застави строком
на 60 діб. Йому по-

Це найбільша сума серед усіх підрозділів
України. За півріччя зароблено на 1 мільярд
більше, ніж за цей період минулого року. Загалом Волинська митниця щомісяця поповнюється на 1 мільярд гривень. Найбільшим митним
постом Західної України та відповідно найприбутковішим є «Ягодин». За добу там проходить
3 тисячі осіб, проїздить 1,5 тисячі автомобілів,
300 вантажівок та понад 70 автобусів.
Фото .5.ua.

В очільника патрульної поліції Рівненщини
Сергія Мерчука народився син. Назвали малю-

Закінчення. Початок на с. 12
Катерина ЗУБЧУК

відомили про підозру в
умисному вбивстві двох
осіб, незаконному поводженні та виготовленні
боєприпасів і вибухівки.
За смерть онуків «чорному археологу» загрожує
від 15 років чи довічне
ув’язнення.

Науковий співробітник Шацького національного природного парку Петро Юрчук допомагав
шукати відповідь на питання щодо критичної ситуації на Світязі.

Дирекція Шацького національного
природного парку вважає, що до вирішення проблеми треба підходити зважено, комплексно — щоб і Світязь мав достатньо води, і Луки-Перемут не пропало.
Що ж пропонується?
— Шлюз, який ми бачимо, — розповідає Петро Юрчук, — давно не працює.
Його функцію виконують мішки з піском — до такого дідівського методу зму-

який ми бачимо, —
« Шлюз,
розповідає Петро Юрчук, —
давно не працює. Його функцію
виконують мішки з піском —
до такого дідівського методу
змушені були вдатися водники.
Якби ми їх зараз забрали,
то вода у Світязі впала б
ще на 40 сантиметрів.

»

шені були вдатися водники. Якби ми їх
зараз забрали, то вода у Світязі впала б
ще на 40 сантиметрів. У ситуації, яка
склалася, пропонується провести геодезичну зйомку, зробити проєктну доку-

ментацію і привести до ладу гідрологічну
споруду. А вже з її допомогою тримати
відповідний рівень води. Але при цьому
передбачити і те, щоб озеро Луки-Перемут живилося за рахунок Світязя. Шацька об’єднана територіальна громада взяла цю споруду на баланс. З обласного
природоохоронного фонду вже виділено
50 тисяч гривень на виготовлення проєкту. Коли всі роботи будуть завершені
(а це планується до настання наступного літнього сезону), гідроспоруду передадуть на баланс парку. І вже ми за нею
слідкуватимемо.
Але знову й знову Петро Юрчук наголошував на тому, що не можна стримувати воду у Світязі на мілководді для комфортного відпочинку людей і в той же час
губити озеро Луки-Перемут. А ще звертав
увагу на такий момент: настав час, коли
ми пожинаємо плоди меліорації. І сьогодні вже стоїть питання про ренатуралізацію
(повернення до попереднього стану) колись осушених боліт. Таким чином можна
буде збільшити заводнену територію й
уникнути ситуацій, яку ми бачимо цьогоріч на Світязі. n
Більше фото і відео — на сайті

VOLYN.COM.UA

У Луцьку 11-місячне
немовля зависло на сушці для білизни, а потім
зірвалося з 5-го поверху будинку на вулиці
Ніла Хасевича. Дитину
помітили перехожі, які і спіймали її в момент падіння. Хлопчик
зазнав незначних ушкоджень
та в стані шоку був доставлений
у лікарню. Він пробув близько
доби в реанімаційному відділенні і вже переведений у стаціонар.
Окрім «швидкої» на місце події
прибули працівники поліції. На
момент трагедії у квартирі перебували мама і бабуся. Відкрито
кримінальне провадження за
злісне невиконання батьківських
обов’язків.

П’ятеро волинян – Богдан Ушарук, В’ячеслав
Оксентюк, Павло Солоха, Роман Буско і Павло
Ковальський — узяли участь у відборі на Ігри
нескорених. Протестовано 56 військових та ветеранів
Збройних сил України, Державної прикордонної служби
України, Національної гвардії, Національної поліції України
та добровольчих формувань із Волинської, Житомирської,
Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської,
Полтавської та Чернівецької областей.

Т

ЕЛЕПРОГРАМА
НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

ПОНЕДІЛОК, 22 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, 23:20 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30, 11:20
Т/с «Галерея Вельвет» 10:55,
14:15 Телепродаж 13:10, 21:45
Бюджетники 13:45 #ВУКРАЇНІ
14:30 Д/ц «Аромати Колумбії»
15:20 Х/ф «ПОРУЧ З ІСУСОМ:
МАРІЯ МАГДАЛИНА» 17:30
Перша шпальта 18:25 Тема дня
19:30 Разом 19:55 Д/ц «Світ
дикої природи» 21:25 UA:Спорт
22:20 Д/ц «Особливий загін»

14:00 Ультиматум 16+
16:00, 18:00 Х/ф «СТОЛИК
№19»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:20 Х/ф «АНЖЕЛІКА,
МАРКІЗА ЯНГОЛІВ»
20:55 Т/с «Кріпосна»
22:45 Т/с «Никонов і Ко»

світу»
17:00 Т/с «Доктор Хто»
20:00 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:00 Х/ф «ГОРДІСТЬ І
УПЕРЕДЖЕННЯ ТА
ЗОМБІ»

770-770

ТБ
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
20:45 Рома - Наполі. Чемпіонат
Італії
22:45 Арсенал-Київ - Ворскла.
Чемпіонат України

UA: РІВНЕ

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00, 20.30 Новини 09.00
05:00 Еврика!
06:00 Мультфільми
Кулінарно-літературне шоу
05:10 Служба розшуку дітей
08:00 «Помста природи»
«Енеїда» 09.25 Д/Ц «Аромати
05:15 Т/с «Відділ 44»
09:35, 18:15 «Спецкор»
Південної Африки» 09.50 UA:
06:00 Громадянська оборона
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
Фольк 10.45 Ранковий гість
07:00, 09:15, 12:45, 15:45, 18:45, 10:55, 19:25 Т/с «Опер за
10.55 Сильна доля 11.45 Д/Ф
21:05 Факти
викликом-3»
«Своя земля» 12.15, 22.20 Д/Ф
10:40 Антизомбі. Дайджест
14:45, 23:10 Х/ф
Неповторна природа 12.40
11:40 Не дай себе обдурити
«ІНОПЛАНЕТНА
1+1
Лайфхак українською 12.50 М/с
12:35, 13:25, 16:20, 21:20 Т/с
КОНВЕРГЕНЦІЯ»
«Дуда і Дада» 13.40 Д/Ф «Січ»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Пес»
16:15 Х/ф «ВОРОГ МІЙ»
14.05 «Розсекречена історія»
«Сніданок з 1+1»
17:00 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ-5:
21:40 Т/с «Касл-3»
15.00 100 років мистецтва 15.15
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
КРОВНА ПОМСТА»
РадіоДень «Модуль знань» 15.55
19:30 ТСН: «Телевізійна 19:20 Надзвичайні новини
ZIK
Українська література в іменах
служба новин»
20:20 Більше ніж правда 2
07.00 Злий дім 08.00, 09.00,
16.05 Д/Ф «Чудова гра» 16.30
09:30 «Одруження наосліп»
22:25 Свобода слова
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, Д/ф «Погляд з середини» 17.15
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
23:55 Т/с «Невиправні»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Перші UA: Фольк. Спогади 18.10 Т/с
13:15 «Сімейні мелодрами»
про головне 08.10 Перші другі
«Еліза» 19.00 Головний випуск
НОВИЙ КАНАЛ 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, новин. Наживо 19.25 Тема дня.
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
14.10,
15.10,
16.10
Коментарі
05:25, 06:25 Kids Time
Наживо 19.40 Д/С «Разом»
17:10 Т/с «Наречена зі
17.10, 18.10, 23.00 Правила
05:30 М/с «Пригоди кота в
20.15 Д/С «Своя земля» 20.50
Стамбула»
життя
19.00,
21.00
Кінець
Д/С «Спільно» 21.20 Д/С
чоботях»
19:20 «Секретні матеріали 2019» 06:30 Х/ф «ОСТРІВ НАДІЇ»
дня 20.00 HARD з Влащенко
«#ВУКРАЇНІ» 21.50 Тема дня
22.00
Запитай
Киву
00.50
Д/ф
20:45, 21:50 Т/с «Свати - 6»
10:10 Х/ф «БУДИНОК ДИВНИХ
«Щоденники
Другої
світової
22:50 «Гроші 2019»
НТН
ДІТЕЙ МІС САПСАН»
війни: день за днем» 01.40 Д/ф
12:50 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
05.00
«Top
Shop»
06.25 Х/ф
ІНТЕР
«Великі танкові битви» 02.20
ПІДКОРЮВАЧ
Художній фільм 03.55 Історична «ОПІК» 08.25 Х/ф «ПАМ’ЯТАЙ
05.25, 23.25 «Слідство вели... з
СВІТАНКУ»
ІМ’Я СВОЄ» 10.20, 19.30 Т/с
правда з Вахтангом Кіпіані
Леонідом Каневським» 07.00,
«Смерть у раю» (16+) 12.30,
15:00 Х/ф «ПОДОРОЖІ
08.00, 09.00, 17.40 Новини
16.30, 19.00, 23.15 «Свідок»
ГУЛЛІВЕРА»
ТЕТ
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
12.50 «Таємниці світу» 13.25
16:50 Аферисти в мережах 16+
06.00
ТЕТ
Мультиранок
Інтером» 09.30, 18.00, 19.00,
«Речовий доказ» 14.45, 21.30 Т/с
21:00 Х/ф «ГРАВІТАЦІЯ»
01.10 Ток-шоу «Стосується
09.45
М/ф
«Рок
Дог»
«Хейвен» (12+) 16.50 «Легенди
22:50 Х/ф «ВІДЬМИ З
кожного» 11.30, 12.25 Х/ф
11.15 Т/с «Рання пташка»
бандитської Одеси» 17.15
СУГАРРАМУНДІ»
«ВЕЛИКИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
13.00, 14.00, 15.00, 20.00
«Легенди карного розшуку»
12.00 «Новини» 13.50 Х/ф
Одного разу під
17.45 «Випадковий свідок»
МЕГА
«ВЕСЕЛИЙ ВЕЛИКДЕНЬ» (16+)
Полтавою
18.20 «Свідок. Агенти» 23.45 Т/с
06.00
Бандитська
Одеса
08.00,
15.50 «Чекай на мене. Україна»
13.30, 14.30 Танька і Володька
«Закон і порядок» (16+)
14.00
Правда
життя
09.05,
17.55
20.00, 04.05 «Подробиці» 21.00
16.00 4 весілля
Дика
природа
Африки
10.05,
«Лайма Вайкуле. Юрмала.
ЕСПРЕСО
18.00 Панянка-селянка
17.00 Шалена подорож 11.00
Рандеву 2019» 02.10 Т/с
21.00 Т/с «Останній москаль»
00.30 «Концерт Ю. Андруховича
Україна:
забута
історія
11.50
«Здрастуй, мамо» (16+) 03.30
22.00 Одного разу в Одесі
та гурту Karbido «Літографії»
Скептик 12.50, 00.40 Речовий
«Орел і Решка. Шопінг» 04.55
23.00 ЛавЛавCar 2
01.45 Авторська програма «Ч/Б
доказ 15.05 Як працюють
«Top Shop»
шоу» 02.45 «Культ:Експрес»
машини 16.05 Найдивовижніші
ФУТБОЛ-1
тварини світу 18.55, 20.45 Їжа
з Марією Бурмакою 03.10,
УКРАЇНА
06:00, 08:00, 10:00 Топ-матч
богів 19.55, 01.50 Містична
05.55 «Студія Захід» з Антоном
06:30, 07:10, 08:15, 09:30
Україна 21.45 Мегамисливці
06:10 Бенфіка - ПАОК. Плей-оф. Борковським 04.05, 07.00
Зірковий шлях
22.45 Дивовижний Всесвіт
Ліга чемпіонів УЄФА
«Суботній політклуб» 05.00
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 23.40 Як працюють міста
08:10 Львів - Маріуполь.
«Міжнародний огляд» з
23:00 Сьогодні
02.35 Код доступу 04.15
Чемпіонат України
Юрієм Фізером 05.25, 23.00
11:20 Реальна містика
Ліліпути 05.00 Секти. Контроль
10:10 Інтер - Ювентус. Чемпіонат «Поліцейська хвиля» 06.55,
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4»
свідомості
Італії
08.00, 09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
12:00 Динамо (К) - Астана. Ліга 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
лікар - 2»
К-1
Європи УЄФА
НОВИНИ 08.10, 10.10, 11.10,
19:50 Ток-шоу «Говорить
06:30 «TOP SHOP»
13:50 Шахтар - Гоффенгайм.
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
Україна»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
Ліга чемпіонів УЄФА
17.10, 18.15, 22.00 «Коментар»
21:00 Т/с «У минулого в боргу»
08:15 «Ух ти show»
15:40, 22:30 Футбол NEWS
10.05, 15.15 «Погода» з
23:30 Агенти справедливості 16+ 09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
15:55, 20:15 «Ніч Ліги чемпіонів» Наталкою Діденко 15.30, 23.30
10:10 Т/с «Мисливці за
16:35 Ліверпуль - Порту. 1/4
«Ваша Свобода» 19.00 «Великий
СТБ
реліквіями»
фіналу. Ліга чемпіонів
ефір Василя Зими» 21.00
07:10 Т/с «Коли ми вдома»
12:00 Х/ф «ГОНКА»
УЄФА
«Вердикт» з Сергієм Руденком
10:50 МастерШеф 12+
14:15 «Орел і Решка. Навколо
18:25 Тоттенгем - Ман Сіті. 1/4
21.55 «ІТ-Документ»

ICTV

2+2

СЕРЕДА, 24 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, 23:20 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30, 11:20
Т/с «Галерея Вельвет» 10:55,
14:15 Телепродаж 13:10 Енеїда
14:30 Д/ц «Аромати Колумбії»
15:15 Країна на смак 16:15
Д/ц «Тваринна зброя» 17:30
Наші гроші 18:25 Тема дня
19:30 Спільно 19:55 Д/ц «Світ
дикої природи» 21:25 UA:Спорт
21:45 Розважальна програма
з Майклом Щуром 22:25 Д/ц
«Особливий загін»

16

22 — 28 липня

СТБ
06:45 Т/с «Коли ми вдома»
10:45 МастерШеф 12+
13:55 Цієї миті рік тому 16+
15:55, 18:00 Х/ф
«ПРЕКРАСНА
АНЖЕЛІКА»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:50 Х/ф «АНЖЕЛІКА І
КОРОЛЬ»
20:55 Т/с «Кріпосна»
22:45 Т/с «Никонов і Ко»

ТБ

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

2+2

20:45 Мілан - Інтер. Чемпіонат
Італії
22:45 Маріуполь - Динамо.
Чемпіонат України

UA: РІВНЕ

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00 Новини 09.00
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 09.50 UA: Фольк
10.45 Ранковий гість 10.55
Сильна доля 11.45, 13.40,
21.50 Тема дня 12.15 Д/С
ICTV
«Неповторна природа» 12.40,
05:35, 10:10 Громадянська
16.15 Лайфхак українською
оборона
12.50 М/с «Дуда і Дада»
06:30 Ранок у великому місті
14.05 «Розсекречена історія»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
15.00 100 років мистецтва
ZIK
21:05 Факти
1+1
15.15 РадіоДень «Модуль
07.00, 08.10, 17.10, 18.10,
09:15,
19:20
Надзвичайні
знань» 15.55 Українська
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
23.00 Правила життя 08.00,
новини
література в іменах 16.05
«Сніданок з 1+1»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
10:40,
22:40
Т/с
«Майор
і
магія»
Д/С «Чудова гра» 16.30 Д/ф
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13.00,
14.00,
15.00,
16.00,
12:35, 13:20, 16:20 Х/ф
«Погляд з середини» 17.15
16:45, 19:30 ТСН:
17.00,
18.00
Перші
про
«СФЕРА»
UA: Фольк. Спогади 18.10
«Телевізійна служба
головне
09.10,
10.10,
11.10,
16:30 Х/ф «КРУТІ ЧУВАКИ»
Т/с «Еліза» 19.00 Головний
новин»
12.10,
13.10,
14.10,
15.10,
випуск новин. Наживо 19.25
20:20 Секретний фронт
09:30 «Одруження наосліп»
16.10
Коментарі
19.00,
21.00
Тема дня. Наживо 19.50
21:25 Т/с «Пес»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
Кінець дня 20.00 HARD з
Д/С «#ВУКРАЇНІ» 20.15
13:10 «Сімейні мелодрами»
Влащенко
22.00
Запитай
Киву
НОВИЙ КАНАЛ
StopFakeNews 20.30 Головний
14:10 Т/с «Величне століття.
00.50 Д/ф «Щоденники Другої випуск новин. Повтор 20.50
06:35, 08:00 Kids Time
Роксолана»
світової війни: день за днем»
Програма розслідувань «Наші
06:40 М/с «Пригоди кота в
17:10 Т/с «Наречена зі
01.40 Д/ф «Великі танкові
гроші» 21.20 Д/С «Разом»
чоботях»
битви» 02.20 Художній фільм 22.15 Д/Ф Неповторна
Стамбула»
08:05 Шоу Оля
03.55 Історична правда з
19:20 «Секретні матеріали
природа
08:55 Хто зверху? 12+
Вахтангом Кіпіані
2019»
10:40
Т/с
«Чаклунки»
20:45 Т/с «Свати - 6»
НТН
ТЕТ
11:40 Європа за копійки
21:55 Х/ф «8 КРАЩИХ
05.00 «Top Shop» 06.45 Х/ф
13:20
Заробітчани
ПОБАЧЕНЬ»
06.00 ТЕТ Мультиранок
«ІДЕАЛЬНИЙ ЧОЛОВІК»
17:10 Вар’яти 12+
23:50 Т/с «Школа. Недитячі
09.45 Т/с «Зачароване
08.30 Ранковий «Свідок»
21:00 Х/ф «СОЛДАТ»
ігри»
королівство»
09.00 Х/ф «СВІДОЦТВО ПРО
23:00 Х/ф «ПАГОРБИ МАЮТЬ 11.15 Т/с «Рання пташка»
БІДНІСТЬ» 10.25, 19.30 Т/с
ОЧІ 2»
ІНТЕР
13.00, 14.00, 20.00 Одного
«Смерть у раю» (16+) 12.30,
разу під Полтавою
05.25, 23.25 «Слідство вели... з
16.30, 19.00, 23.15 «Свідок»
МЕГА
Леонідом Каневським» 07.00,
13.30, 14.30, 22.00 Одного
12.50, 17.45 «Випадковий
06.00
Бандитська
Одеса
08.00, 09.00, 17.40 Новини
разу в Одесі
свідок» 13.30 «Будьте здоровi»
08.10,
14.05
Правда
життя
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
15.00, 21.00 Т/с «Останній
14.05 «Речовий доказ» 14.45,
09.15,
18.25
Африканські
Інтером» 10.00 Т/с «Там, де
москаль»
21.30 Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
річки:
дари
дощів
10.15,
твій дім» (12+) 12.00 «Новини»
16.00 4 весілля
«Легенди бандитської Одеси»
17.00
Шалена
подорож
12.25 Х/ф «СІСІ - МОЛОДА
17.20 «Легенди карного
18.00 Панянка-селянка
11.00
Україна:
забута
історія
ІМПЕРАТРИЦЯ» 14.45
розшуку» 18.20 «Вартість
23.00 ЛавЛавCar 2
11.55
Скептик
12.55,
00.40
«Правила виживання» 15.50,
життя» 23.45 Т/с «Закон і
Речовий
доказ
15.05,
23.40
16.45 «Речдок» 18.00, 01.10
ФУТБОЛ-1
порядок» (16+)
Ток-шоу «Стосується кожного» Як працюють машини 16.05,
06:00,
08:00
Топ-матч
21.45 Найдивовижніші тварини
20.00, 04.05 «Подробиці»
ЕСПРЕСО
06:10 Бенфіка - Баварія. Ліга
світу 17.55, 05.00 Дика
21.00 «Лайма Вайкуле.
00.00,
06.00, 19.00 «Великий
чемпіонів
УЄФА
Юрмала. Рандеву 2019» 02.10 природа Африки 18.55, 20.45
ефір Василя Зими» 02.00,
Їжа богів 19.55, 01.50 Містична 08:10 Львів - Олександрія.
Т/с «Здрастуй, мамо» (16+)
08.00, 21.00 «Вердикт» з
Чемпіонат України
03.30 «Орел і Решка. Шопінг» Україна 22.45 Дивовижний
Сергієм Руденком 03.00,
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
Всесвіт 02.40 Юрій Нікулін
04.55 «Top Shop»
05.30, 15.30 «Ваша Свобода»
03.25 Два Миронових 04.10
NEWS
03.30 «Студія Захід» з
Єврорабині
10:15 Рома - Ювентус.
УКРАЇНА
Антоном Борковським 04.30
Чемпіонат
Італії
06:30, 07:10, 08:15, 09:30
«Поліцейська хвиля» 05.00
К-1
12:00
Ренн
Динамо
(К).
Ліга
Зірковий шлях
«Шустрова Live» 09.00 «PRO
Європи
УЄФА
06:30
«TOP
SHOP»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
здоров’я» з Іриною Коваль
13:50
Шахтар
Ман
Сіті.
Ліга
19:00, 23:00 Сьогодні 07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
чемпіонів
УЄФА
08:15 «Ух ти show»
11:20 Реальна містика
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
15:55, 20:10 «Ніч Ліги
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4» 08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
чемпіонів»
09:50 Т/с «Мисливці за
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
«Погода» з Наталкою Діденко
16:35 Ювентус - Аякс. 1/4
реліквіями»
лікар - 2»
10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
фіналу. Ліга чемпіонів 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
11:40, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
19:50 Ток-шоу «Говорить
УЄФА
13:50 «Орел і Решка. Навколо
Україна»
18.15 «Коментар» 22.00
18:25 Барселона - МЮ. 1/4
світу»
«Вартові Еспресо» 22.30
21:00 Т/с «У минулого в боргу»
фіналу.
Ліга
чемпіонів
18:30
Т/с
«Доктор
Хаус»
«Футбольний формат. Старт
23:30 Агенти справедливості
УЄФА
22:00
«Орел
і
Решка.
Морський
сезону» 23.30 «Княжицький»
16+
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ОСТАННІЙ БІЙ»
15:25 Х/ф «КОМАНДИР
ЕСКАДРИЛЬЇ»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:25, 23:00 Т/с «Касл-4»

телеканалів

ВІВТОРОК, 23 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:20 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30, 11:20
Т/с «Галерея Вельвет» 10:55,
14:15 Телепродаж 13:10 Країна
на смак 14:30 Д/ц «Аромати
Колумбії» 15:15 Бюджетники
15:45, 19:30 #ВУКРАЇНІ 16:15
Д/ц «Тваринна зброя» 17:30
Разом 18:25 Тема дня 19:55
Д/ц «Світ дикої природи» 21:25
UA:Спорт 21:45 Наші гроші
22:20 Д/ц «Особливий загін»

07:05 Т/с «Коли ми вдома»
10:05 МастерШеф 12+
13:35 Ультиматум 16+
15:40, 18:00 Х/ф «АНЖЕЛІКА,
МАРКІЗА ЯНГОЛІВ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:50 Х/ф «ПРЕКРАСНА
АНЖЕЛІКА»
21:00 Т/с «Кріпосна»
22:45 Т/с «Никонов і Ко»

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»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 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»
22:55 Т/с «Школа. Недитячі
ігри»

ІНТЕР
05.25, 23.25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 Т/с «Там, де
твій дім» (12+) 12.00 «Новини»
12.25 Х/ф «СІСІ» 14.45
«Правила виживання» 15.50,
16.45 «Речдок» 18.00, 19.00,
01.10 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 04.05
«Подробиці» 21.00 «Лайма
Вайкуле. Юрмала. Рандеву
2019» 02.10 Т/с «Здрастуй,
мамо» (16+) 03.30 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.55 «Top
Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15, 09:30
Зірковий шлях
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
11:20 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «У минулого в боргу»
23:30 Агенти справедливості
16+

23:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «ГЕРОЙ У
РОЗШУКУ»
15:30 Х/ф «ОБМАН»
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
21:40 Т/с «Касл-4»
23:10 Т/с «Касл-3»

1+1

05.25, 23.25 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.00 Т/с
«Там, де твій дім» (12+) 12.00
«Новини» 12.25 Х/ф «СІСІ:
ТЯЖКІ РОКИ ІМПЕРАТРИЦІ»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.10 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
04.00 «Подробиці» 21.00
«Лайма Вайкуле. Юрмала.
Рандеву 2019» 02.10 Т/с
«Здрастуй, мамо» (16+) 02.50
«Орел і Решка. Шопінг» 04.55
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15, 09:30
Зірковий шлях
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
11:20 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «У минулого в боргу»
23:30 Агенти справедливості
16+

UA: РІВНЕ

ТБ

18:30 Т/с «Доктор Хаус»
UA: ПЕРШИЙ
СТБ
22:00 «Орел і Решка.
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:55 Т/с «Коли ми вдома»
Морський сезон»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
10:55 МастерШеф 12+
23:00 «Орел і Решка.
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
14:05 Цієї миті рік тому 12+
Перезавантаження.
21:00, 23:20 Новини 06:35,
16:20, 18:00 Х/ф «АНЖЕЛІКА
Америка»
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
І КОРОЛЬ»
ранку, Країно! 09:30, 11:20
17:30, 22:00 Вікна-Новини
2+2
Т/с «Галерея Вельвет» 11:00, 18:55 Х/ф «НЕПРИБОРКАНА
14:15 Телепродаж 13:10
06:00 Мультфільми
АНЖЕЛІКА»
UA:Фольк. Спогади 14:30 Д/ц 20:55 Т/с «Кріпосна»
08:00 Т/с «Пляжний коп-3»
«Аромати Колумбії» 15:15
09:35, 18:15 «Спецкор»
22:45 Т/с «Никонов і Ко»
Енеїда 16:15 Д/ц «Тваринна
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
зброя» 17:30 #ВУКРАЇНІ 18:25
10:55, 17:20 «Загублений світ»
ICTV
Тема дня 19:30 Перший на селі
14:05 Х/ф «ЧИСЛОВА
05:35
Громадянська
оборона
20:00 Д/ц «Життя з левами»
РАДІОСТАНЦІЯ»
06:30
Ранок
у
великому
місті
12+ 21:25 UA:Спорт 21:45
15:35 Х/ф «КОММАНДО»
08:45,
12:45,
15:45,
18:45,
Схеми. Корупція в деталях
19:25 Т/с «Опер за
21:00 Факти
22:25 Д/ц «Особливий загін»
викликом-3»
09:15, 19:20 Надзвичайні
21:30, 23:05 Т/с «Касл-4»
новини

ІНТЕР

УЄФА
20:45 Наполі - Удінезе.
Чемпіонат Італії
22:45 Олімпік - Десна.
Чемпіонат України

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00 Новини 09.00
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 09.25 Д/Ц «Аромати
Південної Африки» 09.50 UA:
ICTV
Фольк 10.45 Ранковий гість
05:35, 20:20 Громадянська
10.55 Сильна доля 11.45,
оборона
13.40, 21.50 Тема дня 12.15 Д/С
06:30 Ранок у великому місті
«Неповторна природа» 12.40,
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
16.15 Лайфхак українською
ZIK
Факти
12.50 М/с «Дуда і Дада» 14.05
07.00, 17.10, 18.10, 23.00
09:15, 19:20 Надзвичайні
«Розсекречена історія» 15.00
Правила життя 08.00 HARD з
новини
100 років мистецтва 15.15
Влащенко
09.00,
10.00,
11.00,
10:10 Антизомбі. Дайджест
РадіоДень «Модуль знань»
12.00,
13.00,
14.00,
15.00,
16.00,
10:50, 22:40 Т/с «Майор і магія»
15.55 Українська література в
17.00,
18.00,
20.00
Перші
про
13:20 Х/ф «ВІДШКОДУВАННЯ
іменах 16.05 Д/С «Чудова гра»
головне
09.10,
10.10,
11.10,
16.30 Д/ф «Погляд з середини»
ЗБИТКІВ»
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10 17.15 UA: Фольк. Спогади
15:30, 16:20 Х/ф «СФЕРА»
Коментарі 19.00, 20.10 Кінець 18.10 Т/с «Еліза» 19.00
21:25 Т/с «Пес»
дня 22.00 Запитай Киву 00.50 Головний випуск новин. Наживо
НОВИЙ КАНАЛ Д/ф «Щоденники Другої світової 19.25 Тема дня. Наживо 19.50
війни: день за днем» 01.40 Д/ф Д/С «Спільно» 20.15 Д/С
06:05, 07:45 Kids Time
«Великі танкові битви» 02.20
«Своя земля» 20.30 Головний
06:10 М/с «Пригоди кота в
Художній фільм 03.55 Історична випуск новин. Повтор 20.50
чоботях»
правда з Вахтангом Кіпіані
Д/С «#ВУКРАЇНІ» 22.15 Д/Ф
07:50 Шоу Оля
Неповторна природа
ТЕТ
08:50 Хто зверху? 12+
10:20 Т/с «Чаклунки»
06.00 ТЕТ Мультиранок
НТН
11:20 Європа за копійки
09.45 Т/с «Зачароване
05.00
«Top
Shop»
06.35
13:20 Заробітчани
королівство»
Х/ф «ВАВИЛОН ХХ» 08.30
17:20 Вар’яти 12+
11.15 Т/с «Рання пташка»
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
21:00 Х/ф «ТИТАН»
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу «ВЕРСІЯ ПОЛКОВНИКА
23:00 Х/ф «ПАГОРБИ МАЮТЬ
під Полтавою
ЗОРІНА» 10.45, 19.30 Т/с
ОЧІ»
13.30, 14.30, 22.00 Одного разу «Смерть у раю» (16+) 12.30,
в Одесі
16.30, 19.00, 23.15 «Свідок»
МЕГА
15.00, 21.00 Т/с «Останній
12.50, 17.45 «Випадковий
06.00 Бандитський Київ
москаль»
свідок» 13.30 «Свідок. Агенти»
08.15, 14.05 Правда життя
16.00 4 весілля
14.05 «Речовий доказ» 14.45,
09.15, 18.00 Дика природа
21.30 Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
18.00 Панянка-селянка
Африки 10.10, 17.05 Шалена
«Легенди бандитської Одеси»
23.00 ЛавЛавCar 2
подорож 11.05 Україна: забута
17.20 «Легенди карного
історія 11.55 Скептик 12.50,
ФУТБОЛ-1
розшуку» 18.20 «Будьте
00.40 Речовий доказ 15.05
здоровi» 23.45 Т/с «Закон і
06:00,
08:00
Топ-матч
Як працюють міста 16.05
порядок» (16+)
06:10
ПАОК
Бенфіка.
ПлейМегамисливці 19.00, 20.45 Їжа
оф.
Ліга
чемпіонів
богів 19.50, 01.50 Містична
ЕСПРЕСО
УЄФА
Україна 21.45 Найдивовижніші
00.00,
06.00, 19.00 «Великий
08:10 Чорноморець - Арсеналтварини світу 22.45
ефір Василя Зими» 02.00,
Київ. Чемпіонат
Дивовижний Всесвіт 23.40 Як
08.00, 21.00 «Вердикт» з
України
працюють машини 02.35 Наші
Сергієм Руденком 03.00, 05.30,
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
05.35 Там, де нас нема
15.30, 22.30 «Ваша Свобода»
NEWS
03.30 «Суботній політклуб»
10:15 Ювентус - Торіно.
К-1
04.30 «Міжнародний огляд»
Чемпіонат
Італії
06:30 «TOP SHOP»
з Юрієм Фізером 05.00
12:00
Яблонець
Динамо
(К).
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
«Поліцейська хвиля» 09.00
Ліга
Європи
УЄФА
08:15 «Ух ти show»
«Мандруй своє» 09.30 «Успішні
13:50 Ліон - Шахтар. Ліга
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
в Україні» 09.55, 11.00, 12.00,
чемпіонів УЄФА
09:50 Т/с «Мисливці за
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
15:55, 20:10 «Ніч Ліги
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
реліквіями»
чемпіонів»
«Погода» з Наталкою Діденко
11:40, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
16:35 Аякс - Ювентус. 1/4
10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
13:40 «Орел і Решка. Навколо
фіналу.
Ліга
чемпіонів
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
світу»
УЄФА
«Коментар» 22.00 «Шустрова
18:50 Т/с «Доктор Хаус»
18:25
МЮ
Барселона.
1/4
Live» 23.00 «Студія Захід» з
22:30 «Орел і Решка. Морський
фіналу.
Ліга
чемпіонів
Антоном Борковським
сезон»

ЧЕТВЕР, 25 ЛИПНЯ

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»
20:40 Х/ф «8 КРАЩИХ
ПОБАЧЕНЬ»
22:30 «Право на владу 2019»

ТБ

10:10 Секретний фронт
11:05, 13:25 Т/с «Майор і
магія»
13:45, 16:20 Х/ф «КРУТІ
ЧУВАКИ»
16:35 Х/ф
«ВІДШКОДУВАННЯ
ЗБИТКІВ»
20:15 Антизомбі. Дайджест
21:20 Т/с «Пес»
22:30 Нові лідери 2

НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:35 Kids Time
06:10 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:40 Шоу Оля
08:40 Хто зверху? 12+
10:10 Т/с «Чаклунки»
11:10 Європа за копійки
13:10 Заробітчани
17:10 Вар’яти 12+
21:00 Х/ф «ТРОН. СПАДОК»
23:40 Х/ф «ВІНЧЕСТЕР:
БУДИНОК, ЯКИЙ
ПОБУДУВАЛИ
ПРИВИДИ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.25, 14.15 Правда життя
09.25, 22.40 Дивовижний
Всесвіт 10.20, 17.05, 05.10
Шалена подорож 11.05
Україна: забута історія
12.05 Скептик 13.05, 00.40
Речовий доказ 15.10, 23.40
Як працюють машини 16.10,
21.45 Найдивовижніші тварини
світу 18.00 Африканські річки:
дари дощів 19.00, 20.50 Їжа
богів 20.00, 01.50 Містична
Україна 02.40 Телеформат

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:40, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
13:30 «Орел і Решка. Навколо
світу»

ZIK
07.00, 17.10, 18.10, 23.00
Правила життя 08.00 HARD з
Влащенко 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
Перші про головне 09.10,
10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.10 Коментарі
19.00, 20.10 Кінець дня 22.00
Запитай Киву 00.50 Д/ф
«Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 01.40
Д/ф «Великі танкові битви»
02.20 Художній фільм 03.55
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Т/с «Зачароване
королівство»
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 Рома - Фіорентина.
Чемпіонат Італії
22:45 Десна - Карпати.
Чемпіонат України

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00 Новини 09.00
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 09.25 Радіодень
Життя 09.55 UA: Фольк 10.45
Ранковий гість 10.55 Сильна
доля 11.45, 13.40 Тема дня
12.15 Д/С «Неповторна
природа» 12.40, 16.15
Лайфхак українською 12.50
М/с «Дуда і Дада» 14.05
«Розсекречена історія» 15.00
100 років мистецтва 15.15
РадіоДень «Модуль знань»
15.55 Українська література
в іменах 16.05 Д/С «Чудова
гра» 16.30 Д/ф «Погляд з
середини» 17.15 UA: Фольк.
Спогади 18.10 Т/с «Еліза»
19.00 Головний випуск новин.
Наживо 19.25 Звіти наживо
20.30 Головний випуск новин.
Повтор 20.50 Д/С «Разом»
21.20 Д/С «Спільно» 21.50
Д/С «#ВУКРАЇНІ» 22.15 Д/Ф
«Неповторна природа»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.45
Х/ф «ВАЖКА ВОДА» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ОДИН ШАНС ІЗ ТИСЯЧІ»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть
у раю» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 23.15 «Свідок» 12.50,
17.45 «Випадковий свідок»
13.30 «Вартість життя» 14.05
«Речовий доказ» 14.45, 21.30
Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Правда
життя» 23.45 Т/с «Закон і
порядок» (16+)

ФУТБОЛ-1

ЕСПРЕСО

06:00, 08:00 Топ-матч
06:10 АЕК - Бенфіка. Ліга
чемпіонів УЄФА
08:10 Арсенал-Київ - Ворскла.
Чемпіонат України
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:15 Ювентус - Аталанта.
Чемпіонат Італії
12:00 Динамо (К) - Ренн. Ліга
Європи УЄФА
13:50 Ман Сіті - Шахтар. Ліга
чемпіонів УЄФА
15:55, 20:10 «Ніч Ліги
чемпіонів»
16:35 Порту - Ліверпуль. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
18:25 Ман Сіті - Тоттенгем. 1/4

00.15, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.10,
08.00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 03.05, 05.30,
15.30, 22.30 «Ваша Свобода»
03.30 «Княжицький» 04.15
«Унікальні церкви Карпат»
04.30 «Культ:Експрес» з
Марією Бурмакою 05.00, 09.30
«Вартові Еспресо» 09.00, 23.00
«Шустрова Live» 09.55, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
17.10, 18.25 «Коментар»
18.15 «Агро-Експрес» 21.00
«Політклуб Віталія Портникова»
23.30 «Поліцейська хвиля»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 26 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, 11:20 Т/с
«Галерея Вельвет» 11:05, 14:15
Телепродаж 13:10 Сильна доля
14:30 Д/ц «Аромати Колумбії»
15:15 UA:Фольк. Спогади 16:15
Д/ц «Тваринна зброя» 17:25
Схеми. Корупція в деталях 17:55
VoxCheck 18:25 Тема дня 19:30
Розсекречена історія 20:30 Д/ц
«Життя з левами» 12+ 21:25
UA:Спорт 22:00 Перша шпальта
22:35 Як дивитися кіно 23:05 Х/ф
«ТЕБЕ НІКОЛИ ТУТ НЕ БУЛО»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:50, 12:20 «Міняю жінку»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:20, 23:05 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.20 Т/с «Там, де твій дім» (12+)
11.25, 12.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ
КРІСТО» 12.00 «Новини» 14.45
«Правила виживання» 15.50,
16.45, 23.50 «Речдок» 18.00, 01.35
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня» 02.20
«Орел і Решка. Шопінг» 03.35
Х/ф «САМОТНЯ ЖІНКА БАЖАЄ
ПОЗНАЙОМИТИСЯ» 05.00
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30 Зірковий шлях
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,

23:00 Сьогодні
10:40 Т/с «Від любові до ненависті»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Смак щастя»

СТБ
06:25 Т/с «Коли ми вдома»
07:25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
09:05 Т/с «Никонов і Ко»
17:00, 18:00 Х/ф
«НЕПРИБОРКАНА
АНЖЕЛІКА»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
19:45 Х/ф «АНЖЕЛІКА І СУЛТАН»
22:45 Х/ф «СЕЛЮЧКА З
БЕВЕРЛІ-ІЛЛС»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:05, 13:20, 16:20, 23:00 Скетчшоу «На трьох» 16+
14:10 Т/с «Марк+Наталка»
16:50 Х/ф «ЯКОСЬ
ПОРУШИВШИ ЗАКОН»
20:05, 21:40 Дизель шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Абзац
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:10 Шоу Оля
08:10 Хто зверху? 12+
10:00 Т/с «Чаклунки»
11:00 Половинки 16+
15:10 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФІДІВ»
19:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШОЇ
ЕРИ»
21:00 Х/ф «ПРИВИД В
ОБЛАДУНКАХ»
23:00 Х/ф «ГРАВІТАЦІЯ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.10,
14.05 Правда життя 09.20
Дивовижний Всесвіт 10.15,
17.10, 05.15 Шалена подорож
11.05 Україна: забута історія
11.55 Скептик 12.55, 00.40

Речовий доказ 15.15, 23.40 Як
працюють машини 16.15, 21.45
Найдивовижніші тварини світу
18.00, 04.50 Африканські річки:
дари дощів 19.00, 20.50 Їжа богів
20.00, 01.50 Містична Україна
22.40 Народжені мусонами 02.40
Бандитський Київ 04.25 Дика
природа Африки

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:15 «Орел і Решка. Шопінг»
10:10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12:00, 16:50 Т/с «Доктор Хто»
14:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:50 Х/ф «НЕЗВАЖАЮЧИ НІ
НА ЩО»
20:00 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ
МНОЮ, ЧУВАК»
22:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

світової війни: день за днем» 00.50
Д/ф «Великі танкові битви» 01.30
Художній фільм 03.00 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 06.15
Shift 06.30 Європа у фокусі

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «ДУММІ - МУМІЯ»
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»
16.00 М/ф «Ріо»
18.00 Панянка-селянка
21.00 М/ф «Ріо - 2»
23.00 Х/ф «ЗНАЙОМТЕСЯ - БІЛЛ»
(16+)

UA: ПЕРШИЙ

Перезавантаження. 3 сезон»

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

СТБ
07:05 Т/с «Коли ми вдома»
09:05 Х/ф «ЗДРАСТВУЙ ТА
ПРОЩАВАЙ»
11:00 Т/с «Щастя за
договором»
15:00 Т/с «Кріпосна»
19:00 Т/с «Добігти до себе»
22:50 Х/ф «АНЖЕЛІКА І
СУЛТАН»

ТБ
23:00 Х/ф «ЛИСТОНОША»

правда з Вахтангом Кіпіані
06.20 Євромакс 06.50 Завтра
вже сьогодні

виживання» 12.35 Радіодень.
«Модуль знань» 13.15, 19.40
МЕГА
Д/С «#ВУКРАЇНІ» 13.40 Тема дня
14.05 «Розсекречена історія»
06.00 Бандитський Київ 07.00,
ТЕТ
15.00 100 років історії за 100
23.30 Містична Україна 07.45
хвилин 15.20 Д/Ф «Августин
Там, де нас нема 08.45 Речовий 06.00 ТЕТ Мультиранок
Волошин» 15.45 Радіодень
доказ 09.55 Як працюють
11.25 М/ф «Снігова битва»
машини 10.55 Дім 12.30
12.55 Х/ф «ДУММІ - МУМІЯ» «Книжкова лавка» 16.45 Сильна
доля 18.30 Д/С «Своя земля»
Таємниці Сонця 13.30 Шалена 14.20 Панянка-селянка
19.00 Головний випуск новин.
подорож 14.20 Африканські
17.15 Х/ф «ЗНАЙОМТЕСЯ Наживо 19.15 «Суботня тема»
річки: дари дощів 16.20
БІЛЛ» (16+)
20.15 Х/ф «ГРОЗОВИЙ
Дивовижний Всесвіт 18.20
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу ПЕРЕВАЛ» 22.30 #@.)[]?$0 з
Брама часу 21.00 Як працює
під Полтавою
Майклом Щуром
наш мозок 00.20 Таємниці
19.30, 20.30, 21.30 Одного разу
кримінального світу
в Одесі
НТН
22.00 Сімейка У
05.00 «Top Shop» 05.55 Х/ф

К-1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
08:50 М/ф «Барбі: принцеса
перлів»
10:15 Х/ф «САМЕ ЧАС»
12:15 Х/ф «НЕЗВАЖАЮЧИ НІ
НА ЩО»
14:30 «Орел і Решка. Морський
сезон»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 18:25, 20:30
Топ-матч
06:10 Бенфіка - Аякс. Ліга
1+1
ICTV
чемпіонів УЄФА.
06:00, 23:30 «Світське життя.
Прем’єра
05:10 Скарб нації
2019»
08:10 Олександрія - Маріуполь.
05:20 Еврика!
06:50 «Гроші 2019»
Чемпіонат України
05:30, 12:45, 18:45 Факти
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
05:55
Більше
ніж
правда
10:00, 11:15, 12:40, 13:55, 15:10
10:15 Генк - Кортрейк. Чемпіонат
07:40 Я зняв!
«Світ навиворіт - 6»
Бельгії
09:35
Дизель
шоу
12+
2+2
16:30, 21:30 «Жіночий квартал»
12:00 Динамо (К) - Яблонець.
11:00
Особливості
національної
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
Ліга Європи УЄФА
06:00 Мультфільми
роботи
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018» 13:50 Шахтар - Ліон. Ліга
13:00
Скетч-шоу
«На
трьох»
16+
новин»
чемпіонів УЄФА
09:00 «Загублений світ»
20:15 «Українські сенсації 2019» 14:45 Т/с «Пес»
15:55 «Шлях до Баку»
13:00 Х/ф «КОМАНДИР
19:10 Х/ф «ЛИЦАР ДНЯ»
16:35 Наполі - Арсенал. 1/4
ЕСКАДРИЛЬЇ»
21:25 Х/ф «СІМЕЙНЕ
ІНТЕР
фіналу. Ліга Європи
ПОГРАБУВАННЯ»
14:50 Х/ф «КОММАНДО»
УЄФА
05.30 «Чекай на мене. Україна» 23:00 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ-3:
16:35 Х/ф «СТУКАЧ»
18:40 Валенсія - Вільярреал.
07.10 Х/ф «ІДЕАЛЬНИЙ
ПОВСТАННЯ ЛІКАНІВ» 18:40 Х/ф «ВТІКАЧІ»
1/4 фіналу. Ліга Європи
ЧОЛОВІК» 09.00 «Шість
УЄФА
соток» 10.00 «Готуємо разом»
НОВИЙ КАНАЛ 20:30 Х/ф «МЕДАЛЬЙОН»
22:10 Х/ф «КУР’ЄР»
20:40 Айнтрахт - Бенфіка. 1/4
11.00, 05.15 Д/п «Києво06:00 М/с «Лунтік»
Печерська лавра. Фотографія
фіналу. Ліга Європи
07:00, 08:45 Kids Time
ZIK
тисячоліття» 12.15 «Інтерв’ю з
УЄФА
07:05
М/с
«Пригоди
кота
в
Блаженнійшим Митрополитом
22:45 Челсі - Славія. 1/4 фіналу.
07.00, 15.45, 17.15 Політичне
чоботях»
Київським і всея України
Ліга Європи УЄФА
ток-шоу «Народ проти!» 10.00
07:30 М/с «Том і Джеррі-шоу»
Онуфрієм» 12.45 «Трансляція
Злий дім 11.00 Стежками війни
08:50
Вар’яти
12+
UA:
РІВНЕ
молебню з Володимирської
11.20 Говорить великий Львів
14:50 М/ф «Монстри на
гірки та Хресного ходу» 15.00
13.10 Правила життя 14.00,
07.00 Додолики 07.15 Казки
канікулах 2»
Х/ф «НЕ СТРІЛЯЙТЕ В БІЛИХ
23.00 HARD з Влащенко 17.00, Сашка Лірника 07.25 М/С
16:20 Х/ф «ТРОН. СПАДОК»
ЛЕБЕДІВ» 17.45, 20.30
19.00 Перші про головне 19.10, «Вруміз» 08.00 Ранкове шоу
19:00 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР. У
Т/с «Побачити океан» (12+)
22.00 Кінець дня 20.00 Перші
«Добрий ранок» 09.30 Д/ф
20.00 «Подробиці» 22.10 Т/с
ПОШУКАХ СПИСА»
другі 21.00 Деталі 00.00 Д/ф
«Аромати Колумбії» 09.50
«Повернешся - поговоримо»
21:00 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР.
«Щоденники Другої світової
Кулінарно-літературне шоу
01.50 «Орел і Решка. Шопінг»
ПОВЕРНЕННЯ ДО
війни: день за днем» 00.50 Д/ф «Енеїда» 10.50, 17.40 UA:Фольк
03.15 «Орел і Решка. Морський
«Великі танкові битви» 01.30
КОПАЛЕНЬ ЦАРЯ
Спогади 11.40 «Хто в домі
сезон 3» 04.05 «Орел і Решка.
Художній фільм 03.20 Історична хазяїн» 12.10 Д/С «Боротьба за
СОЛОМОНА»

УКРАЇНА

«ВЗЯТИ ЖИВИМ» 10.00 Х/ф
«БІЛОРУСЬКИЙ ВОКЗАЛ»
12.00 Т/с «Спецзагін «Кобра 11»
(16+) 16.00 «Україна вражає»
16.50 «Таємниці світу» 18.05
«Круті 90-ті» 19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «ВИСОТА» 21.20 Х/ф
«ОПЕРАЦІЯ «ТУШОНКА» (16+)
23.25 Х/ф «БУНРАКУ» (18+)

ЕСПРЕСО
00.00, 01.30 «Великий ефір
Василя Зими» 00.30, 13.30
«Еспресо: Дебати» 02.00, 07.00
«Політклуб Віталія Портникова»
03.30, 05.30 «Ваша Свобода»
04.00, 11.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 05.00, 21.30
«Шустрова Live» 06.00, 23.00
«Футбольний формат. Старт
сезону» 08.30 «Поліцейська
хвиля» 09.00 «Культ:Експрес»
з Марією Бурмакою 09.30
«Мандруй своє» 10.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 НОВИНИ 10.05 «PRO
здоров’я» з Іриною Коваль 12.10,
15.10, 17.05, 18.10 «Коментар»
13.05 «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
16.30 «#Скандали_тижня» 19.05
«Суботній політклуб» 20.00
«Політичний МаринаД» 21.00
«Гумор-кабаре «Вечір Колєг»
22.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським

ТБ

НЕДІЛЯ, 28 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ

НТН

05.00 «Top Shop» 06.35 Х/ф
«ВБИВСТВО У ЗИМОВІЙ ЯЛТІ»
ФУТБОЛ-1
(16+) 08.30 Ранковий «Свідок»
06:00, 08:00, 18:25, 23:25 Топ-матч 09.00 Х/ф «ПОРТ» 10.35, 19.30
06:10 Аякс - Бенфіка. Ліга чемпіонів Т/с «Смерть у раю» (16+) 12.30,
УЄФА. Прем’єра
16.30, 19.00, 23.15 «Свідок» 12.50,
08:10 Олімпік - Арсенал-Київ.
17.45 «Випадковий свідок» 13.30
Чемпіонат України
«Правда життя» 14.05 «Речовий
10:00, 15:40, 22:15 Футбол NEWS доказ» 14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
10:15 Сампдорія - Ювентус.
(12+) 16.50 «Легенди бандитської
Одеси» 17.20 «Легенди карного
Чемпіонат Італії
2+2
розшуку» 18.20 «Таємниці світу»
12:00 Астана - Динамо (К). Ліга
23.45 Т/с «Я - охоронець» (16+)
Європи УЄФА
06:00 Мультфільми
13:50 Гоффенгайм - Шахтар. Ліга
08:00 Т/с «Пляжний коп-3»
ЕСПРЕСО
чемпіонів УЄФА
09:35, 18:15 «Спецкор»
15:55 «Шлях до Баку»
00.00, 06.00, 19.00, 20.30
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
16:35 Арсенал - Наполі. 1/4 фіналу. «Великий ефір Василя Зими»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
Ліга Європи УЄФА
02.00, 04.30 «Студія Захід» з
11:55 «Помста природи»
18:40 Вільярреал - Валенсія. 1/4
Антоном Борковським 03.00,
12:25 Х/ф «ВОРОГ МІЙ»
фіналу. Ліга Європи УЄФА 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша Свобода»
14:30 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ БОЄЦЬ» 20:30 Огляд матчів. Ліга Європи
03.30, 09.30 «Поліцейська хвиля»
19:25 Х/ф «ЛЕГЕНДИ: ГРОБНИЦЯ
УЄФА
04.00 «Шустрова Live» 08.00
ДРАКОНА»
21:25 LIVE. Генк - Кортрейк.
«ІТ-Документ» 08.05 «Футбольний
Чемпіонат Бельгії
21:10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНІВ»
формат. Старт сезону» 09.00
23:40 Славія - Челсі. 1/4 фіналу. Ліга
23:00 Х/ф «ЧИСЛОВА
«Успішні в Україні» 09.55, 11.00,
Європи УЄФА
РАДІОСТАНЦІЯ»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
UA: РІВНЕ
ZIK
15.15 «Погода» з Наталкою
07.00, 08.10, 17.10, 18.10 Правила 07.00 Ранкове шоу «Добрий
Діденко 10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
життя 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
17.00 Новини 09.00 Кулінарно12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
«Коментар» 18.30 «Футбольна
літературне шоу «Енеїда» 09.25
17.00, 18.00, 20.00 Перші про
головне 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, Радіодень Життя 09.55 UA: Фольк п’ятниця» 19.30 «Еспресо: Дебати»
13.10, 14.10, 15.10, 16.10 Коментарі 10.45 Ранковий гість 10.55 Сильна 21.00 Авторська програма «Ч/Б
шоу» 22.00 «#Скандали_тижня»
доля 11.45 Звіти наживо 12.40,
19.00, 20.10 Кінець дня 21.00
Політичне ток-шоу «Народ проти!» 16.15 Лайфхак українською 12.50 23.00 «Вартові Еспресо» 23.30
М/с «Дуда і Дада» 13.40 Напам’ять. «Мандруй своє»
00.00 Д/ф «Щоденники Другої

СУБОТА, 27 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, 23:30
Новини 09:30 Країна на смак
10:45 Енеїда 11:45, 14:50
Телепродаж 12:05 М/с «Дуда
і Дада» 13:00 Х/ф «ПОРУЧ З
ІСУСОМ: ХОМА» 15:15 Д/ц
«Мальовничі села» 15:40 Д/ц
«Фестивалі планети» 16:10
Д/ц «Браво, шеф!» 17:10
Разом 17:45 Спільно 18:15
Своя земля 18:30 Д/ф «Дика
Африка. Слідами білих акул»
19:25 Д/ц «Суперчуття» 19:55
Розсекречена історія 21:25 Д/ц
«Світ дикої природи» 22:20 Т/с
«Дірк Джентлі»

Раїса Руденко 14.05 «Розсекречена
історія» 15.00 100 років мистецтва
15.15 РадіоДень «Модуль знань»
15.55 Українська література в
іменах 16.05 Д/С «Чудова гра»
16.30 Д/ф «Погляд з середини»
17.15 UA: Фольк. Спогади 18.10
Т/с «Еліза» 19.00 Головний випуск
новин. Наживо 19.25, 21.50 Тема
дня 19.50 Програма розслідувань
«Наші гроші» 20.15 Д/С «Плічо-пліч» 20.30 Головний випуск
новин. Повтор 21.00 Програма
розслідувань «Схеми. Корупція в
деталях» 21.20 Д/С «Своя земля»
21.35 StopFakeNews 22.15 Д/Ф
«Неповторна природа»

16:00 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР. У
ПОШУКАХ СПИСА»
18:00 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР.
ПОВЕРНЕННЯ ДО
КОПАЛЕНЬ ЦАРЯ
СОЛОМОНА»
20:00 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР.
ПРОКЛЯТТЯ
ЮДИНОГО ПОТИРУ»
22:00 Х/ф.

гра» 08.30 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 09.30 Д/ф «Аромати
Колумбії» 09.50 Країна на смак
10.50 UA:Фольк Спогади 11.40
«Хто в домі хазяїн» 12.10 Д/С
«Боротьба за виживання» 12.35
Радіодень. «Модуль знань»
13.15, 22.05 Д/С «#ВУКРАЇНІ»
13.40 Суботня тема 14.10,
19.00 Д/С «Своя земля» 14.25
«Розсекречена історія» 15.20 Д/Ф
ТЕТ
«Секрети замків Великобританії»
МЕГА
06.00 ТЕТ Мультиранок
16.05 «Букоголіки» 16.35
11.15 М/ф «Жаб’яче королівство: Українська читанка 16.45 Сильна
06.00, 05.05 Бандитська Одеса
Таємниця кришталевої доля 17.50 UА Фольк. Спогади
07.00, 23.35 Містична Україна
жаби»
19.25 Д/C «Спільно» 20.20 Х/ф
07.50, 18.15 Там, де нас нема
СТБ
12.50 Х/ф «РУСАЛОНЬКА»
«КЛАРА І ФРАНЦИСК» 22.30
08.45 Речовий доказ 09.55 Як
06:00 Т/с «Коли ми вдома»
«Букоголіки»
працюють машини 13.25 Шалена 14.00 Панянка-селянка
07:00, 11:05 Хата на тата 12+
17.00 М/ф «Ріо - 2»
подорож 14.15 Дика природа
09:00 Страва честі 12+
НТН
Африки 14.45 Африканські річки: 19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
18:00 Слідство ведуть
під Полтавою
дари дощів 16.15 Народжені
05.20 Х/ф «ДОБРІ НАМІРИ»
екстрасенси 16+
19.30, 20.30, 21.30 Одного разу
мусонами 21.00 Дім 22.35
06.45 «Страх у твоєму домі» 10.25
19:55 Один за всіх 16+
в Одесі
Таємниці
Сонця
00.30
Гордість
Х/ф «БЕРЕМО ВСЕ НА СЕБЕ»
1+1
22.00
Сімейка
У
21:15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
України
11.50 Х/ф «ВІРНІ ДРУЗІ» 13.45
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
УДАЧІ»
Х/ф «СИН ВЧИТЕЛЯ» 17.10
ФУТБОЛ-1
служба новин»
23:05 Я соромлюсь свого
К-1
Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «ТУШОНКА»
тіла 16+
06:35 Мультфільм
06:00, 08:00, 15:55, 18:00, 20:00
(16+) 19.15 Х/ф «ВІДПУСТКА ЗА
06:30 «TOP SHOP»
06:45 «Українські сенсації 2019»
Топ-матч
ВЛАСНИЙ РАХУНОК» 22.00 Х/ф
07:50
М/с
«Гарфілд
Шоу»
ICTV
06:10
Баварія
Бенфіка.
Ліга
08:00 «Сніданок. Вихідний»
«ВІЙ» (16+)
08:15 «Ух ти show»
чемпіонів
УЄФА.
09:00 Лотерея «Лото-забава»
05:15 Громадянська оборона
09:10 Х/ф «САМЕ ЧАС»
Прем’єра
ЕСПРЕСО
09:45, 10:50, 11:50, 12:50 «Світ
07:00 Антизомбі. Дайджест
11:15 Х/ф «ЗАКОХАЙСЯ
08:10 Олімпік - Карпати.
навиворіт - 9»
08:55 Т/с «Відділ 44»
В МЕНЕ, ЯКЩО
00.00, 03.00, 08.30, 20.00
Чемпіонат
України
13:30 Х/ф «ДІВЧАТА»
12:45, 18:45 Факти
НАВАЖИШСЯ»
«Політичний МаринаД» 01.00,
10:00, 15:40, 21:45 Футбол NEWS 06.30, 11.05, 18.05 «Суботній
15:30 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА» 13:00 Х/ф «ЯКОСЬ
13:10 «Орел і Решка. Морський
10:15 Ліверпуль - ПСЖ. Ліга
17:40 Х/ф «ПІНГВІНИ МІСТЕРА
політклуб» 02.00, 05.30, 21.30
ПОРУШИВШИ ЗАКОН»
сезон»
чемпіонів УЄФА
ПОППЕРА»
«Вартові Еспресо» 02.30
14:45 Х/ф «СІМЕЙНЕ
12:00
Олімпіакос
Динамо
(К).
2+2
«Культ:Експрес» з Марією
20:15 «Голос країни. Найкраще»
ПОГРАБУВАННЯ»
1/16 фіналу. Ліга Європи Бурмакою 04.00 «Політклуб
23:30 «Ліга сміху»
16:40 Х/ф «ЛИЦАР ДНЯ»
06:00 Мультфільми
УЄФА
Віталія Портникова» 06.00,
20:35 Х/ф «ВІД КОЛИСКИ ДО
08:00 «Він, вона і телевізор»
13:50 Шахтар - Айнтрахт. 1/16
23.30 «Суботнє інтерв’ю» з Радіо
ІНТЕР
МОГИЛИ»
11:35 Х/ф «МЕДАЛЬЙОН»
фіналу. Ліга Європи УЄФА Свобода 07.20 «Агро-Експрес»
22:45 Х/ф «ЧАС СКАЖЕНИХ
06.25 Х/ф «БЕРЕЖИ МЕНЕ,
13:25 Х/ф «ЛЕГЕНДИ:
16:10 Мілан - Аталанта. Чемпіонат 07.30 «PRO здоров’я» з Іриною
ПСІВ»
МІЙ ТАЛІСМАНЕ» 08.00
ГРОБНИЦЯ ДРАКОНА»
Італії
Коваль 09.30 «Мандруй своє»
«уДачний проект» 09.00
15:10 Х/ф «СПИС ДОЛІ»
18:10 Генк - Кортрейк. Чемпіонат 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
НОВИЙ КАНАЛ 17:55 Х/ф «ЯНГОЛ«Трансляція Божественної
Бельгії
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
літургії з Києво-Печерської
ОХОРОНЕЦЬ»
05:40 Стендап шоу
20:15, 23:15 «Великий футбол».
10.10, 22.00 «Княжицький»
лаври» 11.00 «Орел і Решка.
20:20
Х/ф
«ЧОРНИЙ
ЯСТРУБ»
06:35, 08:45 Kids Time
Інформаційно-аналітична 12.10, 14.05, 15.10, 16.05, 17.05
Перезавантаження. 3 сезон»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
06:40 М/с «Пригоди кота в
програма
«Коментар» 13.05 «Студія Захід»
12.00 «Орел і Решка. Морський
20:55 LIVE. Динамо - Шахтар.
чоботях»
з Антоном Борковським 14.30
ZIK
сезон 3» 13.00 Х/ф «ІНТУЇЦІЯ»
Суперкубок України
07:30 М/с «Том і Джеррі-шоу»
«Успішні в Україні» 15.30, 21.00
14.40 Т/с «Доктор Фостер 2»
08:50 М/ф «Маленький вампір» 07.20 Перші другі 08.10 Говорить
«Міжнародний огляд» з Юрієм
UA: РІВНЕ
(16+) 20.00 «Подробиці» 20.30
10:30 М/ф «Монстри на
великий Львів 10.00 Перша
Фізером 16.30 «Шустрова Live»
Х/ф «ПЛАНЕТА ОДИНАКІВ»
передача 11.00 Стежками війни 07.00 Додолики 07.15 Казки
канікулах 2»
19.00 «Еспресо: Дебати» 22.45
23.15 Х/ф «ПОГАНА СУСІДКА» 12:00 Х/ф «ТИТАН»
11.30 HARD з Влащенко 13.00, Сашка Лірника 07.25 М/С
«Унікальні церкви Карпат» 23.00
01.15 «Речдок»
16.00, 17.10 Правила життя 15.00 «Вруміз» 08.00 Д/Ф «Чудова
«Гумор-кабаре «Вечір Колєг»
14:00 Х/ф «СОЛДАТ»
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, 23:30 Новини
09:30 Енеїда 10:35 Країна на
смак 11:45, 14:00 Телепродаж
12:05 М/с «Дуда і Дада» 13:00
Д/ц «Браво, шеф!» 14:20 Д/ц
«Тайська кухня» 15:25, 21:55
Бюджетники 15:50 UA:Фольк.
Спогади 16:50 Перший на селі
17:25 Д/ф «Дика Африка. Велика
п’ятірка» 18:20 Д/ц «Фестивалі
планети» 18:55 Д/ц «Мегаполіси»
19:20 Д/ц «Суперчуття» 19:50
Д/ф «Останній шанс побачити»
21:25 Розважальна програма з
Майклом Щуром 22:25 Т/с «Дірк
Джентлі»

06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
11:10 Т/с «Дівчатка мої»
15:00 Т/с «Смак щастя»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20:50 Футбол. Суперкубок
України «Шахтар» «Динамо»
23:20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РОЗКРАДАЧКА
ГРОБНИЦЬ»

Докаz 17.00, 19.00 Перші про
головне 17.45, 19.10 Політичне
ток-шоу «Народ проти!» 21.00
Деталі 22.00 Кінець дня 00.00
Д/ф «Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 00.50 Д/ф
«Великі танкові битви» 01.30
Художній фільм 03.20 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані
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Катамарани змушені відпочивати…

SOS: НАЙГЛИБШЕ ОЗЕРО УКРАЇНИ
СВІТЯЗЬ КАТАСТРОФІЧНО ОБМІЛІЛО
Чому вода «втікає» від берега, чи не «допомагають» нам у цьому білоруси
зі своїм Хотиславським кар’єром, як порятувати перлину волинської
природи, що стала для багатьох улюбленим місцем відпочинку?
Катерина ЗУБЧУК

«КАЖУТЬ, НІБИТО ДАМБУ
ПРОРВАЛО — І ВОДА
ПІШЛА…»

Про піщані коси на Світязі
знаю не з чуток. Ще в середині
червня, коли стояла особливо
спекотна погода, аж незвична
для першого місяця літа, була
на озері і йшла одною з них. Малеча тішилася, що має де будувати свої замки — це ж просто
як на морі, дорослі зауважували, що вже не так довго треба йти
плесом до того місця, де починається глибина і можна «по-людськи» поплавати. Ще більш
вражена була цією косою, коли
приїхала на Світязь наприкінці
червня. Але, як виявилося, в районі пансіонату «Шацькі озера»,
про який у мене були враження,
не найкритичніша ситуація.
Науковий співробітник Шацького національного природного
парку Петро Юрчук, із допомогою якого ми шукали відповідь
на питання щодо цьогорічного
обміління озера, запропонував
поїхати спершу на центральний
пляж у селі Світязь. І ми побачили, що там уже не одна піщана
коса, а цілий їх ряд. Про враження від такого видовища розпитуємо відпочивальників. Олександр
Лебідь, як назвався чоловік, —
із Чернівців. Він розповідає:
— Я родом із Любомля,
де й тепер мама живе, сестра.
Кожного року буваю із сім’єю тут.
А такі піщані коси бачу вперше
за багато літ. Це мене дуже здивувало. Кажуть, нібито дамбу
десь прорвало — і вода пішла…
Але ж влада мала б передбачити
таку ситуацію: те, що сюди люди
їдуть, — це ж прибуток і для місцевого бюджету. Якщо озеро за-

Ось наскільки відступила від берега вода в урочищі Гряда.

справді шокуюче: вода відступила від
« Враження
берега на десятки метрів. Ми йдемо дном озера,
не роззуваючись.
»
чахне, то постраждають і тутешні жителі, які приймають у себе
відпочивальників. Треба щось
робити, аби озеро повернулося
до того, яким було.
Ще одне знайомство. Світлана Бишок із чоловіком і маленькою дитиною приїхала з Києва.
Жінка говорить:
— Ще раніше читала в інтернеті, що озеро обміліло. Тепер
і сама бачу. Хоч порівняти з попередніми роками не можу, оскільки я не була тут із 2012-го.
Пані Світлана не втримується від захоплення тим, які зміни
в інфраструктурі сталися за роки,
поки не приїжджала сюди:
— З дітьми тепер не доводиться сумувати — є чим зайнятися. Або таке: хто колись бачив
на березі біотуалети чи навіть
ті ж контейнери для сміття? Те-

пер вони є. Це ж і є бережне ставлення до природи.
Два хлопчаки — Богдан Порва із села Линів Локачинського
району, який приїхав до бабусі
в село Світязь, і місцевий Ілля
Панасюк ходили з відром вареної кукурудзи. Заробляли, одне
слово. По-дорослому лаконічно
відповіли на запитання з приводу
обміління Світязя:
— Вода сіла. Не те, що було
торік. Та ще й два-три тижні тому
такого мілководдя не бачили.
Але Світязь у районі центрального пляжу — це, як мовиться, ще квіточки, а ягідки попереду.
— Ось поїдемо на Гряду, —
каже наш попутник Петро Юрчук, — там видовище страшніше.
І ми вирушаємо в урочище,
де вздовж озера на два з поло-

виною кілометри розтягнулися
бази відпочинку — більші й менші, сучасні й такі, що були збудовані тут ще в минулому столітті.
У 1970-х роках, коли ще й Шацького національного природного
парку не було, землю роздавала
місцева влада під забудову і волинським підприємствам, і львівським, зокрема шахтарям.
Враження справді шокуюче:
вода відступила від берега на десятки метрів. Ми йдемо дном
озера, не роззуваючись.
— Часто буває таке? — запитуємо чоловіка, який сидить
на березі.
Роман Бриль приїхав сюди
з родиною із Червонограда, що на Львівщині.
— У нас на Бузі не покупаєшся, — каже він. — Вода така брудна, що аж страшно…
Тому-то, як і багато львів’ян,
любить бувати на Світязі. Особливо, як говорить, добре тут
на мілководді дітям, а як воно
пропаде, то, бідкається, не буде
де їм плюскатися. А ось чому,
на його думку, так обміліло озеро, то і цей співбесідник, і ряд
інших казали: мовляв, що тут
можна зробити — то все природа-матінка. Проти неї не позмагаєшся.
«ЧЕРВНЕВА СПЕКА
І ВІДСУТНІСТЬ ДОЩУ
ВПРОДОВЖ ДВОХ МІСЯЦІВ
ЗРОБИЛИ СВОЮ СПРАВУ»

Світязь обмілів — і це, звичайно, незручність для відпочивальників із дітьми. Але нас
більше цікавила глобальніша
проблема — подальша доля озера. У цьому зв’язку Петро Юрчук
сказав:
— Обміління Світязя — яви-
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Фото pinterest.com.

«… І похвалюся внуку
Петі — знайшла я діда
в інтернеті!»
Підпис до фото Іллі Василюка із села Нуйно КаміньКаширського району, який ми винесли у заголовок, нас
дуже повеселив
Взагалі з ваших кумедних текстівок (радимо придбати в листонош і почитати липневий випуск «Читанки для
всіх», де про цей конкурс ми даємо дуже розширено) дізналися, що українські бабусі за допомогою ноутбука насамперед хочуть упіймати у світовій павутині діда-мільйонера, зіграти у «стрілялки» і здійснити хакерську атаку на Пенсійний фонд.
А лучанин Микола Шостак пішов ще далі — і замахнувся на…
Міжнародний валютний фонд!
Ти, Параско, від природи
Хакер — просто екстраклас:
В МВФ зламала коди –
Й український борг погас!
Ще отримаєш доходи —
Фонд в боргу тепер у нас!
За такі нестандартність і оптимізм ми оголошуємо його переможцем конкурсу і володарем 250 гривень!
І ви теж маєте шанс здобути такі гроші — для цього треба
помізкувати над підписом до поданої нами внизу нової колоритної світлини.
Фото prikol.i.ua.

Юні продавці кукурудзи також занепокоєні, що вода «сіла».

ще не нове. У спекотні роки,
наприклад у 2015-му, ми таку
картину — піщані коси на мілині — вже спостерігали. Але вони
виступали зазвичай аж наприкінці серпня. У цьому ж році в червні була аномальна спека — побито всі температурні рекорди:
39–40 градусів в тіні! Відповідно збільшилася випаровуваність водного плеса. Зважаючи
на те, що озеро лише на 20 відсотків живиться підземними водами, а решта — це опади, і маємо
таку ситуацію. Тим більше треба
взяти до уваги, що в цьому році
і після малосніжної зими ми мали
невисокі показники: мінус 20–
25 сантиметрів. А на сьогодні
вода на 35 сантиметрів нижче
за середнє багаторічне значення
її рівня в озері в липні. У 1970 роках, як переказують старожили
краю, озеро відходило ще далі,
але завжди верталося до свого
попереднього рівня. Отож є надія, що й тепер після дощів ситуація зміниться на краще.
Відсутність опадів, аномальна спека у червні — це ті причини обміління Світязя, які, як мовиться, нами не керовані. Але
є ще одна, уже підвладна людині.
Це те, що вода витікає зі Світязя
канавою в озеро Луки-Перемут
і так живить його. Для регулювання рівня води в Українському
Байкалі свого часу було збудовано шлюз, але він давно вийшов з ладу й не виконує своєї
функції, як розповів нам Петро
Юрчук. А ми нагадуємо ще про
одну можливу причину катастрофи на Світязі — Хотиславський
кар’єр на території Білорусі.
Ще у 1990-х роках про нього заговорили у тому зв’язку, що проектна глибина кар’єра — 50 метрів. Якби це було реалізовано,
то Шацькі озера, зокрема й Світязь, чекала б загибель, — вода
пішла б від нас до сябрів. Знову ця проблема була на слуху
у 2012 році, коли після затишшя
комбінат запрацював. То, може,
і цьогорічне обміління Світязя пов’язане з Хотиславським
кар’єром?
— Наскільки мені відомо, —
каже Петро Юрчук, — кар’єр роботу зараз призупинив, бо немає
збуту продукції. І глибина його
всього 20 метрів, тобто значно
менше від загрозливої проєктної.
Тож, думаю, особливого впливу
на наші озера Хотислав не може
мати. Це не просто слова. Спеціалісти Інституту водних проблем
і меліорації АН України створили
систему свердловин на території Ратнівського району, що неподалік Хотиславського кар’єру.
Систематично
промірюються
рівні ґрунтових вод, і ми маємо
їх результати. Фактично якихось
різких змін рівня ґрунтових вод
нема. І в нас по всій території
парку також є система свердловин. За результатами спостережень різких перепадів рівнів
ґрунтових вод не виявлено. Якщо
коливання і відбуваються, то сезонно, залежно від опадів і температури повітря.

Кожен учасник може
запропонувати до 25 липня
будь-яку кількість варіантів
і надіслати їх нам на адресу::
43025, просп. Волі, 13,
м. Луцьк, «Читанка для
всіх», або на електронну —
chytanka77@gmail.com.

Не забудьте вказати
свої дані, щоб
отримати 250 гривень
призових. Хай щастить!
Творчих муз вам!

Місячний посівний календарр
на IІ півріччя 2019 року с. 19 »

Читанка
для всіх
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корисні поради
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«Куди слід
наносити
парфуми?
Туди, куди
ви хочете,
щоб вас цілували»
луували»
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n Спеціальний репортаж

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
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:)) Анекдоти
:)) :)) :))
Два куми труять мишей:
— Куме, правда, що
цей порошок усiх мишей потруїть?
— Потруїти, може, й не
потруїть, але такого здоров’я в них уже не буде.

:)) :)) :))
— Ви холостяк чи
одружений? — запитує
кравець замовника.
— Одружений.
— Тоді допишемо:
«потайну кишеню в підкладці піджака».

Наступний номер «Газети Волинь»
вийде у четвер, 25 липня.

