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Фото Валентина ЛЮПИ.

РОЗПОДІЛ МІСЦЬ
У ВЕРХОВНІЙ РАДІ
Більшість 225
ВСЬОГО 450
Точно такий же МіГ-23 є у Волинському регіональному музеї українського війська та військової техніки.

(225 ЗА СПИСКАМИ ПАРТІЙ, 199 ПО МАЖОРИТАРЦІ, 26 ВАКАНТНІ)

ПОПЕРЕДНЬО ВИЗНАЧЕНІ: 424

Читайте на с. 3, 4, 5, 8, 9

МіГ-23 завалився у Луцьку
на подвір’я Завальних

»

45 років тому — 24 липня 1974-го — на обійстя у середмісті обласного
центру Волині впав 20-тонний радянський винищувач
Валентин ЛЮПА,
краєзнавець

огода того липневого ранку була чудовою. Особливо
для авіації, яка зі сходом
сонця «розгулялася» в небі над
Луцьком. Восьмикласниця школи
№ 1 Наталочка Завальна поралася
разом із мамою, котра збиралася
в педінститут на роботу. Наталчина бабуся Оля теж із першими літаками пішла копирсатися на городі.
Їхній будинок знаходився майже
у центрі міста на вулиці Жданова,
14 (нині район вулиці Яровиця).

П

в хату
« Несподівано
з диким вереском забіг
кіт і перелякано шугонув
під ліжко. Одночасно
у вікні майнула величезна
тінь і на подвір’ї щось
так гепнуло, аж хата
затряслася, пригадувала
Наталка.

»

До кінотеатру «Промінь» — якихось 200 метрів, та й до Театраль-

ного майдану рукою подати.
Нічого не віщувало біди. Несподівано в хату з диким вереском
забіг кіт і перелякано шугонув під
ліжко. Одночасно у вікні майнула
величезна тінь і на подвір’ї щось
так гепнуло, аж хата затряслася,
пригадувала Наталка. Коли вона,
перелякана, вибігла надвір, то перед самісіньким порогом побачила «гостя» з неба. До хати вже
поспішали люди, було чути сигнал
пожежного автомобіля, від чого
ставало моторошно.

Закінчення на с. 13

»

Р Е К Л А М А

ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ, ÀÄÅÍÎÌÀ, ²ÌÏÎÒÅÍÖ²ß?
ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÑ²Á ÂÈÐ²ØÅÍÍß
ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ ÍÀÇÀÂÆÄÈ —
ÏÎÇÁÓÄÜÑß ÕÂÎÐÎÁÈ ÇÀÐÀÇ!
Äîáðîãî äíÿ! Ìåíå çâóòü Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, ìåí³ 62 ðîêè. Äåê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó
ÿ ïðî÷èòàâ êíèãó «Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà».
Ìîæó ñêàçàòè ëèøå ñëîâà âåëè÷åçíî¿
âäÿ÷íîñò³ ¿¿ àâòîðàì – ë³êàðÿì ²ùóêó òà Ëîáàíîâó. Ñêîðèñòàâøèñü ðåêîìåíäàö³ÿìè ç
êíèãè, ÿ çà äâà ì³ñÿö³ ïîçáóâñÿ ïðîñòàòèòó,
íàáàãàòî ñïîê³éí³øå ñïëþ (ðàí³øå ïî 7-8
ðàç³â çà í³÷ á³ãàâ ó òóàëåò), çàáóâ ïðî áîë³
â ïðîìåæèí³ é â³ä÷óâ ñåáå ÷îëîâ³êîì – ïîòåíö³ÿ íèí³, ÿê ó ìîëîäîãî.
Êð³ì öüîãî, ïîì³òèâ, ùî ïåðåñòàâ õâîð³òè íà çàñòóäó, â ìåíå
ïîêðàùèâñÿ ³ìóí³òåò. Âèÿâëÿºòüñÿ, ìåòîä, çàïðîïîíîâàíèé ó êíèç³
«Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà», áóâ â³äîìèé á³ëüøå 2000 ðîê³â òîìó,
íèì óñï³øíî êîðèñòóâàëèñÿ íàø³ ïðåäêè, â³í ïîâí³ñòþ ïðèðîäíèé, à éîãî åôåêòèâí³ñòü ÿ ñïðîáóâàâ íà ñîá³.

Увага! АКЦІЯ! До 13.08.2019 р.
ціну на книгу знижено в 2 рази.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

7 7 0 - 7 7 0

40 грн

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Замовити книгу можна телефонами:
(067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

У селі Рудка
Любешівського району минулої
суботи у підводу влучила
блискавка,
внаслідок чого
вбила коня та
травмувала чоловіка. Місцевий мешканець
віз солому до
свого обійстя.
Хлопчик, який
допомагав того
дня батькові та
сидів на возі, не
постраждав.
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Доброго дня
вам, люди!

26 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.36, захід — 21.12, тривалість
дня — 15.36).
Місяць у Тельці. 23–24 дні Місяця.
Іменинники: Маркіян, Антон, Степан.
Фото erve.ua.

27 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.39, захід — 21.10, тривалість
дня — 15.29).
Місяць у Близнятах. 25–26 дні Місяця.
Іменинники: Володимир, Василь, Юлія.
Фото Назара ГАРБАРЧУКА.

А пасуть худобу
двоє маленьких дітлахів

29 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.41, захід — 21.08, тривалість
дня — 15.25).
Місяць у Близнятах. 26–27 дні Місяця.
Іменинники: Павло, Валентина, Юлія, Уляна.

Кость ГАРБАРЧУК

Таку картину нам довелося спостерігати під час відрядження на околиці села
Липне Ківерцівського району. Дівчинка Олександра й
хлопчик Максимко з двома
собаками допомагали своїм мамам пасти череду з
19 голів. Щоб врятуватися
від спекотної погоди кілька корів залізли у воду. Як
сказала маленька пастушка
Сашенька, тварини також
люблять купатися.

30 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.42, захід — 21.07, тривалість
дня — 15.23).
Місяць у Раці. 27–28 дні Місяця.
Іменинники: Марина, Маргарита, Леонід, Лазар.

Одним війна, іншим —
гулянка до ранку
Ніч перед виборами була безсонною
не тільки для кандидатів у депутати
Ольга ЖУРАВСЬКА

Лохини з чорницями
не сплутаєш

Коли важливі
і десять копійок

Звичайно, за умови, коли дешевшу ягоду
продавець не домішає «інкогніто» — так, що
покупець зразу й не помітить
Катерина ЗУБЧУК

Дорогою зі Світязя зазвичай ми з дочкою купуємо лохини. Ягоди дорогі — лоточок, а це не більш як пів кілограма, коштує 110—120 гривень. Та без них не вертаємося, бо ж то стільки начиталися і начулися про їхні цілющі
властивості. Навіть якщо не говорити про безліч мікроелементів, то це просто надзвичайна смакота.
І цього літа, зупинивши автомобіль при дорозі десь
у районі урочища Венське, підійшли до продавця з його
продукцією на узбіччі. Чоловік прихвалював: мовляв,
ягоди свіжі — одна в одну. Справді у прозорому лоточку
лохини мали гарний вигляд. І на смак сподобалися, коли
вже вдома спробували. Ось тільки наступного дня, насипавши в тарілочку ягід, побачили, що поміж крупною лохиною є і… чорниці. Їх візуально не сплутаєш, бо різні за
розміром, а тим більш — на смак. Ось так, виявляється,
продавець схитрував. І знав, заради чого це робить: лохини мінімум утричі дорожчі за чорниці. Розрахунок на те,
що покупець не пересипає ягід і не може відразу помітити
ся, серед усіх
цей обман. Сподіваюся,
ун був один,
продавців такий хитрун
я, кинув і
але тінь, як мовиться,
ому
на інших, хто в шацькому
краї торгує ягодами. І
ду
тепер уже й сама буду
не
додивлятися, чи «не
розводять» мене, й інушим пораджу не забуй,
вати принцип «довіряй,
але перевіряй».

Супермаркети поступово
витіснили з нашого життя і ринки,
і магазинчики біля будинків. Черги
там — звична річ. Треба запасатися
терпінням, бо це трішки емоційно,
але зручно
Власта КРИМСЬКА

У будні потік покупців значно менший, ніж у вихідні чи передсвяткові. Одних людей дратує навіть маленька черга, інші — навпаки, ставляться до цього
з розумінням і навіть поступаються місцем.
…Переді мною стояв у черзі чоловік поважного віку, корзина якого була
щедро набита різними смаколиками.
Я собі міркувала, скільки часу займе,
поки все порахують, і поглядала на годинник: хоч як би не втік мій автобус.
Він це помітив і, ввічливо забираючи
свою корзинку, сказав: «Вас швидше
відпустять». Я подякувала і, коли касирка запитала, чи немає у мене десять
копійок, ще нишпорячи у гаманці, побачила, як мій сусід–покупець дає золотисту монету. Касирка усміхнулася і
звернулася до нас обох: «Добре, коли
чужі люди можуть виручити».
Я знайшла в себе ті гроші, але це
якраз той випадок, коли і десять копійок надзвичайно важливі, бо вони
свідчать про людську щирість та підтримку.

Капцем їх, негідників, капцем!
«Усе було б добре, якби не комарі. Спасу від них не мали ніде:
ні в кімнаті, ні на пляжі», — почула від колеги, яка повернулася
із санаторію «Пролісок», що в селі Грем’яче Ківерцівського
району

Нарікають на них і відпочивальники на Світязі: «Кусають,
кляті, навіть у воді». Страждають
від летючих кровопивців і лучани,
котрі залишилися в місті. Вони
атакують їх у парку, на пляжі й
навіть у квартирах. Цьогоріч їх
розплодилось особливо багато.
Тож люди звернулися по допомогу до місцевої влади — зареєстрували петицію з проханням
провести обробку засобами, які

Сонце (схід — 5.38, захід — 21.11, тривалість
дня — 15.33).
Місяць у Тельці, Близнятах. 24–25 дні Місяця.
Іменинники: Петро, Федір, Йосип.
28 ЛИПНЯ

Від липневої спеки корови в Липному
ховаються у ставок

Євгенія СОМОВА

www.volyn.com.ua

знищують комарів у місцях масового відпочинку.
Містяни ж борються з ними
хто як може. Найчастіше — хімікатами. Тож вирушила за ними
й собі. Вислухавши прохання
«дати щось проти комарів», симпатична аптекарка співчутливо
усміхнулася і сказала: «Нема.
Усе розібрали». Мовляв, ніхто
ж не думав, що цього року буде
такий великий попит. Торік же не
було. Засоби для боротьби з комахами лежали на прилавках.

Але минулого року не було і
такої навали «летючих розбійників». Ентомологи пояснюють
це погодними умовами: дощі
та спека спровокували нашестя
кровопивців. А щоб захиститися, радять купувати ті ж дезінсекційні засоби або фумігатори — спеціальні пристрої для
боротьби з комарами. Вставиш
такий прилад у розетку — і живеш спокійно. Комахи від них
втрачають рівновагу і падають
на підлогу. А якщо якийсь оживе, то вже здоров’я кусати не
матиме. Але і їх зараз знайти
складно. Тож залишається перевірений засіб: беріть у руки
капця — і капцем, капцем їх.

Минулої неділі мешканці нашої луцької багатоповерхівки прокинулися від канонади. Спросоння
здалося, що бабахкало під будинком. Але визирнувши у вікно, зрозуміли: гатили під рестораном
«MOYO». Саме звідси весела компанія запускала
салюти. Кожен залп супроводжувався криками
«Ура!». Здавалося, купа дикунів йде в атаку.
Судячи з вигуків, молодь відзначала день народження якоїсь Каті чи, як її називали на закордонний манер, Кетті. Адже після салюту компанія
перебазувалася на тротуар до облспоживспілки і
під вікнами нашої багатоповерхівки виклала англійською запаленими свічками напис: Кетті — найкраща. Можливо, це й так, але чому б іменинниці було
не нагадати своїм друзям, що пора пізня, о третій
годині ночі нормальні люди відпочивають і, можливо, у будинку є й ті, для яких салюти асоціюються
з війною. Зрештою, в місті уже 5 років діє заборона на використання піротехнічних засобів. Про це
мала б знати і нагадувати своїм гостям адміністрація ресторану. І доблесна поліція мала б почути таку
канонаду.

n Погода

Нас літо приголомшитьь
грозами...
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Алли Адамської, 26
липня — мінлива хмарність, удень місцями короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північний,
5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі
— 10—15 градусів тепла, вдень — 20—25 вище нуля.
27–го — мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-східний,
5—10
метрів
за
секунду.
Температура повітря вночі — плюс 10—15 градусів, вдень — 20—25 із позначкою «плюс».
28–29 липня — мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно–західний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 10—15 градусів тепла, вдень — 22—27
вище нуля. 30–го — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно–західний, 5—10
метрів за секунду. Температура повітря вночі —
10—15 градусів тепла, вдень — 21—26 із позначкою «плюс».
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 26 липня було 1963 року — плюс 34, найхолодніше — 1990–го — 8 градусів вище нуля.
Температура води в річці Стир та озері Світязь
— 20 градусів тепла.
У Рівному 26–27липня — дощі, грози. Температура повітря — плюс 16—26.
28–го — дрібний дощ, 18—24 градуси вище нуля.
Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.

Тел. 72–38–94.
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254 ШТИКИ: НАВІТЬ ПАРТІЯ РЕГІОНІВ
ЯНУКОВИЧА ПРО ТАКЕ НЕ МРІЯЛА…
Дива та рекорди парламентських виборів
Інфографіка pravda.com.ua.

РЕЗУЛЬТАТИ ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ – 2019
Підраховано 99,56% бюлетенів; мажоритарні округи 199
Партія

Голоси

Місця
Місця Разом
за списк. по маж.

124

130

254

37

6

43

8,18%

24

2

26

8,11%
5,83%

23

2

25

17

3

20

–

10

10

–

46

46

Слуга народу

43,17%

ОПЗЖ
Батьківщина
ЄС
Голос
Інші партії

13,01%

Самовисуванці

За партію «Слуга народу» проголосувало близько 6 мільйонів 300 тисяч виборців. А ось «Радикальній партії Олега Ляшка» понад 583 тисячі
підтримки виявилося замало: він перший непрохідний — 4,01% і 6-те місце в перегонах.

ламентських виборів явка становила менше 50 відсотків, а точніше 49,84%.
5. Найменший округ із центром у прифронтовому Зайцевому розташований на лінії вогню
на Донеччині. Округ № 51 складається з трьох населених пунктів, що фактично потрапляють

Феноменальний результат партії «Слуга народу»
на цьогорічних позачергових парламентських виборах
робить нову Верховну Раду особливою. Володимир
Зеленський заводить у парламент аж 254 своїх
«бійці», що дає змогу «Слузі народу» одноосібно
приймати будь-які рішення. Але висока підтримка
нової фактично віртуальної партії — це не все, чим
запам’яталися ці передвиборчі перегони та їхні
результати. Є інші рекорди, про які ми й розповімо
Василь РОГУЦЬКИЙ

1. Партія «Слуга народу»
набрала у багатомандатному
окрузі рекордні 43,17% голосів
виборців. Попереднє найвище
досягнення — 34,37% — належало Партії регіонів, яке вона
показала у 2007 році. Крім цього,
Зеленський веде у парламент
129 мажоритарників. Це також
більше, ніж регіонали змогли
«взяти» у 2012-му — 113.
2. Згідно з попередніми результатами, у Верховній Раді
ІХ скликання три чверті депутатів будуть «новачками». До парламенту проходить приблизно
320 кандидатів, які раніше там

не працювали. Це в основному
представники «Слуги народу»
та «Голосу» — за винятком Святослава Вакарчука, який колись
був депутатом, але достроково
склав повноваження.
3. Під куполом парламенту
побільшає жінок. Якщо у Верховній Раді VІІІ скликання їх
було 12,6%, то у наступній буде
20,52%. Найвищий відсоток
панянок — у партії Вакарчука
«Голос» — аж 47,6%. Найменше — в «Опозиційної платформи — За життя» — 11,4%. Усього в Раді нового скликання буде
87 жінок.
4. Є й антирекорд. Уперше
за всю історію проведення парР
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датів-лідерів
проголосувало
по 12 «із хвостиком» тисяч людей. Різниця між кожним була
у 2–3 сотні виборців. Перемогу
здобув представник «Європейської солідарності» Михайло
Бондар з 15,57% (це ніби як Порошенка обрали вже у першому
турі) — 12 790 голосів «за». Орест

Надія Савченко дізналась, що за неї
« Коли
проголосувало лише 8 людей, демонстративно
спалила агітаційні газети зі своїм портретом.
у «сіру зону». Там проголосувало
666 осіб. 8 із них віддали свій голос Герою України Надії Савченко, після чого вона демонстративно спалила агітаційні газети
зі своїм портретом. А переміг, набравши 220 голосів, самовисуванець і колишній «афганець»
Олександр Ковальов, який допомагав утекти «беркутівцям», котрі
перебували на Майдані.
6. В окрузі № 119 на Львівщині за перших трьох канди-

»

Кавецький зі «Слуги народу» отримав 15,39% (12 650), а Олег
Шиба від «Голосу» — 14,99%
(12 321).
7. Найстарший депутат у нинішньому парламенті — Юлій
Іоффе, номер 12 з «Опозиційної
платформи — За життя», якому
78 років.
Наймолодший депутат —
Святослав Юраш, № 27 списку
«Слуга народу». Йому 23 роки.
Він — син директора департа-

менту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрія Юраша, який
багато зробив для утвердження
Православної церкви України. Цікаво, що Юраш-молодший, який
ідеологічно не зійшовся з батьком, не навчався у виші. Усього ж
без вищої освіти у новій Раді буде
9 депутатів, що теж є рекордом
(3 — від «Слуги народу», 6 — самовисуванці).
8. У наступному скликанні
парламенту не побачимо багатьох одіозних депутатів-старожилів. Так, у своїх мажоритарних округах «новим обличчям»
програли олігарх Костянтин
Жеваго, власник «Мотор Січі»
В’ячеслав Богуслаєв, «підрахуй»
Сергій Ківалов, брат Михайла
Добкіна Дмитро, колишній спікер
Володимир Литвин, Євген Червоненко, Борис Колесніков, а також соратники Порошенка Ігор
Кононенко та Олександр Грановський.
9. Натомість у Раді нового скликання побачимо чимало
представників найнесподіваніших професій. Там буде весільний фотограф від «Слуги народу» Сергій Штепа (він фактично
не вів передвиборчої кампанії,
але виграв у Богуслаєва), тамада Ігор Кривошеєв, ресторатор
і телеведучий програми «Ревізор» Микола Тищенко, донька продюсера шоу «Ліга сміху»
і власниця бізнесу в окупованому
Криму Ірина Борзова, вчителька
молодших класів Тетяна Рябуха,
колишня прес-секретарка «АТБ»
Ганна Лічман, керівниця пресофісу «Слуги народу» Євгенія
Кравчук, охоронець криворізького штабу Зеленського Володимир Захарченко. В Раді також
побачимо цілу групу журналістів
телеканалу Коломойського «1+1»
на чолі з його гендиректором
Олександром Ткаченком, а також
5 людей, які мають відношення
до «95 кварталу», зокрема Юзіка
(Юрій Корявченков) та сценариста Олександра Кабанова.
Тільки тепер сценарій
кварталівці писатимуть не для
сцени, а для цілої держави.
Яким же він буде? n

А

n Пряма мова
Андрій ЛЮБКА, письменник, вважає, що

«

на останніх виборах закінчилася Революція
гідності і розпочалася Революція ницості:
Так, це реванш, хоч і не регіоналів на чолі
з Януковичем. Це реванш тих, хто ніколи
не вірив у Революцію гідності… Замість
ідеї про утвердження української мови як
державної, замість курсу на деколонізацію,
права на свою історію й церкву більшість
українців обрала собі проросійську владу.
Так, не пропутінську, але таки проросійську:
людей, для яких російська мова, культура –
частина ідентичності, а росіяни – брати…
Прогнавши президента-зека, народ обрав
собі президента, який вичитує чиновників
по-хамськи. Що більше хамства й зневаги до «старих», то більше радості в плебсу.
Єхидної, примітивної, гнилуватої радості,
але аж ніяк не Гідності. Небесна сотня життям заплатила за вигнання
тупуватого диктатора,
щоб через п’ять років
ті, що під час революції
відсиджувалися перед
телевізорами, привели
до повної влади бикуватого узурпатора.

»
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ЯК ГОЛОСУВАЛА ВОЛИНЬ
СПЕЦІАЛЬНІ РЕПОРТАЖІ
НАШИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ
ІЗ 5-ти ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ КРАЮ
Політичні симпатії жителів Волинської області
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Переможці-мажоритарники, які представлятимуть наш край у Верховній Раді: Вячеслав Рубльов,
Ігор Гузь, Степан Івахів, Ірина Констанкевич та Ігор Палиця.

%

Партія

«Слуга народу»
«Батьківщина»
«Європейська солідарність»
«Радикальна партія Олега Ляшка»
«Голос»
……..
«Сила і честь»
«Свобода»
ОПЗЖ
«Українська стратегія Гройсмана»
«Громадянська позиція»

Голоси

41, 76
13,08
8,02
7,86
6,96

164 771
51 628
31 680
31 034
27 492

4,99
3,85
3,78
3,75
1,27

19724
15 207
14 923
14 815
5 029

n Виборчий округ № 19

«СПОЧАТКУ — ГОЛОСУЮ,
А ПОТІМ ІДУ ДО ВІНЦЯ!»
Ігор Гузь (на фото) встановив рекорд підтримки на нинішніх
виборах — 59,70% голосів «за»
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

Алла ЛІСОВА

моєму рідному прибузькому селі Млинище
Іваничівського району
вибори до Верховної Ради
проходили організовано. 80%
тих, хто вирішив віддати свій
голос за майбутніх народних
депутатів, на виборчу дільницю прийшли ще в першій половині дня. Зі 175 млинищан,
внесених у списки, проголосувало 130. Член виборчої
дільниці Тетяна Баунова зазначила, що багато хто перебуває на заробітках за кордоном, під час президентських
виборів таких було менше.
16 чоловік через поганий стан здоров’я виявили
бажання голосувати вдома.
Сенсацій під час підрахунку
результатів
волевиявлення
у Млинищі, як і в цілому по району, не було. Переконливу перемогу здобула партія
«Слуга народу» — її підтримали 59 виборців, «Батьківщина»
(29) зайняла другу сходинку,
третю посів «Голос», за ним —
«Радикальна партія Олега
Ляшка». Знайшлося двоє людей, які продемонстрували
свої симпатії до «Опозиційної
платформи — За життя». Серед мажоритарників переконливу перемогу здобув самовисуванець Ігор Гузь, друге
місце — представник «Слуги
народу» Назар Мисковець.
Подібна картина з мажоритарниками
склалася
ще в одному приміському
селі — Гряди, де Ігорю Гузю
надали перевагу 347 чоловік із 468, які взяли участь
у голосуванні. Серед партій
найбільше відсотків набрали «Слуга народу», «Батьківщина» та «Радикальна партія Олега Ляшка». А всього
у списки було внесено 796 виборців (входило ще село Хренів). Таку невисоку активність

У

Перед тим, як зустріти нареченого, Катерина Карпук вирішила
проголосувати.

громадян пояснили тим, що
чимало людей перебуває
на роботі чи на відпочинку
далеко від дому. Голова тамтешньої виборчої дільниці
Руслана Романець повідомила, що їм було комфортно
працювати, адже навпроти
школи, де розміщена дільниця, грали весілля. А наре-

А от у шахтарському Нововолинську день виборів
видався якимось тихим і спокійно-прозаїчним. Хіба що
самодіяльні артисти ансамблю «Надвечір’я» у сквері біля
Алеї Героїв під акомпанемент
баяніста — відомого патріота, самодіяльного композитора й поета-пісняра

виборців становила 47,4% — значно
« Явка
менше, ніж на президентських перегонах
(67,3%).
чена Катерина Карпук, яка
у весільному вбранні разом
із батьком Олексієм прийшла
виконати свій громадянський
обов’язок, не лише скрасила
вирішальний для країни день,
додала оптимізму всім присутнім, а й зворушила до сліз.
Це було справжнє символічне
дійство.

нах (67,3%). Дещо вищою
була вона у сусідньому Володимирі-Волинському — 51%
та в Іваничівському районі
–56,1%. А загалом по одномандатному мажоритарному
округу участь у голосуванні
взяло 51,11 відсотка виборців.
Зранку найбільше пожвавлення
спостерігалося
біля виборчої дільниці, розташованій у ЗОШ № 7. Увагу
привернув діалог двох літніх
жіночок про те, «аби тільки не пройшла «Опозиційна
платформа — За життя». «Та
вони лише про своє життя
дбають, а не про наше», —
емоційно мовила одна з них.
79-річна Степанида Вовченко та 80-річна Марія Касперович — серед тих, хто
ніколи не пропускає голосування. У пані Марії внук Максим Михайлюк пройшов АТО,
тому вона особливо налаштована підтримувати кандидатів, які не лише словами,
а й конкретними справами
дбають про Україну, хочуть
миру і добра її народу.
А от дві юні нововолинянки сказали, що дуже

люблять своє місто, країну,
тому й вирішили обов’язково
взяти участь у голосуванні,
адже серед кандидатів є такі,
яким вони довіряють. Однак
оптимізму в їхніх висловлюваннях вловила небагато.
Ксенія Андросюк навчається
на лінгвіста у Варшавському університеті в Польщі.
Каже, що там дуже цікаво й
перспективно.
Маючи карту поляка, юнка
здобуває освіту безплатно,
отримуючи тисячу злотих
стипендії, й покладає великі
надії, що в Європі вона легко знайде роботу. А в Україну
готова вернутися, якщо тут
відбудуться позитивні зміни. Її цілком підтримала подруга Анна Манюта, яка, хоч
і здобуває освіту перекладача в одному з вишів Рівного,
в майбутньому бачить себе
у Києві або за кордоном. Так
і хочеться їм сказати: «Повертайтеся додому і будуйте
нову країну!»
Голоси
нововолинців
розподілилися таким чином: перше місце — «Слуга народу» (42,90%), друге — «Батьківщина» (14,41%)
і третя сходинка — за «Голосом» (9,21%). «Європейську
солідарність»
підтримало
8,23% нововолинців. Удруге
найбільше їх (58,0%) хочуть
бачити своїм представником
у Верховній Раді Ігоря Гузя.
За ним з великим відривом
розмістилися
представник
«Слуги народу» Назар Мисковець та самовисуванка Ірина
Конєва. n

Результати голосування по виборчому округу № 19
(подаємо дані тих, хто пройшов 5-відсотковий бар’єр)
ЗА ПАРТІЙНИМИ СПИСКАМИ:

»

Олександра Каліщука — запальними українськими піснями піднімали настрій усім,
хто проходив через центр
міста. Майже ніде не спостерігалося великого напливу людей. У результаті
явка виборців становила
47,4% — значно менше, ніж
на президентських перего-

№ Партія
1.
2.
3.
4.
5.

«Слуга народу»
«Батьківщина»
«Радикальна партія Олега Ляшка»
«Голос»
«Європейська солідарність»
МАЖОРИТАРНИКИ:

№ Кандидат (партія)
1.
2.
3.
4.

Ігор Гузь (самовисування)
Назар Мисковець («Слуга народу»)
Микола Юнак (самовисування)
Василь Згоранець (самовисування)

%

Голоси

%

Голоси

42, 23
15,98
7,43
6,89
6,77

59,69
16,52
8,30
7,66

29 591
11 194
5206
4 830
4741

41 106
11 380
5 718
5 280
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n Виборчий округ №20

І без дебатів на горохівському стадіоні
Рубльов відправив «на пенсію» Мартиняка
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Це політичне протистояння було найбільш цікавим і
драматичним на Волині: з одного боку – бізнесмен,
народний депутат двох скликань Сергій Мартиняк, з
другого – колишній «укропівець», а нині висуванець від
«Слуги народу» Вячеслав Рубльов (на фото). Представник
президентської політсили навіть викликав опонента
на словесний поєдинок (звісно, за чинною модою на
футбольне поле), щоправда, той не прийшов.
Між іншим, до цих парламентських
перегонів вважалося, що «горохівський»
округ закріплений за засновником
агропромислової групи «Пан Курчак», як
земля за колгоспом, але цьогорічні вибори
пройшли під зеленими прапорами
Олег КРИШТОФ

и голосували за
молодих!» — приблизно так у день
виборів нам здебільшого відповідали наші співрозмовники на дільницях у Луцькому,
Турійському,
Горохівському
районах та у Локачах. З огляду на це перемога на окрузі
«Слуги народу» була прогнозованою. Втім, інтрига щодо
мажоритарника все ж залишалася. Адже воду тут трохи
скаламутила очільниця Княгининівської громади, колишній член укропівської команди
Олена Твердохліб. Вона висунула свою кандидатуру – й
відразу поповзли чутки, що
політикиня планує відібрати
голоси у Вячеслава Рубльова.
Щоправда, цю інформацію
претендентка на депутатське крісло категорично заперечувала. Ми зустрілися з
нею на виборчій дільниці. «Я
хочу отримати місце чинного
депутата – це єдина моя мотивація. Були розмови, що я
– технічний кандидат Мартиняка, тому поїхала в Турійськ
побачити вживу того політика... Сьогодні вважаю, що він
не гідний звання народного
депутата», – зазначила Олена
Твердохліб.
Під час інтерв’ю до жінки декілька разів підходили
односельці, щоб побажати
успіху. Вона ж заявила, що
завдяки такій підтримці впев-

«М

нена у перемозі. Їй справді
вдалося отримати абсолютну
більшість голосів, але тільки в
рідному Княгининку (Твердохліб – 474, Рубльов – 168).
Жителі села голосували у
приміщенні сільради на другому поверсі, а пандус тут
споруджено тільки на першому. Для декого це стало
справжнім випробуванням.
Пенсіонерка Світлана Ткачук, яка приїхала на візку, зуміла піднятися на дільницю.
Втім, каже, що її колежанка з
хворими ногами від цієї ідеї
відмовилася. А от засновнику народної хорової капели
«Посвіт», члену товариства
політичних в’язнів та репресованих Ростиславові Кушні-

бо для
« —менеЯ тут,важливою
є підтримка
демократії у
всьому світі та
Україні зокрема,
— наголосив
довгостроковий
спостерігач ОБСЄ
Роджер Браєнт.

»

руку поважний вік не завадив
зробити свій вибір. Він заявив, що підтримав націоналістичні ідеї, за які свого часу
натерпівся лиха. До речі, він
єдиний із десятків опитаних

Олені Твердохліб не вдалося спроектувати успішний рейтинг
у своїй громаді на весь округ, зате, пройшовши від хати до хати,
з перших уст дізналася про життя земляків.

Результати голосування по виборчому округу № 20
(подаємо дані тих, хто пройшов 5-відсотковий бар’єр)
ЗА ПАРТІЙНИМИ СПИСКАМИ:

№

Партія

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Слуга народу»
«Батьківщина»
«Радикальна партія Олега Ляшка»
«Європейська солідарність»
«Голос»
«Українська стратегія Гройсмана»
МАЖОРИТАРНИКИ:

№

Кандидат (партія)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вячеслав Рубльов («Слуга народу»)
Сергій Мартиняк (самовисування)
Андрій Козюра («Батьківщина»)
Олена Твердохліб (самовисування)
Юрій Цейко («Свобода»)
Іван Мирка («Європейська солідарність»)

зізнався, що обрав «правих».
Більшість визначала свої політичні симпатії фразою «за
мир і зміни на краще».
Священник Микола Супоровський із Купичева Турійського району прийшов голосувати разом із дружиною.
Чоловік каже, що найгірше в
цих виборах те, що вони розділили селян.
«Цілі родини, сусіди між
собою сваряться... Я думаю,
якщо людина має певні політичні переконання – це не має
бути приводом для чвар, усе
повинно відбуватися в дусі
християнської любові», – зазначив отець Миколай.

%

Голоси

40, 67
15,49
9,25
7,29
5,97
5,23

35 332
13 460
8 033
6 337
5 184
4 543

%

Голоси

42,14
20,73
14,13
6,49
5,27
5,15

36 093
17 752
12 102
5 562
4 516
4 411

Політична напруга відчувалася і в Зеленому Горохівського району, адже у
другому турі президентських
перегонів обидва кандидати набрали майже однакову кількість голосів. Місцева
мешканка Надія Поченюк заявила, що голосувала проти
корупції та олігархату. Вона
сподівається, що нова влада
зможе суттєво підняти соціальні стандарти.
«Я вже десяті вибори поспіль працюю на цій дільниці.
Зеленці завжди дуже відповідально ставляться до голосування, приходять сім’ями,
і навіть цьогорічні жнива не

надто знизили явку», – розповів голова місцевої ДВК
Микола Ростанюк. А от у Берестечку заступниця голови
дільничної комісії Ольга Дідик
сподівалася на більшу активність містян, адже на вечір тут
проголосувало трохи більше 50 відсотків. Утім, вибори
відбулися без ексцесів, як і,
зрештою, скрізь, де нам вдалося побувати.
Протягом дня одночасно
з нами на дільницях 20-го округу працювали спостерігачі
ОБСЄ. У Княгининку Луцького району ми зустріли двох
представників цієї організації
з Великобританії та Польщі.
Вони не мали права розповідати про виявлені порушення, але похвалили волинську
природу та пояснили свою
мотивацію приїхати сюди.
«Я тут, бо для мене важливою є підтримка демократії у всьому світі та Україні
зокрема», — наголосив довгостроковий спостерігач за
виборами бюро демократичних інститутів і прав людини
ОБСЄ Роджер Браєнт.
Як бачимо, незважаючи
на дрібні порушення, суттєвих претензій до українських
виборів не озвучили ні вітчизняні, ні іноземні спостерігачі.
Виборці 20-го округу віддали беззаперечну перевагу
«зеленим»: політична партія
«Слуга народу» набрала тут
40,67% голосів. Суттєво від
лідера перегонів відстала
ВО «Батьківщина» (15,49%),
третє місце — за «Радикальною партією Олега Ляшка»
(9,25%), яка цього року не
потрапила до парламенту.
Далі йдуть «Європейська солідарність» (7,29%), «Голос»
(5,97%) та «Українська стратегія Гройсмана» (5,23%).
В одномандатному виборчому окрузі переміг Вячеслав
Рубльов. За нього проголосували 36093 виборці (42,14%).
Сергій
Мартиняк
набрав
20,73%, Андрій Козюра –
14,13%, Олена Твердохліб —
6,49%...
Участь у виборах в окрузі
№20 взяли 87487 виборців
із 156983, внесених у списки для голосування (явка –
55,73%). n

n Виборчий округ №21

Івахів переміг Лева
Виборці округу № 21 втретє поспіль висловили йому довіру
Ковель — одне із найзеленіших і найвпорядкованіших міст Волині. Після
дострокових парламентських виборів, які відбулися минулої неділі,
воно ще більше «позеленіло»: переважна більшість його мешканців
проголосувала за кандидатів від партії «Слуга народу». Це, зрештою,
характерне не тільки для міста залізничників, а й для інших районів
області, які входять у виборчий округ № 21 з центром у Ковелі
Іван КОВЕЛЬСЬКИЙ

індивідуальному «суперництві» переміг самовисуванець Степан Івахів
(на фото), котрий добре відомий виборцям, які високе довір’я виявляли йому двічі — у
2012–му та 2014–му роках. За
цей час Степан Петрович зробив багато корисних справ
для виборців, за що вони йому
віддячили і цього разу.
Безпосередній, так би

В

вся необхідна інформація — в інтернеті,
« Хоча
але інтернет є далеко не в кожній оселі.
»
мовити, висуванець «Слуги
народу» Андрій Лев зайняв
друге місце, відстаючи від «лідера» виборчих перегонів на
окремих дільницях у Ковелі
буквально на декілька відсотків. Третім став кандидат від
«Свободи» Юрій Поліщук, колишній голова РДА, нині депутат обласної ради.

Загалом у день виборів
суспільно–політична ситуація
в Ковелі була спокійною. Окремі дрібні неув’язки, про які
повідомляли інтернет–видання, на результати не вплинули.
Щоправда, не зовсім зрозумілими є дії окружної виборчої комісії, яка навіть не

Результати голосування по виборчому округу № 21
(подаємо дані тих, хто пройшов 5-відсотковий бар’єр)
ЗА ПАРТІЙНИМИ СПИСКАМИ:

№

Партія

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Слуга народу»
«Батьківщина»
«Радикальна партія Олега Ляшка»
«Європейська солідарність»
«Сила і честь»
«Голос»
МАЖОРИТАРНИКИ:

№

Кандидат (партія)

1.
2.
3.
4.

Степан Івахів (самовисування)
Андрій Лев («Слуга народу»)
Богдан Сінчук («Батьківщина»)
Юрій Поліщук («Свобода»)

спромоглася у міськрайонній
газеті «Вісті Ковельщини» повідомити про своє місцезнаходження, не опублікувала, як
велить Закон, списки членів
дільничних виборчих комісій
та й зрештою свій склад. У
відповідь на запитання журналістів тут пояснюють, що
коштів на ЗМІ не вистачає, а

%
44, 85
12,01
8,04
7,08
5,58
5,31

%
44,88
25,22
8,62
8,44

Голоси
34 606
9 268
6 205
5 462
4 304
4 101

Голоси
33 560
18 862
6 445
6 314

вся необхідна інформація — в
інтернеті.
Воно, може, й так, але інтернет є далеко не в кожній
оселі, особливо сільській. І Закон про вибори народних депутатів України, наскільки нам
відомо, ніхто не відміняв…
Продовження
теми виборів — на с. 8—9.
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n Збулося!

Фото Олександра ФІЛЮКА.

ЧИНОВНИЦЯ ВИМАГАЛА
ХАБАРА ВІД УЧАСНИКА АТО
Під процесуальним керівництвом ВолодимирВолинської місцевої прокуратури Волинської
області за оперативного супроводження
управління Служби безпеки України в області
працівники Горохівського відділу поліції
22 липня викрили головного спеціаліста одного
з відділів департаменту житлово-комунального
господарства Луцької міської ради
Наталія МУРАХЕВИЧ

иновниця вимагала та одержала неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США
від учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житло. Тривають невідкладні
слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення
посадовиці про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення та про обрання їй запобіжного
заходу.
Від редакції: як повідомляють ЗМІ, на хабарі
«погоріла» головний спеціаліст відділу реєстрації житлового фонду департаменту ЖКГ Луцької міськради
Жанна Ковальчук. n

Ч

У серпні в цей просторий і затишний «Дім щастя» лелеки принесуть перших новонароджених.

НА ПОРОЗІ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ЦЕНТРУ ВОЛИНЯНКАМ ЗИЧИЛИ
«ДВІ СМУЖКИ»

У СТАВКУ ВТОПИЛИСЯ БАТЬКО
З СИНОМ
Трагедія сталася о 18-й годині минулої
п’ятниці в селі Глинськ Здолбунівського району
на Рівненщині
Олена ВОЛИНЕЦЬ

а повідомленням сайту ДСНС в Рівненській області, тіла потопельників підняли на поверхню
водолази обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах.
За словами її керівника Анатолія Якимчука, на місцевому ставку відпочивала компанія. 39-річний чоловік із 8-літнім сином пішли купатися. Через деякий
час люди помітили, що їх немає — лише одяг лежить
на березі. Викликали рятувальників. Анатолій Якимчук каже, що в тому місці було багато мулу та яма.
Купатися там заборонено. Для цього є спеціально
відведені місця, де облаштовані рятувальні пости
і почищене дно. n

З

УВ’ЯЗНЕНОГО ВТІКАЧА
СПІЙМАЛИ, АЛЕ ВИНИ
З ПОЛІЦІЇ ЦЕ НЕ ЗНІМАЄ
Минулого понеділка працівники Луцького
відділу розшукували 30-літнього Віталія
Хоропова без постійного місця проживання.
Чоловіка було затримано за крадіжку,
пов’язану з проникненням у житло. Він
перебував на лікуванні у Волинській обласній
клінічній лікарні і втік того дня з-під варти
Богдана КАТЕРИНЧУК

уло введено в дію оперативний план «Сирена».
І близько 14-ї години правоохоронці спільно
з військовослужбовцями Національної гвардії України, як повідомив сектор комунікації поліції
Волині, затримали втікача на вулиці Стрілецькій
у Луцьку та взяли під варту.
Тепер, як інформує прес-служба прокурора
Волині, Луцька місцева прокуратура розпочала
кримінальне провадження про неналежне виконання
інспектором сектору реагування патрульної поліції
Луцького відділу поліції та начальником конвойного відділення № 1 першого взводу роти конвойної
служби головного управління Національної поліції
в області службових обов’язків, що призвело до втечі ув’язненого. n
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Найму на роботу інженера-будівельника
на посаду директора будівельного
підприємства. Вимога: досвід роботи.
Тел. 0953286857.

Щодо тестів на вагітність жартували не випадково. У Луцьку
минулого четверга відкрили сучасний медичний заклад, у якому
лікуватимуть непліддя, надаватимуть допомогу породіллям
і новонародженим
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ього свята волиняни
чекали довгих 18 років.
Саме стільки тривало будівництво просторого
і світлого приміщення поблизу
обласної дитячої лікарні, його
дооблаштування, оснащення новітньою діагностичною
і лікувальною апаратурою. І ось
нарешті напередодні парламентських виборів керівники
області вирішили перерізати
стрічку, показати, який вигляд
має центр, де здійснюватимуться мрії молодих сімей.
— Я у першу чергу хотів би
сьогодні подякувати тому, хто
народив цю ідею. Тому, хто
почав вибивати перші гроші,
коли ще ніхто не вірив, що
задум вдасться реалізувати.
Це — Борис Петрович Клімчук. Перинатальний центр
закладався за його ділової на
хабності, завдяки його знайомствам, а десь і завдяки
волинським грибам та вуграм.
Згодом ми з вами, депутати
обласної ради, обласна адміністрація, прийняли рішення, що
обов’язково маємо закінчити
цей об’єкт. Тому що українців
стає все менше. Потрібно
допомагати тим, хто зважився
народити, — добрим словом
згадав колишнього багаторічного очільника області Бориса
Клімчука голова Волинської
обласної ради Ігор Палиця,
зазначивши, що довести справу до успішного завершення
вдалося завдяки спільним
зусиллям і використанню всіх
джерел фінансування.
Загалом на перинатальний центр було витрачено
228 мільйонів гривень. Окрім
коштів з обласного, державного бюджетів, долучилися
до створення закладу і благодійники, серед них, зокрема,

Ц

Фонд Віктора Пінчука, який
подбав про забезпечення відділень новітнім обладнанням
на суму понад 10 млн гривень.
— Це вже 35-й центр надання допомоги новонародженим
в Україні, ми створюємо їх
на базі партнерських медичних закладів у всіх областях.
За 13 років існування програми
«Колиски надії» Фонд Віктора
Пінчука інвестував у неї понад
112 млн гривень, — сказала
виконавчий директор фонду
Вікторія Чернявська, вітаючи

рівнем оснащеності
« ЗаВолинський
перинатальний центр
значно випереджає
подібні заклади в інших
областях. Не випадково
на відкритті його
звучало: «Це —
унікальний, майже
космічний
рівень!».

»

волинян зі святом.
Поздоровили колектив і усіх
присутніх також в. о. голови
облдержадміністрації Олександр Киричук, генеральний
директор будівельної компанії
«Луцьксантехмонтаж № 536»
Ігор Чорнуха, митрополит
Луцький і Волинський Михаїл,
який попередньо провів чин
освячення приміщення.
Як розповіла в. о. головного
лікаря Волинського перинатального центру Ірина Горавська, у закладі третього рівня
діятиме акушерсько-гінекологічний стаціонар і поліклінічні
консультативно-діагностичні
відділення. Тут передбачено 11 належно оснащених

індивідуальних пологових
залів, 2 акушерські операційні,
суперсучасне гінекологічне
відділення, де будуть лікувати
важкі форми непліддя за новітніми репродуктивними технологіями.
«Екскурсії» всередині закладу проводили лікарі. Сучасне
обладнання з гордістю демонструвала журналістам завідувачка відділення анестезіології
та інтенсивної терапії новонароджених Тетяна Матева,
яка перейшла сюди на роботу
з Хмельницького. За її словами, за рівнем оснащеності
Волинський перинатальний
центр значно випереджає подібні заклади в інших областях.
Не випадково, на відкритті його
звучало «Це — унікальний,
майже космічний рівень!»
А завідувачка відділення
для новонароджених і їхніх мам
Людмила Ліпич показала нам
комфортні палати, кабінети,
де передбачено всі умови, щоб
пацієнтам було зручно і приємно.
Заклад розрахований на
2500–3000 пологів на рік. Уже
працюють консультативно-діагностичні відділення, незабаром прийме перших пацієнтів
акушерсько-гінекологічний
стаціонар на 102 ліжка. У перинатальному центрі трудитиметься понад 400 працівників. Нині штат ще повністю
не укомплектовано. Але відомо, що тут уже працює чимало
досвідчених, відомих в області
лікарів, багато молодих перспективних фахівців.
Перші пологи, як обіцяють,
у новому перинатальному центрі прийматимуть на початку
серпня.
серп
се
р ня. n

Більше фото і відео — на сайті
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

ПОСАДОВЕЦЬ ЗАЖАДАВ
300 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ

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

П

А я так не любив той Львів,
що бракувало ми слів!

Фото rivne.solydarnist.org.

На Рівненщині
співробітники
Генеральної
прокуратури,
Служби безпеки
України
і Державного
бюро
розслідувань
затримали
ексголову
Рокитнівської
райдержадміністрації Миколу
Кушніра

ерша заступниця
директора ДБР
Ольга Варченко
повідомила:
— Посадовець одержав від підприємця
110 тисяч доларів США
за незаконне виділення землі. Слідчі нашого
центрального апарату
попередньо встановили, що чиновник незаконно надав в оренду 486 гектарів приватному підприємству, підконтрольному
йому. Земля належала
до невитребуваних паїв
Сновидовицької і Біловізької сільских рад.

7

Погляд

n Резонанс

Валентин СТАВСЬКИЙ
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Якось так сталося, що стосунки із містом Лева у мене не склалися.
Бував тут багато разів і в різному віці, проте по-справжньому
полюбити його так і не зміг. Тоді як, скажімо, у так само галицький
Івано–Франківськ колись закохався буквально з першого погляду
ені у Львові завжди бракувало зелені та повітря. Тамтешня архітектура видавалася якоюсь безпросвітно запиленою
і одноепохово–одноманітною. Самі
ж львів’яни — страшенно самозакохано–зверхніми у ставленні до всіх
інших. А що вже їхня мова — за одне
лиш слово «кобіта» мені відверто кортіло гепнути чимось по голові того,
хто його вимовив. Ну хоча б згорнутою в трубочку газетою «Волинь»! Бо
завжди вважав: засмічувати українську полонізмами — нічим не краще,
ніж засмічувати її росіянізмами.
А до того ж я ще через той Львів
завжди комплексував. Бо ж він, бачте, туристам подобається, здебільшого, аж до самісінької нестями. А
мені — аж ніяк…
Першим ударом по моєму «львовоненависництву» стали результати
цьогорічних президентських виборів. На карті підсумків голосування
у вирішальному другому турі буйно «зазеленіла» вся Україна, окрім
Львівщини. А найрозгромніше свого
опонента Порошенко переміг саме
у Львові.
Не розчарував Львів і цієї неділі!
У чотирьох львівських виборчих округах практично на всіх дільницях перемогли або «Голос» Вакарчука, або

М
Ексголову затримали на місці злочину.

затримали на місці злочину,
« Ексголову
коли він одержував другий транш
неправомірної вигоди на суму 100 тисяч
доларів США.

»

Посадовець ошукав
підприємця, переконавши його, що отримати
право оренди на ці земельні паї він зможе,
сплативши 300 тисяч
доларів США. Ексголову
затримали на місці злочину, коли він одержував
другий транш неправомірної вигоди на суму
100 тисяч доларів США.

Ольга Варченко зазначила, що це не єдине порушення закону
з боку чиновника, адже
надавати землю в оренду він на той момент уже
не мав права відповідно до чинного законодавства. Із січня цього
року такі повноваження
передано сільським радам. n

«Європейська солідарність» Порошенка. Їхні представники тріумфували і в мажоритарних округах! За межами обласного центру ситуація вже
дещо інша: по «мажоритарці» «слуги
народу», схоже, кілька мандатів таки
відхоплять. Політсила Зеленського
вирвалася там уперед і в багатомандатному виборчому окрузі. Проте з
урахуванням Львова на Львівщині
перемогу за списками партій все
одно здобуває «Голос», а «СН» лише
трішечки випереджає «ЄС»!
Плюс саме на Львівщині незрівнянно скромніші результати — порівняно із загальноукраїнськими
— мають відверті неадеквати, як-от
«Опозиційна платформа — За життя»
та «Партія Шарія».
Якби так проголосувала вся Україна, соратники Зеленського помістилися б в одному із закутків сесійної
зали Верховної Ради. А бойків–рабіновичів–медведчуків там би й близько не було. Проте такі мої роздуми,
на жаль, вже із серії «Дурень думкою
багатіє». Адже реальність страхітливо інша…
Проте на Львів я вже дивитимуся зовсім іншими очима. Повітря
мені там відтепер точно не бракуватиме. А дефіцит «зелені» лише
тішитиме. n

Р Е К Л А М А

____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20195283733/11895 _
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної в пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
ТзОВ «Птахокомплекс «Губин» планує реконструкцію птахокомплексу в с. Холонів Горохівського району Волинської
області (4-та черга проекту), збільшити виробничу потужність
із утримання на 220 000 птахомісць.
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою діяльністю «Птахокомплекс
«Губин», юридична адреса: 43016, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Ковельська, 2, в особі в. о. директора Львова Володимира Михайловича, контактний номер телефону: +38 (067)
4444525.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
e-mail: m.shimkus@.menr.gov.иа, тел./факс (044) 206–20–89,
206–31–40.
4. Процедура прийняття рішення про провадження
планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Міністерство екології та природних ресурсів України,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
e-mail: m.shimkus@.menr.gov.иа, тел./факс (044) 206–20–89,
206–31–40.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи
інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить робочих
днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) із моменту
офіційного опублікування цього оголошення (зазначається
в заголовку оголошення) та надання громадськості досту-

пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані
після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання відбудуться 14.08.2019 р. о 14-й годині у приміщені Холонівської сільської ради (Волинська область, Горохівський район, с. Холонів).
6. Державний орган, який забезпечує доступ до звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів України,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
e-mail: m.shimkus@.menr.gov.иа, тел./факс (044) 206–20–89,
206–31–40.
7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці
другому пункту 5 цього оголошення Міністерством екології
та природних ресурсів України (вул. Митрополита Василя
Липківського, 35, м. Київ, 03035, e-mail: m.shimkus@.menr.
gov.иа, тел./факс (044) 206–20–89, 206–31–40).
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої
діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
на 485 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої додаткової інформації.
У приміщені сільської ради, за адресою: Волинська обл.,
Горохівський р-н, с. Холонів. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації можна ознайомитися
з 29.07.19 р. від 9-ї до 17-ї години. Контактна особа: секретар
сільської ради Москаленко Леся Михайлівна.

ВІЗЬМУ НА РОБОТУ
пилорамника
з досвідом роботи. Житло надаю.
Адреса: Локачинський район, с. Маньків.
Тел. 067 361-17-63.

Шановні жителі Ківерцівського району!
Дирекція Товариства з обмеженою відповідальністю «Цумань-риба» доводить до відома жителів району, що за погодженням з Ківерцівською районною
адміністрацією на всіх рибогосподарських водоймах,
які знаходяться в оренді ТзОВ «Цумань-риба», відповідно до ст. 47 Водного кодексу України, з метою
забезпечення вирощування товарної продукції риби
та її подальшої реалізації населенню, здійснення ветеринарно-санітарного контролю за якістю продукції,
в цілях профілактики занесення збудників інфекційних
хвороб в орендовані водойми, забезпечення права
власності ТзОВ «Цумань-риба» на вирощену продукцію, організації охорони орендованих водойм, у зв’язку з неможливістю забезпечити організації рятувальних постів під час купання населення, встановлено
заборону загального водокористування.
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n Виборчий округ №22

n Виборчий округ №23

Гідну конкуренцію голові Волинської обласної ради, який завдяки своєму фонду
«Тільки разом» за ці роки зробив багато для волинян, склав нікому не відомий
представник партії «Слуга народу» Сергій Пісачук
Результати голосування по виборчому округу № 22
№

Партія

1.
2.
3.
4.
5.

«Слуга народу»
«Голос»
«Європейська солідарність»
«Батьківщина»
«Сила і честь»

%

Голоси

37, 24
11,87
11,44
9,62
6,93

29 875
9525
9175
7718
5558

Фото volynnews.com.

(подаємо дані тих, хто пройшов 5-відсотковий бар’єр)
ЗА ПАРТІЙНИМИ СПИСКАМИ:

МАЖОРИТАРНИКИ:

№

Кандидат (партія)

1.
2.
3.
4.

Ігор Палиця (самовисування)
Сергій Пісачук («Слуга народу»)
Юрій Моклиця («Європейська солідарність»)
Микола Федік («Свобода»)

%

Голоси

37,17
27,24
8,78
7,57

29 157
21 368
6891
5939
Ігор Палиця: «Я зрозумів одне: ми ніде нікому
не потрібні, крім своєї країни».

Катерина ЗУБЧУК

«Я НЕ ВСТИГАЮ,
АЛЕ ВИ ВСТИГНІТЬ»

На виборчій дільниці № 56 міста Луцька, куди я зазвичай приходжу, щоб проголосувати, минулої неділі на третю годину дня
свій громадянський обов’язок
виконали 39 відсотків виборців
із загальної кількості. За словами голови Наталії Юрковської,
на президентських виборах активність була трохи вищою. Дає
себе знати те, що вперше парламентські вибори проходять
улітку, коли в людей — відпустки. Тим більше у сім’ях з дітьми,
оздоровлення яких — це святе,
поїздка на море, наприклад, планувалася заздалегідь. Може, ще
до того, як стало відомо, що вибори будуть позачергові, і дата
їхнього проведення припаде на
21 липня.
У соцмережі одна зі знайомих
молодих виборців, яка перебувала за межами України, написала,
позначивши символ партії, яку
підтримує: «Я не встигаю, але
ви встигніть». Не всі, звичайно,
навіть із тих, хто нікуди й не їхав,
переймалися тим, що не зможуть проголосувати (про це свідчить остаточний показник: коли
були пораховані всі голоси, то
з’ясувалося, що на дільницю №
56 прийшло лише 57 відсотків із
загальної кількості, тобто із 1776
чоловік проголосувало 1032).
Ось як висловилася голова
виборчої дільниці Наталія Юрковська про те, що в такий відповідальний день у неї на серці та
душі:
— Так уже склалося, що наше
сьогодення припадає на дуже
складний час, а заодно — на
важливі і знакові події для всієї
України. Перед непростим вибором стоять ті, хто приходить на
дільницю, щоб віддати свій голос
за партію чи одного з кандидатів
в одномандатному окрузі. Чудово розуміємо, що кожний голос
важливий, що за ним — надія на
мир, добро, здійснення всіх сподівань і очікувань українського
народу. І я в цей день, як тільки
відкрилася дільниця, звернулася
не лише до членів виборчої комісії, а й до спостерігачів (а їх у нас
6 — від партій і окремих кандида-

тів), аби вони запобігали будь–
якому порушенню, яке може
вплинути на результати виборів,
викликати сумнів у їхній чесності
та прозорості.
Дільниця відкрилася вчасно. Із самого ранку сюди завітали троє спостерігачів із Кишинева (Республіка Молдова),
які відзначили, що є всі умови,
аби люди прийшли і виконали
свій громадянський обов’язок.
А до тих, хто у зв’язку зі станом
здоров’я не може навідатися на
дільницю (таких тут 18), члени
комісії виїжджали зі скринькою
для бюлетенів додому.
«ХОТІЛОСЯ Б,
ЩОБ ПЕРЕДВИБОРНІ
ОБІЦЯНКИ СПРАВДІ
ВИКОНУВАЛИСЯ»

А вже із власних спостережень, розмов із виборцями, які
погодилися на коротке інтерв’ю
для газети «Волинь», можна було
зробити висновок, що вони чекають від новообраного парламенту.

ючи університетський диплом,
працювала на заводах у Польщі.
Знайти роботу за Бугом українцям не складно, ставлення до
них хороше, заробити можна
набагато більше. Це і є відповідь
на те, чому виїжджають: бо не
бачать у себе вдома ніякої перспективи. Кажуть, що ми за кордоном — другий сорт. Насправді
ми в себе, тут, — другий сорт. Ті,
кого ми вибираємо, даємо шанс,
у наших очах все падають і падають. Надіємося, що з’являться в
парламенті нові обличчя, але ж
ми не знаємо, чи за ними не стоять ті самі, хто і дотепер правив
державою. Звичайно, як патріот,
я сподіваюся на краще життя у
своїй країні…
А ось як відповіла на поставлене запитання романтична пенсіонерка, як назвалася жінка:
— Я не зачаровуюся, щоб
згодом не розчаровуватися. В
обіцянки вже не вірю. У нас є багато партій, політичних блоків із
різними привабливими назвами.
А ось «правди» чомусь нема. Я

що з’являться в парламенті нові обличчя,
« Надіємося,
але ж ми не знаємо, чи за ними не стоять ті самі,
хто і дотепер правив державою.
»
— Звичайно, щоб у нашій країні жилося краще. Аби перемогла
та партія, ті кандидати, які не
лише обіцяють під час передвиборної кампанії, а й дотримують
свого слова, працюючи в парламенті, — озвучує надії багатьох
Оксана Вознюк.
— Чесно кажучи, нічого, —
каже, сміючись, жінка середнього віку Наталія Стецюк. —
Хочеться, аби було краще, а що
матимемо?.. Люди вже зневірилися і розчарувалися у владі, у
тих політиках, які називають себе
народними обранцями, мали б
служити суспільству, а тим часом
більше дбають про свою кишеню.
— Коли бачиш статистику, яка
свідчить, що за останні п’ять років молодь масово виїжджає на
роботу за кордон, то які можуть
бути надії? — говорить Марія Сидорова. — Я цю проблему знаю
з власного досвіду — сама, ма-

n Про це говорять

Кожен другий голосував
за Ірину Констанкевич,
а кожен третій — за «кота в мішку»

ІГОР ПАЛИЦЯ ВЗЯВ ЛУЦЬК.
АЛЕ НЕ ТРІУМФАЛЬНО

жила багато літ в тому клятому
минулому, як зараз кажуть про
життя в Радянському Союзі. Але
в те «кляте минуле» не кинула б
не те що каменя, а й піщинки. Ми
вижили, встояли на ногах за непростих часів. Хоч було трудно,
але люди відчували підтримку
держави, якусь стабільність. А
зараз нас хтось чує? Нема, щоб
хтось зібрав пенсіонерів і запитав, які у нас проблеми, побажання: давайте, мовляв, поговоримо.
…За результатами виборів,
на дільниці № 56 лучани віддали свої голоси насамперед партії «Слуга народу» (352). Далі у
першій п’ятірці йдуть: «Європейська солідарність» (151), «Голос»
(120), «Батьківщина (91), «Сила і
честь (77). Серед кандидатів одномандатного округу № 22 першість має Ігор Палиця (339), за
ним — Сергій Пісачук (233), Тарас Шкітер (128 голосів). n

У 23-му окрузі — а це чотири райони Волині: Ківерцівський, Маневицький, Любешівський та КаміньКаширський — ми побували на дільницях у кількох селах. Результат перегонів передбачуваний та
прогнозований. Мандат довіри отримала партія «Слуга народу». Серед кандидатів-мажоритарників —
чинний нардеп Ірина Констанкевич виграла бій у сімох претендентів-чоловіків. Щоправда, один із них,
Дмитро Махортов, переміг на дільниці… у Маневицькій колонії
Кость ГАРБАРЧУК

«СПЕРШУ ТРЕБА УРОЖАЙ ЗІБРАТИ,
А ТОДІ — ГОЛОСУВАТИ»

Недільного ранку біля села Берестяне Ківерцівського району ми побачили,
як старенький ще радянський комбайн
молотить пшеницю, а на полі кілька людей згрібають зерно на плівку. Зупинилися біля них і поцікавилися, чи підуть
селяни на вибори.
— Спершу треба урожай зібрати,
— пояснив чоловік, який назвався Миколою, — поки сонячна погода, то у нас
жнива. Щодо виборів, то з’їсть цього
молодого президента Порошенкова
банда. Чого Порошенко жодного регіонала не посадив? Свого кума поставив
Генеральним прокурором, а той нікого
не зачепив. Хто в цьому винен? У мене
43 роки стажу, а маю мінімальну пенсію.
Хіба це справедливо? Не перебивайте
нам молотити, бо треба ще встигнути
проголосувати! — сердито гукнув Микола.
А вкритий пилюкою та половою комбайнер Михайло пожартував:
— Якби знав, що будуть фотографувати, то одягнув би галстук та білу
сорочку.
У Берестяному дільниця розташована у школі. Голова ДВК Олександр
Федоришин розповідає, що в них у
списках 640 жителів, із них 54 — люди
поважного віку, які голосують вдома.
Чекаючи виборців, ми розговорилися з Олександром, який потрапив
у третю хвилю мобілізації в оперативно–бойову комендатуру Луцького прикордонного загону. Згодом підписав
контракт і пішов служити у Збройні сили
України старшим механіком–водієм і
гранатометником. Чоловік називає «гарячі» точки, де йому довелося воювати:
Курахове, Красногорівка, Мар’їнка.
— Звільнився, їздив за кордон, повернувся, поки безробітний.
ий. Із друдру
жиною виховуємо двох доньок, —
продовжує пан Олександр.
р. — Дуже
важко адаптуватися до цивільного
життя. Хлопці на фронті — це як родина. Там війна, а тут люди сидять
дять у барах
каву чи горілку п’ють.
Поки ми розмовляли, на вибори
прийшов Олег Шульгач із дружиною
ружиною та
сином Максимом.
— Знову сподіваємося на покращення життя, треба приділити
ілити увагу
жителям сіл, — ділиться надією
адією Ірина
Шульгач. — Може, нарештіі виберемо
порядних людей у Верховну
ну Раду, які
ухвалюватимуть нові закони..
«НЕ ХОЧУ, ЩОБ У МАЙБУТНЬОМУ
УТНЬОМУ
ДОН
МОЇ ДІТИ ЇХАЛИ ЗА КОРДОН
НА ЗАРОБІТКИ»
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Результати голосування по виборчому округу № 23
(подаємо дані тих, хто пройшов 5-відсотковий бар’єр)
ЗА ПАРТІЙНИМИ СПИСКАМИ:

№

Партія

1.
2.
3.
4.

«Слуга народу»
«Батьківщина»
«Радикальна партія Олега Ляшка»
«Європейська солідарність»
МАЖОРИТАРНИКИ:

№

Кандидат (партія)

1.
2.
3.
4.

Ірина Констанкевич (самовисування)
Максим Приймачук («Слуга народу»)
Олександр Пирожик («Свобода»)
Юрій Сковорода («Європейська солідарність»)

Колишній голова, а тепер виконувач
обов’язків старости Липненського старостинського округу Цуманської об’єднаної територіальної громади Юрій
Мазнюк голосувати прийшов із маленьким сином.
— Кожні вибори — це сподівання на
якісні зміни. У селі багато молоді, але
вони працюють у Польщі та інших країнах, бо у нас немає роботи та мізерні
зарплати. Потрібно тут будувати європейське життя. У мене четверо дітей, і я
не хочу, щоб у майбутньому вони їхали
за кордон на заробітки. Звичайно, сподіваємося на нову владу, яку нині обираємо, але й самим українцям не треба
бути байдужими.
МС
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сподіваємося
« наЗвичайно,
нову владу, яку нині
обираємо, але й самим
українцям не треба бути
байдужими.

»

У Липному ми поспілкувалися з
85–річним Іваном Сорокою, який попри
поважний вік сам прийшов на дільницю.
Цього чоловіка називають найстарішим
дзвонарем України. Іван Юхимович
довго й уважно читав обидва бюлетені,
а коли проголосував, то розповів, що
вірить у нових депутатів, які краще дбатимуть за державу, тому він — за патріо-

Фото imc.net.ua.
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Село Липне Ківерцівського
ого району жартома називають «маленьленьовіким Китаєм». Як мені розповіикі
дали, у них традиційно великі
багатодітні сім’ї. У списках —
1232 жителі. На вході до ви-борчої дільниці нас зустрі-чає поліцейська Валентина,
яка розповідає, що процес
волевиявлення відбуваєтьІрина Констанкевич: «Полісся, якому Бог дав багату
ся спокійно та мирно.
природу, маємо зробити багатим краєм».

І на Рівненщині перемогли
«Слуги народу»
На позачергових виборах
до Верховної Ради України
такий результат у 4 із 5
мажоритарних округів
області. Тож нардепами
від цієї політичної
сили, за попередніми
підрахунками, стали
Олександр Ковальчук,
Роман Іванісов,
Олександр Аліксійчук,
Сергій Литвиненко.
Здобув мандат і
самовисуванець Віктор
М’ялик
Валентин СТАВСЬКИЙ

%

Голоси

44, 10
12,45
10,99
7,44

35 367
9988
8812
5965

%

Голоси

48,94
31,23
5,44
5,41

38 672
24 678
4302
4281

тів. За його словами, у церкві вже буває
рідко, бо не має сил, пережив інсульт і
довго лікувався. Але власними ногами
таки добрався до школи, щоб виконати
громадянський обов’язок та поспілкуватися з односельчанами.
«МИ ПЕРЕЖИВАЛИ,
ЧИ ПРИЙДУТЬ ЛЮДИ»

Найбільше виборців застали на
дільниці в селі Красноволя Маневицького району, яке першим на Волині перейшло у Православну церкву України.
Якраз закінчилася служба, й парафіяни
дружно прийшли на вибори через дорогу від храму — у будинок культури.
Навіть вишикувалася черга до кабінок
для голосування.
Голова дільничної виборчої комісії
Галина Демчук задоволена активністю
своїх односельчан:
— Знаєте, ми переживали, чи прийдуть люди, бо багато молоді на заробітках, частина жителів розчарувалася
й зовсім не приходить голосувати.
18–річний юнак Іван Ловин уперше
бере участь у виборах. Хлопець цього
року закінчив школу і планує вчитися на
будівельника. Він сказав, що голосує за
майбутнє України і хотів би жити та працювати
у своєму селі, а не їхати кудись
цю
на заробітки.
— У людей на Поліссі великі сподівання
на Президента Зеленського та
ва
нову
но команду. Їм у черговий раз повірили,
ли дуже хочеться, щоб вони нас не розчарували.
Скільки вже можна говорити
ча
про
пр зміни й нічого не змінювати, — розмірковує
красновільська невістка Надія
мі
Рожко,
яка прийшла на дільницю зі своРо
їм маленьким сином Матвієм.
***
Згідно з даними ЦВК, Ірина Констанкевич
отримала переконливу перемогу
ке
у 23–му окрузі. За неї проголосували 49 відсотків — понад 38 тисяч жителів
чотирьох районів. Її найближчий
те
суперник
від «Слуги народу» Максим
су
Приймачук,
про якого, крім належносПр
ті до президентської партії, було мало
що відомо, набрав 31 відсоток — понад
24 тисячі виборців, а кандидат Дмитро
Махортов
виграв лише на одній дільМ
ниці
ни — у Маневицькій виправній колонії
№42.
За нього свої голоси віддали
№
217
21 громадян, а за чинного нардепа —
30 виборців. n
Більше фото — на сайті
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опрацювала
100
відсотків голосів
у 152–му виборчому окрузі
з центром у місті Рівне. Тут
партія «Слуга народу» набрала 38,40%, за неї віддали голоси 30 452 виборці. Майже
однакові результати отримали
партії «Голос» та «Європейська
солідарність» — відповідно
10 134 і 10 086. Четверте місце — у партії «Батьківщина» —
8,11. «Сила і честь» — 5–та.
За даними громадянської
мережі ОПОРА, менше половини виборців на Рівненщині прийшли на дільниці. Вже
традиційно активнішими були
мешканці сіл і селищ, пасивнішими — жителі Рівного, Вараша, Дубна, Сарн, Здолбунова
та інших міст.
Під час цієї виборчої кампанії у головному управлінні
Національної поліції в Рівненській області було зареєструвано 169 фактів, пов’язаних
із порушенням виборчого
законодавства. За результатами перевірок складено
48 адмінпротоколів, а за сімома фактами відомості внесені
до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У неділю

ЦВК

Політичні симпатії жителів Рівненської області
№

Партія

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Слуга народу»
«Батьківщина»
«Європейська солідарність»
«Радикальна партія Олега Ляшка»
«Голос»
«Сила і честь»
ОПЗЖ
«Свобода»
«Українська стратегія Гройсмана»
«Опозиційний блок»

%

правоохоронці забезпечували
порядок на кожній виборчій
дільниці області.
Зокрема, до поліції надійшли заяви від трьох кандидатів у народні депутати
України про те, що їм стало відомо про можливе порушення
виборчого законодавства на
території Демидівського району. За результатами перевірки встановлено, що членів
кількох дільничних виборчих
комісій схиляли діяти в інтересах конкретного кандидата в
нардепи. За цим фактом відо-

41, 87
10,56
9,65
8,15
7,96
4,54
4,21
3,99
2,97
1,04

Голоси
168 949
42 638
38 963
32 918
32 114
18 329
17 004
16 123
12 000
4215

борчого бюлетеня розпочато
досудове розслідування за
частиною 3 статті 15, частицною 1 статті 158-1 Кримінального кодексу України.
Було і таке: на виборчій
дільниці у селі Масевичі виборець прийшов на дільницю
без паспорта громадянина
України. У комісії йому повідомили, що не зможуть видати бюлетені без документа,
і попросили повернутися з
паспортом, аби мати змогу
проголосувати. Через деякий
час чоловік з’явився на дільни-

перевірки встановлено,
« Защорезультатами
членів кількох дільничних виборчих
комісій схиляли діяти в інтересах конкретного
кандидата в нардепи.

»

мості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за частиною 1 статті 157 Кримінального кодексу України
(перешкоджання здійсненню
виборчого права).
Крім того, в Рівному до
поліції звернулася голова
дільничної виборчої комісії і
повідомила, що один із виборців намагається винести
бюлетень із приміщення ДВК.
Правопорушником виявився
42–річний рівнянин. За фактом замаху на викрадення ви-

цю, маючи з собою військовий
квиток. Пояснив, що основний
документ не зміг знайти. Члени виборчої комісії видали бюлетені, і він проголосував.
А на виборчій дільниці у
селі Ступно громадянці видали бюлетені без пред’явлення
відповідного документа. Спостерігачці від ОПОРИ членкиня виборчої комісії пояснила:
«Це — моя сусідка, моя родичка. Вона прийшла без паспорта. Оскільки я її добре знаю, то
довіряю». n

n Шок!

Відвойовувала чоловіка і вбила суперницю
Маневицька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим
розслідуванням у кримінальному провадженні про заподіяння 52-річною жителькою
села Старосілля Маневицького району мешканці селища Колки тяжких тілесних
ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої
Наталка МУРАХЕВИЧ

Її кривдницю затримали. Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Нині прокурори наполягають на обранні підозрюваній запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою на строк 60 діб без визначення застави. Зауважимо: за такий злочин
передбачене покарання у вигляді позбавлення
волі на строк від семи до десяти років. n

ід ранок 20 липня 2019 року жінка прийшла в будинок свого колишнього
співмешканця в Колках та під час сварки дерев’яною палицею побила його знайому. Ще раз зловмисниця навідалася на це ж
обійстя під вечір, конфлікт розгорівся, і знову
в хід пішла палиця. Жертва побиття невдовзі
померла від отриманих травм.
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КОМАНДА ЛІДЕРІВ «АТБ»
ВІТАЄ З ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ
Фото atbmarket.ua.

Це свято, яке
відзначають останньої
неділі липня, цього року
припадає на 28 число.
Започатковане двадцять
чотири роки тому, воно
стало професійним для
людей, котрі працюють
у важливій для економіки
країни галузі
Ольга ЧЕПИК

ривітає цього дня понад
п’ятдесят тисяч співробітників і багаторічний
флагман вітчизняної торгівлі — компанія «АТБ-Маркет».
Це величезна команда лідерів.
Торговельна мережа зараз
посідає перші позиції у галузі за товарообігом, кількістю
представництв, мапою присутності у регіонах, сплатою
податків тощо. Дискаунтери
«АТБ» працюють у режимі 24/7,
аби ми з вами мали змогу купувати якісні та свіжі продукти
за максимально доступними
цінами.
Слід зазначити, що обсяг
роботи, яку сумлінно виконують
працівники «АТБ», дійсно колосальний: у 260 населених пунктах України, зокрема й у Луцьку,
цілодобово працюють 1023 супермаркети цієї мережі! Їхня
кількість стрімко зростає, адже
динамічний розвиток завжди був
обов’язковою складовою стратегії компанії. З початку ниніш-

П

Мережа АТБ проводить ретельні щомісячні, щоквартальні, піврічні та щорічні аудити якості.

нього року мережа поповнилася
33 новими дискаунтерами. Протягом минулого було відкрито

часу винайшли та випробували
саме у нашій мережі», — розповідає Наталія Шаповалова, заступ-

«АТБ» працюють у режимі 24/7, аби
« Дискаунтери
ми з вами мали змогу купувати якісні та свіжі
продукти за максимально доступними цінами.
»
80 таких магазинів. Заснована
чверть століття тому, мережа
«АТБ» починалася лише з кількох
гастрономчиків у Дніпрі (на той
час — Дніпропетровськ), а сьогодні вже має понад три з половиною мільйони постійних клієнтів у двадцяти трьох областях
України, у тому числі й на Волині.
«Перебуваючи у постійному
пошуку нетривіальних рішень,
наша команда впровадила безліч
інновацій. Левову частку того, що
сьогодні є нормою для будь-якого українського магазину, свого

ниця генерального директора
ТОВ «АТБ-Маркет».
Важливо також, що торговельний бізнес значною мірою
впливає на наповнення бюджетів усіх рівнів. Ці кошти спрямовують на виплату пенсій, стипендій, соціальної допомоги;
вони йдуть на ремонт шляхів,
лікарень тощо. Отже, від ефективності галузі торгівлі безпосередньо залежить і наш з вами
добробут. Загальний товарообіг
«АТБ» минулого року становив
103,9 мільярда гривень (зріс

на 30% порівняно з попереднім), а у І кварталі 2019-го —
28,3 мільярда гривень. Компанія
«АТБ-Маркет» володіє найбільш
розвиненою логістичною інфраструктурою в Україні: збудувала близько десяти інноваційних
мультитемпературних
складських центрів європейського
зразка, має великий вантажний
автопарк. Ці машини щомісяця
долають понад п’ять мільйонів
кілометрів! Вони мчать шляхами
країни, аби своєчасно доставити
до численних супермаркетів мережі «АТБ» продукцію. Асортимент магазинів — понад 3,5 тисячі найменувань, із яких більш
ніж 900 позицій представлені товарами власних торгових марок
і власним імпортом «АТБ».
Ціни на них значно нижчі,
ніж аналогічні інших брендів.
Загалом цінова політика лідера

вітчизняного ритейлу завжди незмінна — вартість продуктів і товарів на полицях супермаркетів
мережі «АТБ» стабільно на 10–
15% нижча за середньоринкову,
якою б не була економічна ситуація в країні!
Компанія «АТБ-Маркет» створила особливий формат — український дискаунтер, який не має
аналогів у світі. Його особливістю є цілодобове забезпечення
мільйонів громадян якісними
продуктами та товарами першої
необхідності за мінімальними цінами.
Сучасна багаторівнева система перевірки якості виключає ймовірність потрапляння
на полиці магазинів не дуже
якісних товарів. Супермаркети «АТБ» з 2017 року проходять
сертифікацію на відповідність
суворим вимогам загальновизнаного міжнародного стандарту
ISO 22000:2005. Ґрунтується він
на принципах системи «Hazard
Analysis and Critical Control
Points», згідно з якими відстежують безпеку товарів на всіх етапах. Контролюють усе: якість сировини, дотримання рецептури
під час виробництва, наявність
належних умов зберігання, транспортування.
Крім того, проводять не менш
ретельні внутрішні щомісячні,
щоквартальні, піврічні та щорічні
аудити якості. Уважно перевіряють і виробництва компаній, які
постачають продукцію до супермаркетів мережі «АТБ».
Щоправда, найкращим доказом гарантованої якості і безпеки є те, що всі працівники супермаркетів та інших численних
підрозділів компанії, у тому числі
й на Волині, купують усе необхідне у дискаунтерах «АТБ»! n

Вітаємо!
27
липня
святкуватиме
70-річний ювілей уважний чоловік, найкращий тато, люблячий дідусь, житель села Переспа Рожищенського району
Валентин Петрович
ДЕМИДЮК.
Летять роки в міжзоряний
політ,
Але душа нехай про це не знає.
І хай так буде сотню літ,
І доброта ніколи не згасає.
Хай доля піднесе іще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я.
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю.
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить
і ллється рікою.
Тепла та поваги —
від добрих людей,
Любові та шани —
від рідних дітей.
З повагою та любов’ю
дружина, діти, внуки.

23 липня святкувала свій 55-й
день народження
Людмила Павлівна
КОЧМАРУК,
жителька села Затурці Локачинського району.
Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийми вітання наші щирі,
До ста ми зичимо тобі
прожить.
Хай будуть поруч віра
і надія,
Як два крила, що впасти не
дадуть,

Сьогодні 70-річчя відзначає люба дружина,
мама, бабуся, жителька
села Полапи Любомльського району
Катерина Іванівна
СИРОТЮК.
Дозвольте, матусю,
нам вас привітати
І найтепліші слова сказати.
Бо поки є мама, доти є сонце,
Доти пташина і цвіт під віконцем.
Доти краса, доти поміч, розрада,
Живіть нам, матусю, сто років
на радість.
Спасибі вам, рідна, за ваше тепло,
За руки робочі, безсоннії ночі.
За те, що зростили,
за хліб на столі,
Спасибі вам, мамо,
уклін до землі.
З любов’ю
чоловік, діти,
внуки, зяті.

І сам Господь по милості
наділить
Ще довгих літ, що сонцем
виграють.
Хай Мати Божа тебе оберігає,
В душі панують мир
і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа.
З любов’ю
мама, брат з дружиною, сім’я Пилипюків,
сім’я Райнишів, чоловік, донька із зятем.

Ювілейний день народження 28 липня
відзначатиме дорогий чоловік, тато, дідусь,
житель села Шклинь Горохівського району
Леонід Іванович
СТАРЧУК.
У Божий день цей пречистий, у літнє свято
журавлі принесли вам шістдесят літ.
Як летіли, спішили, натомили крилята,
Та хорошу людину не гріх привітати.
Прилетіли додому, заглядали в віконце,
А господар, як пісня, а господар, як сонце.
Працьовитий і мудрий, душею багатий,
Він глава сім’ї і турботливий тато.
І без нього ніяк, золоті має руки.
Колосяться літа і ростуть вже онуки.
Тож хай Матінка Божа вам всякчас помагає,
А незгоди й невдачі вашу хату минають.
Хай здоров’я і щастя будуть
з вами у змові,
Сонця, неба, достатку і, звичайно,
любові.
З любов’ю та повагою
дружина Надія, син Вадим, дочка
Ірина, зять Григорій, внуки Богдан,
Альбіна.

26 липня своє
85-річчя святкуватиме чудова людина,
невтомний трудівник
Віктор Федорович
ДУБІНКО.
85 – прекрасний
ювілей, ювілей мудрості і цінних знань.
Нехай він не засмучує, не забирає
сили, а тільки надихає, приносить
радість та натхнення жити. Прийміть
же в цей чудовий день наші сердечні
вітання і побажання відмінного самопочуття, найкращих емоцій та під-

тримки близьких. Щастя вам, сонячних днів та довгих років життя!
Хай щастя приходить
до вашого дому,
Прогнавши недуги та втому,
Щоб радістю сяяло ваше
обличчя,
В міцному здоров’ї зустріли
сторіччя!
З любов’ю
та повагою
дружина,
діти, онуки
та правнук.
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Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті —
30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість
оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці);
с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн
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НЕРУХОМІСТЬ
l Продаються два цегляні будинки
на одному подвір’ї в м. Луцьку (р-н
вул. Дубнівської) з усіма зручностями. Змельна ділянка — 6 соток. Тел.:
095 82 56 503, 099 47 62 577.
l Продається квартира в Луцьку
(новобудова, тихе місце, доступна
ціна). Тел. 098 66 06 303.
l Продається велика квартира у
Луцьку (новобудова, 5 кімнат). Тел.
097 10 20 995.
l Продається блочний 1,5-поверховий будинок у центрі с. Седлище
Любешівського району. Опалення парове. Тел. 099 27 99 190.
l Терміново продається будинок
з усіма зручностями у с. Череваха Маневицького району. Земельна
ділянка — 0,40 га. Ціна договірна.
Тел. 066 27 13 982.
l Терміново продається будинок
(3 кімнати, велика кладовка) у с. Дідичі Ківерцівського району. Загальна
площа 86 м кв. Біля будинку — літня
кухня, хлів, дровітня, льох, криниця, садок. Будинок та земля (37 соток) приватизовані. Ціна 142 000 грн.
Можливий продаж під виплату, торг.
Тел.: 096 21 62 711, 066 74 50 522.
l Продається будинок (1 км від Луцька) без ремонту (11 х 5) з усіма господарськими спорудами. 0,38 га землі.
Поруч — газ. Тел. 096 11 33 905.
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 с. Павловичі Локачинського району продається цегляний будинок
(82 кв. м). Є газове та пічне опалення,
3-фазна лінія, льох, цегляний хлів, город, криниця. Тел. 096 56 69 106.
l Продається у с. Зміїнець Луцького
району приватизована земельна ді-

лянка (0.137 га). Тел.: 068 72 83 531,
068 48 67 860.

АВТОРИНОК
l Продам 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 Продається трактор Т-25 з плугом. Тел. 097 85 99 585.
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 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: гноєрозкидачі, дискові
борони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки,
сінограбарки, розкидачі міндобрив,

УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ
пінополіуретан (шляхом напилення);
екоізол (рідкий пінопласт, закачування у стінові пустоти).
Шляхом напилення житлових приміщень, промислових об’єктів,
складів, ангарів, овочесховищ. Утеплення дахів, горищ, підлоги.
Тел.: 0504383475, 0671795845.

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

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

якісно
швидко
надійно
(09
(097)
473– 10 – 69
(095) 479– 05 – 96
(09
stelia.in.ua
stelia
info@stelia.in.ua

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

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.

РІЗНЕ
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 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: торфобрикет, цеглу (нову
та б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), пісок, щебінь,
відсів, керамзит, цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ
(самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.
l Продам: цеглу, пісок, щебінь, відсів, глину, землю (на засипку), чор-
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нозем, 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 дерев’яна вагонка
хорошої якості з карпатської смереки, дерев’яні сходи та комплектуючі до них. Можливий монтаж сходів, доставка. Тел. 066 07 40 396,
067 94 80 197.
l Продам
молочну
корову.
Тел. 097 24 86 793.
l Продається теличка (2 місяці) від високопродуктивної корови.
Тел. 050 44 85 464.
l Продається тільна телиця (1 рік
6 міс.) від молочної корови (спокійна,
добра до харчів). Тел. 050 07 52 091.
l Продаються цуценята породи лабрадор короткошерстий біло-кремового кольору. Дата народження
28 травня 2019 року. Ціна 3000 грн.
Тел.: 050 15 57 704, 099 27 60 249.
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.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят),
лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64
979, 097 07 72 211.
l Куплю теля (живою вагою). Тел.
098 28 15 167.

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 НЕДІЙСНИМ
l Втрачене посвідчення учасника
бойових дій (серія УБД № 440367),
видане на ім’я Рохманенко Олександр
Іванович, ввавжати недійсним.

Терміново продається магазин у
селі Носачевичі Рожищенського
району площею 180 кв. м.
Є торговий зал, банкетний зал на
30 місць і два малих — по 6 місць,
кухня, кладова, санвузол, котельня,
паливний склад. Зроблено
євроремонт. Тел. 0502742704.

Тел.: 0950065238,
0665298726.

ПП БУРМАКА Н. П.
27 липня та 3 серпня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями

ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ, ІГРОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування Q анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Фе де рація
проф с пілок),www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75R11R75, 20R05R55, моб.:
095R808R20R53, 098R388R88R36.
м. Рівне, тел. (0362) 43R57R58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова, 1/1, (0472) 63R16R16,
63R25R28.
Ліцензія Серія АВ № 539362
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Пам’ятаємо,
любимо, сумуємо
Минає 3 роки, як раптова смерть забрала лікаря від
Бога, завідувача відділення
Луцької міської клінічної лікарні
Володимира
Григоровича
ДЗЮБЯКА.
Ніколи не зможемо вас
забути. Тяжкий біль втрати
ятрить наші серця, з душі не
зникає порожнеча. Ваш життєвий шлях — це зразок добропорядності, безкорисливості,
ввічливості.
Хай Господь охороняє ваш
спокій і дарує вічне життя у
Царстві Небесному. Хто пам’ятає Володимира Григоровича
— згадайте, пом’яніть і помоліться за його душу.
Плачуть квіти на могилі,
Спадає краплями роса.
Вас вернути ми не в силі,
А біль з роками
не згаса.
Із сумом
колектив
діагностичного
відділення ЛМКЛ.
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ОСВІТА І КУЛЬТУРА

www.volyn.com.ua

n Особистість

Фото Oлександра ФІЛЮКА.

Плакала скрипка Товія Рівця.

Людина живе доти, доки її пам’ятають.

Особливі спогади про Анастасію Володимирівну
в Данила Поштарука.

«Анастасія Філатенко — це не тільки
народний міністр освіти і культури
Волині, це — ціла планета…»
«Життя, віддане журналістиці» — вечір-спомин під такою назвою був проведений напередодні
роковин від дня закінчення земного шляху заслуженої журналістки України Анастасії Філатенко
(1941—2018). Його організувала дирекція Волинської обласної універсальної наукової
бібліотеки імені Олени Пчілки у співпраці з редакцією нашої газети
Катерина ЗУБЧУК

ійство відкрив народний артист,
заслужений діяч мистецтв України, художній керівник камерного оркестру «Кантабіле» Товій Рівець.
— Якби я вів щоденник, — сказав
Товій Михайлович, — то, мабуть,
написав би там, що немає жодної
події в моєму свідомому мистецькому житті, яка б не перепліталася
з голосом і словом журналістки,
друга, особистості, прекрасної
жінки Анастасії Володимирівни.
Кожна її інформація, резюме, сама
присутність на наших концертах відіграли велику роль у популяризації
спочатку оркестру «Волинянка», який
переживав період ренесансу, а згодом і «Кантабіле». Коли згадуєш усе
це, то думаєш, що є люди–планети,
зірки, а є люди з короткими подіями у
своєму житті. Анастасія Філатенко —
це ж ціла планета…
Свою шану і пам’ять Товій Рівець
передав діамантовим, як висловився, твором французького композитора Жуля Массне «Роздуми».
І такий початок, а ще поезія Ліни
Костенко, яка звучала, були своєрідним камертоном, котрий визначив
тон і настрій подальшої розмови.
Ведучі вечора–спомину завідувачі
відділами Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки Ольга
Кириченко та Жанна Литвина запрошували до слова тих, хто добре знав
Анастасію Філатенко, хто з нею працював і в чиєму житті її професійне
слово, небайдужість та принциповість залишили вагомий слід.
«Мені не соромно за прожиті
в журналістиці літа, і я їх ні на що
не проміняю. Дякую журналістиці
за людей, яких хотілося наслідувати, а не лише писати про них»,
— ці слова Анастасії Філатенко визначають її ставлення до обраної
професії, до того, що вона стала
змістом її життя. 1967 року, після
закінчення Київського державного

Д

університету імені Тараса Шевченка
вона, уродженка Київщини, приїхала на Волинь і назавжди зріднилася
з цим краєм. 45 літ віддала єдиному
в житті виданню — газеті «Радянська
Волинь» (пізніше — «Волинь–нова»,
«Волинь»). Разом із його редакторами Полікарпом Шафетою, Степаном
Сачуком, Олександром Згоранцем
та колективом творила обличчя улюбленої газети. Організатори вечора–
спомину завдяки газетному фонду
книгозбірні відшукали навіть першу
публікацію молодої журналістки (неймовірно ліричну!), а також представили для огляду десятки інших (із
тисяч!), які вийшли з–під її пера за
багато літ.

було інтернету, проте
« НеАнастасія
Філатенко знала,
що робиться в кожній
школі, бібліотеці, будинку
культури. Не випадково
цю журналістку називали
народним міністром освіти
і культури Волині.

»

Завідуючи відділом культури та
освіти, Анастасія Філатенко об’їздила великі і малі села Волині. Жодна
радісна подія у житті шкіл, культосвітніх закладів чи вирішення якоїсь
проблеми не обходилися без неї. І
коли слово надали головному редактору «Волині» Олександру Згоранцю,
то він сказав:
— Я теж згадаю зворушливу поезію Ліни Костенко, яка сьогодні тут
звучить, але дещо перефразовану:
«Якщо Філатенко і зігнуть у дугу, то
ця дуга, напевно, буде вольтова». Ці
слова Анастасії Володимирівни цитували колеги, друзі, коли вона вже
не працювала, коли провідували її
вдома. Кожен скаже, що вона — це
символ порядності, чесності, спра-

ведливості. Не було інтернету, проте Анастасія Філатенко знала, що
робиться в кожній школі, бібліотеці,
будинку культури. Не випадково цю
журналістку називали народним міністром освіти і культури Волині.
Олександр Олександрович висловив вдячність організаторам вечора–спомину.
Про те, наскільки цінувалося слово Анастасії Філатенко на сторінках
газети стосовно творчого доробку
акторів самими героями публікацій,
говорили заслужена артистка України Лариса Мікоян, директор Волинського академічного театру ляльок,
заслужений діяч мистецтв України
Данило Поштарук, народний артист
України Василь Чепелюк.
«Я людина прямолінійна, у
мене біле — то біле, а чорне — то
чорне. Вважаю, що в журналістиці не повинно бути сірого», — так
висловилася про себе і колег Анастасія Володимирівна. Що в цих фразах
нема і крихти лукавства чи перебільшення, ілюстрували своїми спогадами заслужені журналісти України,
ветерани української журналістики
Святослав Пирожко і Василь Федчук,
а також Антон Антонюк, який свого
часу очолював Луцький міський відділ культури й активно співпрацював
з Анастасією Філатенко.
На вечорі–спомині мова йшла і
про особливу любов Анастасії Володимирівни — любов до художнього слова, до книги. І не випадково
він проходив у головній книгозбірні
області. Анастасія Філатенко була
не просто найактивнішим читачем,
людиною, яка допомагала своїми
публікаціями вирішувати проблеми
закладу, — вона жила турботами і печалями його працівників. Довгі роки
безкорисливої дружби пов’язували її
з Галиною Кухарською, яка тривалий
час очолювала обласну бібліотеку
для дорослих. Галина Сергіївна, яка
була поряд із подругою і в радісні, і в
сумні моменти життя, не могла втри-

матися від сліз, коли їй було надано
слово. З хвилюванням згадували
багатолітню подругу Валентина Ілляшенко, Любов Голубєва, Любов Ганейчук…
Незрадлива любов до книги була
і в керівника журналістського колективу «Радянської Волині» Полікарпа Шафети. З початку 1970–х років
понад десятиліття існував, говорячи
сучасною мовою, проєкт «Прочитаймо книгу разом», у ході якого читачі
газети брали участь в обговоренні
творчості відомих письменників сучасності. Ця акція стала можливою
завдяки співпраці газети з колективами середніх шкіл, працівниками
бібліотек, музеїв, новоствореною
організацією — товариством книголюбів. Обговорення, зокрема,
роману Олеся Гончара «Твоя зоря»
Анастасія Філатенко, яка безпосередньо висвітлювала цю тему, зуміла перетворити на велике свято зустрічі з улюбленим письменником,
що відбулося 16 червня 1981 року.
Про хвилюючу атмосферу у музеї–
садибі Лесі Українки в Колодяжному
говорила заслужений учитель України, лауреат премій імені Агатангела Кримського та Бориса Грінченка
Олеся Ковальчук.
… Усі ми родом з дитинства. Те,
якою була Анастасія Філатенко, —
бере початок з її рідного села — Річиці
Чорнобильського району на Київщині.
Воно — від матері і батька. «У дитинства мого — чорнобильські джерела», — так говорила Анастасія Володимирівна. Адже після 1986 року її
село внаслідок аварії на ЧАЕС опинилося в зоні відчуження. І все подальше
життя вона тужила за рідними краєвидами, згадувала самобутнє мистецтво малої батьківщини, втілене у маминих неповторних вишивках. Роботи
матері Анастасії Філатенко слугували
і прикрасою вечора–спомину. Про це
з теплотою розповідала директор Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки
Людмила Стасюк.
А двоюрідна сестра Анастасії Володимирівни Катерина Філатенко,
яка приїхала того дня до Луцька з
Ірпеня, що в Київській області, пригадала, якою зворушливою була зустріч Анастасії з рідним селом: маючи 72 роки, вона приїхала до стежок
дитинства і, впавши на коліна, цілувала рідну чорнобильську землю, де
зробила перші кроки. Пані Катерина, як висловилася, була зворушена
тим, що почула від присутніх. Вона
ще раз пересвідчилася, що її сестра
мала (має!) хороших колег, друзів,
що
щ є кому берегти пам’ять
пам ять про неї.
ї. n
Більше фото і відео — на сайтіі

VOLYN.COM.UA

n Особливий випадок
Фото Валентина ЛЮПИ.

Крісло пілота МіГа-23 впало там, де нині стоїть пам’ятний знак льотчику Костянтину Арцеулову, який… уперше підкорив штопор.

МіГ-23 завалився у Луцьку
на подвір’я Завальних
45 років тому — 24 липня 1974-го — на обійстя
у середмісті обласного центру Волині впав
20-тонний радянський винищувач
Закінчення. Початок на с. 1
Валентин ЛЮПА,
краєзнавець
к пізніше виявилося, літак МіГ-23, виконуючи
навчально-тренувальний політ, потрапив у штопор.
Буває така неприємна ситуація
з повітряною машиною. Літак
знижується крутою спіраллю
з одночасним обертанням відносно всіх трьох осей. Це означає, що руху вперед немає — він переходить у режим
самообертання і падає.

Я

Колишній пілот, полковник
запасу Микола Каніщев розповів мені, що є багато різновидів
того штопору, який залежить
від кута нахилу поздовжної осі
літака до горизонту. У плоскому
штопорі той кут нахилу менший

за 30 градусів, що заважає переходу в горизонтальний політ.
Саме в таку ситуацію і потрапив
пілот винищувача над Луцьком.
Один зі свідків катастрофи,
лучанин Володимир Сахненко,
пригадує, що того ранку з першими променями сонця вийшов босоніж на свій город, аби

Помітили падіння і співробітники управління МВС, які
прибули на нараду. Як розповідав родині Завальних колишній
начальник обласної міліції генерал-майор Голік, літак мав упасти
на березі Стиру, але метрів за двісті до землі він, обертаючись,
мов листок, став кидатися у різні

МіГ-23, виконуючи навчально« Літак
тренувальний політ, потрапив у штопор.
вщипнути якусь жменьку кропу
до маминого борщику. Їхнє обійстя розташувалося біля елеватора. Ближче до нього будували
цех високогранульованих комбікормів, де вже поралися люди.
Невідомо звідки на них почав
падати літак. До цього часу свідок не може второпати, як літак
не зачепив цех.

»

сторони. Вочевидь, потоки вітру
понесли МіГ-23 до садиби.
Я зустрічався з багатьма
очевидцями тієї події. Лучанин
Павленко показав саме місце
падіння. В’ячеслав Нагорний
(на той час навчався у медучилищі), дізнавшись про падіння,
кинувся мерщій додому і побачив, що біля сусідської хати

стирчить хвіст літака. Крісло
пілота впало біля оселі Олександра Лінкевича, поруч із колишньою військовою комендатурою. Нині її немає, а на тому
місці на сучасному проспекті
Грушевського, 1 побудували
довжелезну дев’ятиповерхівку.
Поруч із будинком встановлений пам’ятний знак пілоту Костянтину Арцеулову, який уперше підкорив штопор. На жаль,
його ім’я забувають, хоча він
народився в Україні, служив
у Луцьку, пізніше був в’язнем
сталінських концтаборів та доволі непоганим художником.
Той злощасний літак, падаючи, крилом потрощив величезний горіх і нагнав страху
на всіх, хто опинився поруч.
На щастя, машина не вибухнула, але загорілася. Пожежу
швидко загасили. Треба віддати належне вогнеборцям,
які виконували свій обов’язок,
не знаючи, що МіГ-23 горить
із повним боєкомплектом. Шкодую, що не відшукав тих героїчних хлопців. Наступного дня,

коли викачали все пальне, спеціалісти з озброєння стали акуратно діставати боєкомплект.
Завальним добряче дісталося. Паливозаправники «переорали» весь город. Багато ґасу потрапило в ґрунт. Пожежної піни
теж не бракувало по всьому
обійстю. Коли літак забрали, комісія оцінила збитки у 58 карбованців 12 копійок. Сім’я просила
полагодити пліт, потрощений
ущент, та де там. Розвели руками, а глава сімейства, фронтовик
Сергій Завальний лише похитав
головою.
Нещодавно я знову зустрівся
з колишньою восьмикласницею
Наталочкою. Нині Наталія Сергіївна працює в СНУ імені Лесі
Українки. Виявилося, що вона
пережила ще одну авіакатастрофу. Вже за часів Незалежності вона із сином Ярославом
пішла на могилу дідуся та бабусі
на Вишкові. На їхніх очах упав
та розбився Су-24.
І наостанок. Коли прокладали нинішню вулицю Яровицю,
будинок Завальних знесли. Будівельники свою справу почали
зі старої черешні. Зрізали і кинули під поріг, якраз на те місце,
де впав літак. Мовляв, беріть,
нам вашого не треба. А тієї весни
черешня цвіла, як ніколи...

ДОВІДКА:
МіГ-23 був одним із найнедосконаліших радянських
літаків. Після смерті головного конструктора Мікояна машину доводили до пуття його
послідовники. Та все одно
з бойових частин винищувачі часто повертали на завод
для доопрацювання. 68 таких машин розбилися в авіакатастрофах. СРСР передав
винищувачі Сирії. Коли між
країнами охололи відносини,
сирійці віддали їх американцям. Ті створили ескадрилью
«Червоні орли». Проте коли
загинули пілот Марк Постай,
а за ним генерал-лейтенант
Роберт Бонд, США відхрестилися від МіГів. Найцікавіше, що наступного дня, коли
розбився літак у Луцьку,
ВПС СРСР втратили ще один
МіГ-23УС. Пілоти В. Тараненко
та М. Ботєв загинули. n

Програма телепередач на 29 липня — 4 серпня
ТБ

ПОНЕДІЛОК, 29 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» 10:55, 14:15
Телепродаж 13:10 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНІ 14:30 Д/ц
«Аромати Іспанії» 15:15 Х/ф
«ПОРУЧ З ІСУСОМ: ХОМА»
17:05, 23:35 Своя земля 17:30
Перша шпальта 18:25 Тема дня
19:30 Разом 20:00 Д/ц «Життя
з левами» 12+ 21:30 Суспільнополітичне ток-шоу «Зворотний
відлік»

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»
11:45, 12:20 «Міняю жінку»
13:20 «Сімейні мелодрами»
14:20 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
20:15 «Секретні матеріали

2019»
20:45, 21:45 Т/с «У неділю рано
зілля копала»
22:45 Х/ф «ДІАМАНТОВА
РУКА»

ІНТЕР
05.20, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським» 06.55
«Речдок» 08.45, 18.00, 19.00,
00.50 Ток-шоу «Стосується
кожного» 10.40 Х/ф «ВОЖДЬ
ВІННЕТУ: ЗОЛОТО АПАЧІВ»
12.35 Х/ф «ВОЖДЬ ВІННЕТУ:
СИН ІНЧУ-ЧУНА» 14.20 Х/ф
«ВОЖДЬ ВІННЕТУ 3: СЛІД
ГОЛОВОРІЗІВ» 16.15 «Чекай
на мене. Україна» 20.00, 01.45,
04.05 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть» 23.50
Т/с «Жереб долі» 02.30 «Орел і
Решка. Шопінг» 03.40 «Україна
вражає» 05.00 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Родичі в турне
11:30 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4»
14:30 Т/с «Жіночий лікар- 2»

15:30 Т/с «Жіночий лікар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Вікно життя 2»

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
11:20 МастерШеф 12+
14:25 Цієї миті рік потому 16+
16:30, 18:00 Х/ф «СЕЛЮКИ З
БЕВЕРЛІ-ХІЛЗ»
17:30, 22:00 Вікна-новини
19:00 Х/ф «ФАТАЛЬНА
ПРИСТРАСТЬ»
20:55 Т/с «Кріпосна»
22:45 Т/с «Ніконов і Ко»

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:50, 13:20 Т/с «Майор і магія»
14:25, 16:20 Х/ф «ЧАС
СКАЖЕНИХ ПСІВ»
16:40 Х/ф «ВІД КОЛИСКИ ДО
МОГИЛИ»
20:20 Теорія змови
21:25 Т/с «Пес»
22:25 Свобода слова
23:55 Х/ф «ПОВІТРЯ»

10:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
НОВИЙ КАНАЛ 12:10 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ
МНОЮ, ЧУВАК»
05:15, 07:25 Kids Time
14:00 «Орел і Решка. Навколо
05:20 М/с «Том і Джеррі в
світу»
дитинстві»
17:00 Т/с «Доктор Хто»
07:30, 23:50 Х/ф «ІДАЛЬГО»
10:10 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФІДІВ» 20:00 Т/с «Доктор Хаус»
21:50 «Орел і Решка. Морський
14:00 Х/ф «АРАХНОФОБІЯ»
сезон»
16:10 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР.
22:50 Х/ф «ВИПАДКОВО
ПРОКЛЯТТЯ
ВАГІТНА»
ЮДИНОГО ПОТИРУ»
18:00 Аферисти 16+
2+2
22:00 Х/ф «СИБІР»
06:00 Мультфільми
МЕГА
08:00 «Помста природи»
09:25, 18:15 «Спецкор»
06.00 Бандитська Одеса
10:05, 18:50 «ДжеДАІ»
07.45, 14.00 Правда життя
08.50, 17.50 Африканські річки: 10:45, 19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
дари дощів 09.50 Цікаво.com
14:50 Х/ф «БИТВА ДРАКОНІВ»
10.50 Прихована реальність
16:25 Х/ф «ВТІКАЧІ»
11.45 Скептик 12.45, 01.15
21:40 Т/с «Касл-4»с
Речовий доказ 14.55 Земля
23:10 Х/ф «КУР’ЄР»
2050 15.55 Очима пінгвінів
16.55 Шалена подорож 18.50
ZIK
Битва цивілізацій 19.50, 01.50
Містична Україна 20.45 Їжа богів 07.00 Злий дім 08.00, 09.00,
21.45 Полярний ведмідь 22.45 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
Народжені мусонами 23.45 Як 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
працюють машини 02.40 Війна 18.00 Перші про головне 08.10
всередині нас
Перші другі 09.10, 10.10, 11.10,
12.10, 13.10, 14.10, 15.10,
К-1
16.10 Коментарі 17.10, 18.10,
23.00 Правила життя 19.00,
06:30 «TOP SHOP»
21.00 Кінець дня 20.00 HARD
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
з Влащенко 22.00 Запитай
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»

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
М/ф «Снігова битва» 11.15 Т/с
«Рання пташка» 13.00, 14.00,
15.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою 13.30, 14.30 Танька і
Володька 16.00 4 весілля 18.00
Панянка-селянка 21.00 Т/с
«Останній москаль - 2» 22.00
Одного разу в Одесі 23.00
ЛавЛавCar 3

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 18:40 Топ-матч
06:10 Бенфіка - АЕК. Ліга
чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
08:10, 20:40 Матч. Чемпіонат
України
10:00, 13:00 «Великий футбол»
10:50, 22:45 Динамо - Шахтар.
Суперкубок України
13:50 Шарлеруа - Гент.
Чемпіонат Бельгії
15:40, 22:30 Футбол NEWS
15:55, 18:10 «Ніч Ліги чемпіонів»
16:20 Тоттенгем - Аякс. 1/2
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА

18:50 Генк - Кортрейк. Чемпіонат 19.00, 23.15 «Свідок» 12.50,
17.45 «Випадковий свідок»
Бельгії
13.30 «Таємниці світу» 14.05
UA: РІВНЕ
«Речовий доказ» 14.45, 21.30
Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
07.00 Ранкове шоу «Добрий
«Легенди бандитської Одеси»
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00, 20.30 Новини 09.00 17.20 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Свідок.
Кулінарно-літературне шоу
Агенти» 23.45 Т/с «Закон і
«Енеїда» 09.25 Д/ц «Аромати
Колумбії» 09.50 UA: Фольк 10.45 порядок» (16+)
Ранковий гість 10.55 Сильна
ЕСПРЕСО
доля 11.45, 13.40 Суботня
00.00, 03.00, 08.30
тема 12.15 Д/ф «Мегаполіси»
«Політичний МаринаД» 01.00
12.40 Лайфхак українською
12.50 М/с «Дуда і Дада» 14.05 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 02.00 Авторська
«Розсекречена історія» 15.00
програма «Ч/Б шоу» 04.00,
100 років мистецтва 15.15
РадіоДень «Модуль знань» 15.55 07.30 «Суботній політклуб»
05.00 «Міжнародний огляд» з
Українська література в іменах
Юрієм Фізером 05.25, 22.00
16.05 Д/ф «Чудова гра» 16.30
Д/ф «Погляд зсередини» 17.15 «Поліцейська хвиля» 05.50
«Княжицький» 06.30, 22.30
UA: Фольк. Спогади 18.10 Т/с
«Світ цього тижня» 09.30
«Еліза» 19.00 Головний випуск
новин. Наживо 19.25 Тема дня. «Людина і право» з Борисом
Захаровим 09.55, 11.00,
Наживо 19.40 Д/с «Разом»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.15 Д/с «Своя земля» 20.50
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
Д/с «Спільно» 21.20 Програма
розслідувань «Схеми. Корупція в 10.05, 15.15 «Погода» з
деталях» 21.50 Тема дня 22.20 Наталкою Діденко 10.10,
«Музlove» з Любою Морозовою 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
15.20, 16.10, 17.10, 18.15
НТН
«Коментар» 15.30, 23.30
«Ваша Воля» 19.00 «Великий
05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф
ефір Василя Зими» 20.30
«ТАБІР ІДЕ В НЕБО» 08.00
«Футбольний формат» 21.00
Х/ф «ДИКЕ КОХАННЯ»
«Вердикт» з Сергієм Руденком
10.25, 19.30 Т/с «Смерть
21.55 «ІТ-документ»
у раю» (16+) 12.30, 16.30,

ТБ

ВІВТОРОК, 30 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, 23:10 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30, 11:20
Т/с «Галерея Вельвет» 11:00,
14:15 Телепродаж 13:10 Країна
на смак 14:30 Д/ц «Аромати
Іспанії» 15:15 Бюджетники
15:50 Суспільно-політичне токшоу «Зворотний відлік» 18:25
Тема дня 19:30 #ВУКРАЇНІ
20:00 Д/ц «Життя з левами»
12+ 21:25, 23:40 UA:Спорт
21:45 Наші гроші 22:20 Д/ц
«Особливий загін»

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»
20:15 «Секретні матеріали

2019»
лікар - 2»
20:45, 21:45 Т/с «У неділю рано 19:50 Ток-шоу «Говорить
зілля копала»
Україна»
22:50 Т/с «Школа. Недитячі
21:00, 23:30 Т/с «Вікно
ігри»
життя 2»
23:45 Т/с «Школа. Випускний»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 15.15 «Речдок» 08.50,
18.00, 19.00, 00.45 Ток-шоу
«Стосується кожного» 09.50
Т/с «Побачити океан» (12+)
10.45 Т/с «Прекрасна Рані»
(16+) 12.35 Х/ф «ПЛАНЕТА
САМОТНІХ» 20.00, 01.40,
04.05 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть» 23.50
Т/с «Жереб долі» 02.25 «Орел і
Решка. Шопінг» 03.40 «Україна
вражає» 04.55 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Родичі в турне
11:30 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий

ТБ

СЕРЕДА, 31 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ

зілля копала»
22:50, 23:55 Т/с «Школа.
Випускний»

06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:25 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30, 11:15
Т/с «Галерея Вельвет» 10:55,
14:15 Телепродаж 13:10 Енеїда
14:30 Д/ц «Аромати Іспанії»
15:15 Країна на смак 16:15 Д/ц
«Тваринна зброя» 17:30 Наші
гроші 18:25 Тема дня 19:30
Спільно 20:00 Д/ц «Життя з
левами» 12+ 21:25 UA:Спорт
21:45 Розважальна програма
з Майклом Щуром 22:20
Фільм-розслідування «Гандзюк:
системне вбивство»

05.25, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 15.10 «Речдок» 08.55,
18.00, 19.00, 00.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 09.50 Т/с
«Побачити океан» (12+) 10.50
Т/с «Прекрасна Рані» (16+)
12.50 Х/ф «БАНДИТИ» 20.00,
01.50, 04.10 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть» 23.50
Т/с «Жереб долі» 02.35 «Орел і
Решка. Шопінг» 03.45 «Україна
вражає» 04.55 «Top Shop»

1+1

УКРАЇНА

ІНТЕР

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Україною
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
19:30 ТСН: «Телевізійна
09:30 Зірковий шлях
служба новин»
10:30 Родичі в турне
09:30 «Одруження наосліп»
11:30 Реальна містика
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
14:15 Т/с «Величне століття.
лікар - 2»
Роксолана»
19:50 Ток-шоу «Говорить
17:10 Т/с «Наречена зі
Україна»
Стамбула»
20:15 «Секретні матеріали 2019» 21:00, 23:30 Т/с «Вікно життя 2»
20:45, 21:45 Т/с «У неділю рано

08:30 Хто зверху? 12+
СТБ
10:10 Т/с «Чаклунки»
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
11:10 Європа за копійки
08:45 МастерШеф 12+
13:20 Заробітчани
12:00 У цей момент рік потому
17:20 Вар’яти 12+
16+
14:00 Х/ф «ПРОСТА ПОСЛУГА» 21:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛІ
ЗАКОНУ»
16:35, 18:00 Х/ф
«ЗНАЙОМТЕСЯ, ДЖО 23:50 Х/ф «ЛИСТОНОША»
БЛЕК»
МЕГА
17:30, 22:00 Вікна-новини
06.00 Бандитська Одеса 07.35,
20:55 Х/ф «КРІПОСНА»
13.50 Правда життя 08.45, 17.50
22:45 Т/с «Ніконов і Ко»
Африканські річки: дари дощів
09.45, 16.55 Цікаво.com 10.45
ICTV
Прихована реальність 11.40
05:35, 10:00 Громадянська
Скептик 12.45, 00.45 Речовий
оборона
доказ 14.55, 23.45 Земля 2050
06:30 Ранок у великому місті
15.55, 21.45 Очима пінгвінів
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 18.50, 20.45 Їжа богів 19.50,
Факти
01.55 Містична Україна 22.45
09:15, 19:20 Надзвичайні
Народжені мусонами 02.40
новини
Історія українських земель
10:45 Т/с «Володимирська, 15» 03.35 Прокляття відьом 04.30
11:45, 13:20 Х/ф «ШТУЧНИЙ Полювання на НЛО 05.10
РОЗУМ»
Шалена подорож
15:10, 16:20 Х/ф «ОСОБЛИВА
К-1
ДУМКА»
20:20 Секретний фронт
06:30 «TOP SHOP»
21:25 Т/с «Пес»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
22:20 Т/с «Останній бронепоїзд» 08:15 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
НОВИЙ КАНАЛ 10:00 Т/с «Мисливці за
06:05, 07:25 Kids Time
реліквіями»
06:10 М/с «Сімейка Крудс»
11:50, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
07:30 Шоу Оля
13:50 «Орел і Решка. Навколо

ТБ

ЧЕТВЕР, 1 СЕРПНЯ
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, 23:10 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30, 11:25 Т/с
«Галерея Вельвет» 11:05, 14:15
Телепродаж 13:10 UA:Фольк.
Спогади 14:30 Д/ц «Аромати
Іспанії» 15:15 Енеїда 16:15
Д/ц «Тваринна зброя» 17:30
#ВУКРАЇНІ 18:25 Тема дня
19:30 Перший на селі 20:00
Д/ц «Життя з левами» 12+
21:25, 23:40 UA:Спорт 21:45
Схеми. Корупція в деталях
22:20 Д/ц «Особливий загін»

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»
11:35, 12:20 «Міняю жінку»
13:20 «Сімейні мелодрами»
14:20 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
20:15 «Секретні матеріали
2019»

20:45, 21:45 Т/с «У неділю рано
зілля копала»
22:50, 23:45 Т/с «Школа.
Випускний»

ІНТЕР
05.25, 22.10 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 15.10 «Речдок» 08.50,
18.00, 19.00, 00.40 Ток-шоу
«Стосується кожного» 09.50
Т/с «Побачити океан» (12+)
10.45 Т/с «Прекрасна Рані»
(16+) 12.50 Х/ф «СМЕРТЬ
НЕГІДНИКА» (16+) 20.00,
01.40, 04.35 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Фатальна пристрасть» 23.50
Т/с «Жереб долі» 02.25 «Орел
і Решка. Шопінг» 03.35 Д/п
«Анатомія голосу. Джамала»
04.05 «Україна вражає»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Родичі в турне
11:30 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить

НОВИЙ КАНАЛ

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Зона ночі
05:40 Абзац
06:25, 07:15 Kids Time
06:30 М/с «Сімейка Крудс»
СТБ
07:20 Шоу Оля
06:40 Т/с «Коли ми вдома»
08:20 Хто зверху? 12+
10:50 МастерШеф 12+
10:10 Т/с «Чаклунки»
13:55 Цієї миті рік потому 12+
11:10 Європа за копійки
15:55, 18:00 Х/ф «ФАТАЛЬНА 13:10 Заробітчани
ПРИСТРАСТЬ»
17:10 Вар’яти 12+
17:30, 22:00 Вікна-новини
21:00 Х/ф «ТАЄМНИЙ АГЕНТ»
18:20 Х/ф «ПРОСТА
23:00 Х/ф «АРАХНОФОБІЯ»
ПОСЛУГА»
МЕГА
20:55 Т/с «Кріпосна»
22:45 Т/с «Ніконов і Ко»
06.00 Бандитський Київ 07.45,
13.50 Правда життя 08.50,
ICTV
17.50 Африканські річки: дари
дощів 09.50, 16.55 Цікаво.com
05:35, 20:20 Громадянська
10.50 Прихована реальність
оборона
11.40 Скептик 12.45, 00.45
06:30 Ранок у великому місті
Речовий доказ 14.55, 23.45
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
Земля 2050 15.55 Очима
21:05 Факти
пінгвінів 18.50 Битва цивілізацій
09:15, 19:20 Надзвичайні
19.50, 01.55 Містична Україна
новини
20.45 Їжа богів 21.45 Полярний
10:05 Теорія змови
11:30 Т/с «Володимирська, 15» ведмідь 22.45 Народжені
12:35, 13:20 Х/ф «ІНТИМНИЙ мусонами 02.40 Бандитська
Одеса
СЛОВНИК»
15:15, 16:20 Х/ф «ШТУЧНИЙ
К-1
РОЗУМ»
06:30
«TOP
SHOP»
21:25 Т/с «Пес»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
22:35 Т/с «Операція «Горгона»

Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Вікно життя 2»

СТБ

05:35 Зона ночі
06:00, 07:25 Kids Time
06:05 М/с «Сімейка Крудс»
07:30 Шоу Оля
08:30 Хто зверху? 12+
10:05 Т/с «Чаклунки»
11:10 Європа за копійки
12:20 Заробітчани
17:10 Вар’яти 12+
21:00 Х/ф «МЕТЕЛИК»
23:50 Х/ф «ДЕТРОЙТ»

08:20 «Ух ти show»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
09:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:35, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
13:35 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
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»
11:50 «Помста природи»
12:25 Х/ф «СПИС ДОЛІ»
15:10 Х/ф «СТУКАЧ»
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
21:40, 23:10 Т/с «Касл-4»

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

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

2+2
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»
12:50 «Помста природи»
13:05 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ
СВІТ»
14:50 Х/ф «ЯНГОЛ ОХОРОНЕЦЬ»
19:25 Т/с «Опер за викликом-4»
21:30, 23:05 Т/с «Касл-4»

ZIK
07.00, 08.10, 17.10, 18.10, 23.00
Правила життя 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Перші
про головне 09.10, 10.10, 11.10,
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10
Коментарі 19.00, 21.00 Кінець
дня 20.00 HARD з Влащенко
22.00 Запитай Киву 00.50 Д/ф
«Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 01.40 Д/ф
«Великі танкові битви» 02.20
Художній фільм 03.55 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

10:00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:50, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:50 Т/с «Доктор Хаус»
22:25 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:25 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

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
М/ф «Жаб’яче королівство:
Таємниця кришталевої жаби»
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 - 2» 16.00 4 весілля
18.00 Панянка-селянка 23.00
ЛавЛавCar 3

1/2 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
18:55 LIVE. Матч. Чемпіонат
України
20:55 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
22:45 Ювентус - Янг Бойз. Ліга
чемпіонів УЄФА

UA: РІВНЕ

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00 Новини 09.00
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 09.25 Д/Ц «Аромати
Колумбії» 09.50 UA: Фольк
10.40 Ранковий гість 10.55
Сильна доля 11.45, 13.40,
21.50 Тема дня 12.15 Д/С
ФУТБОЛ-1
«Мегаполіси» 12.40, 16.15
06:00, 08:00, 18:35, 22:15
Лайфхак українською 12.50
Топ-матч
М/с «Дуда і Дада» 14.05
«Розсекречена історія» 15.00
06:10 Галатасарай - Бенфіка.
100 років мистецтва 15.15
1/16 фіналу. Ліга
РадіоДень «Модуль знань»
чемпіонів УЄФА.
15.55 Українська література
Прем’єра
в іменах 16.05 Д/С «Чудова
08:10 Генк - Кортрейк.
гра» 16.30 Д/ф «Погляд з
Чемпіонат Бельгії
середини» 17.15 UA: Фольк.
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
Спогади 18.10 Т/с «Еліза»
NEWS
10:15 Матч. Чемпіонат України 19.00 Головний випуск новин.
11:50, 14:50 «Великий футбол» Наживо 19.25 Тема дня. Наживо
19.50 Д/С «Спільно» 20.15 Д/С
12:40 Динамо - Шахтар.
«Своя земля» 20.30 Головний
Суперкубок України
15:55, 18:10 «Ніч Ліги чемпіонів» випуск новин. Повтор 20.50
Д/С «#ВУКРАЇНІ» 21.20 #22.15
16:20 Барселона - Ліверпуль.
«Музlove» з Любою Морозовою

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.15
Х/ф «РУСАЛОНЬКА» 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, 21.00 Т/с
«Останній москаль - 2» 16.00 4
весілля 18.00 Панянка-селянка
22.00 Танька і Володька 23.00
ЛавЛавCar 3

ФУТБОЛ-1
06:00 Бенфіка - Галатасарай.
1/16 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
07:50 Динамо - Шахтар.
Суперкубок України
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:15, 13:50 Матч. Чемпіонат
України
12:00 Андерлехт - Остенде.
Чемпіонат Бельгії
15:55, 18:20 «Ніч Ліги
чемпіонів»
16:30 Ліверпуль - Барселона.
1/2 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
18:55 Топ-матч
19:25 LIVE. Матч. Чемпіонат
України
21:25 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
22:45 Динамо (К) - Челсі. 1/8

Д/ф «Великі танкові битви»
02.20 Художній фільм 03.55
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

ТЕТ

фіналу. Ліга Європи
УЄФА

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00 Новини 09.00
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 09.25 Д/Ц «Аромати
Колумбії» 09.50 UA: Фольк
10.45 Ранковий гість 10.55
Сильна доля 11.45, 13.40,
21.50 Тема дня 12.15 Д/С
«Мегаполіси» 12.40, 16.15
Лайфхак українською
12.50 М/с «Вруміз» 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 Тема дня. Наживо
19.50 Д/С «#ВУКРАЇНІ» 20.15
StopFakeNews 20.30 Головний
випуск новин. Повтор 20.50
Програма розслідувань «Наші
гроші» 21.20 Д/С «Разом»
22.15 «Своя земля» 22.30 #@.)
[]?$0 з Майклом Щуром

НТН
05.00 «Top Shop» 06.50
Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 08.30

Ліга чемпіонів УЄФА
22:45 ПСЖ - Црвена Звезда.
Ліга чемпіонів УЄФА

UA: РІВНЕ

07.00 Ранкове шоу «Добрий
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.15 ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
Х/ф «ХОРОБРИЙ КРАВЧИК»
08:50 МастерШеф 12+
13.30, 17.00 Новини 09.00
11.15 Т/с «Рання пташка»
Кулінарно-літературне шоу
12:25 Цієї миті рік потому 16+
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу «Енеїда» 09.30 Радіодень
14:15, 18:00 Х/ф
під Полтавою 13.30, 14.30,
Життя 09.55 UA: Фольк
«ЗНАЙОМТЕСЯ, ДЖО
2+2
22.00 Танька і Володька 15.00, 10.45 Ранковий гість 10.55
БЛЕК»
21.00 Т/с «Останній москаль - 2» Сильна доля 11.45, 13.40,
17:30, 22:00 Вікна-новини
06:00 Мультфільми
16.00 4 весілля 18.00 Панянка- 19.25, 21.50 Тема дня 12.15
18:50 Х/ф «НЕСТЕРПНА
08:00 Т/с «Пляжний коп-4»
селянка 23.00 ЛавЛавCar 3
МЕГА
Д/С «Мегаполіси» 12.40,
ЖОРСТОКІСТЬ»
09:35, 18:15 «Спецкор»
16.15 Лайфхак українською
20:55 Т/с «Кріпосна»
06.00 Бандитський Київ 07.35, 10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
ФУТБОЛ-1
12.50 М/с «Вруміз» 14.05
22:45 Т/с «Ніконов і Ко»
13.50 Правда життя 08.45,
10:55, 17:15 «Загублений світ»
«Розсекречена історія» 15.00
06:00, 08:00 Топ-матч
17.50, 05.00 Африканські
13:00 Х/ф «ВИЩА СИЛА»
100 років мистецтва 15.15
ICTV
річки: дари дощів 09.45, 16.55 14:35 Х/ф «ЧОРНИЙ ЯСТРУБ» 06:10 Динамо (З) - Бенфіка.
РадіоДень «Модуль знань»
1/8 фіналу. Ліга
Цікаво.com 10.45 Прихована
05:35 Громадянська оборона
19:25 Т/с «Опер за
15.55 Українська література в
реальність 11.45 Скептик
чемпіонів УЄФА.
06:30 Ранок у великому місті
викликом-4»
іменах 16.05 Д/С «Чудова гра»
Прем’єра
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 12.45, 00.45 Речовий доказ
21:30, 23:05 Т/с «Касл-4»
16.30 Д/ф «Погляд з середини»
14.55, 23.45 Земля 2050
08:10 Атлетіко - Брюгге. Ліга
Факти
17.15 UA: Фольк. Спогади
15.55
Полярний
ведмідь
18.50
чемпіонів
УЄФА
ZIK
09:15, 19:20 Надзвичайні
18.10 Т/с «Еліза» 19.00
Їжа
богів
19.50,
01.55
Містична
10:00,
15:40,
22:30
Футбол
новини
07.00, 17.10, 18.10, 23.00
Головний випуск новин. Наживо
Україна
20.45
Битва
цивілізацій
NEWS
10:10 Секретний фронт
Правила життя 08.00 HARD з
19.50 Д/С «#ВУКРАЇНІ» 20.15,
21.45
Очима
пінгвінів
22.45
11:05 Т/с «Володимирська, 15»
Влащенко 09.00, 10.00, 11.00, 10:15, 13:50, 20:40 Матч.
21.20 Д/С «Своя земля» 20.30
Народжені мусонами 02.40
Чемпіонат України
12:05, 13:25 Х/ф «ОСОБЛИВА
Головний випуск новин. Повтор
Історія Києва 03.25 Легендарні 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
12:00 Лаціо - Аталанта.
ДУМКА»
16.00,
17.00,
18.00,
20.00
20.50 Д/С «Разом» 21.35,
замки України 04.10 Доктор
Чемпіонат Італії
16:20 Х/ф «РОНІН»
Перші
про
головне
09.10,
22.45 StopFakeNews 22.15
Хайм
15:55,
18:25
«Ніч
Ліги
10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
20:15 Антизомбі. Дайджест
«Музlove» з Любою Морозовою
чемпіонів»
14.10, 15.10, 16.10 Коментарі
21:20 Т/с «Пес»
К-1
16:35
Аякс
Тоттенгем.
1/2
19.00, 20.10 Кінець дня 22.00
НТН
22:30 Т/с «Сильніше вогню»
06:30 «TOP SHOP»
фіналу. Ліга чемпіонів
Запитай Киву 00.50 Д/ф
05.00 «Top Shop» 06.45 Х/ф
07:50
М/с
«Гарфілд
Шоу»
НОВИЙ КАНАЛ
УЄФА
«Щоденники Другої світової
«ВИР» 08.30 Ранковий «Свідок»
08:15 «Ух ти show»
18:50 Боруссія (Д) - Атлетіко.
війни: день за днем» 01.40
05:30 Служба розшуку дітей
09.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 1
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.55 Х/ф
«ЦВІТІННЯ КУЛЬБАБИ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ЩЕ ДО ВІЙНИ» 1 с. 10.25,
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
«Свідок. Агенти» 14.05 «Речовий
доказ» 14.40, 21.30 Т/с «Хейвен»
(12+) 16.50 «Легенди бандитської
Одеси» 17.20 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Будьте здоровi»
23.45 Т/с «Закон і порядок» (16+)

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 01.30,
07.30 «Футбольний формат»
02.00, 08.00, 21.00 «Вердикт» з
Сергієм Руденком 03.00, 05.30,
15.30, 23.30 «Ваша Воля» 03.30
«Суботній політклуб» 04.30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 05.00 «Поліцейська
хвиля» 09.00 «PRO здоров’я»
з Іриною Коваль 09.55, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
17.10, 18.15 «Коментар»
22.00 «Шустрова Live» 22.30
«Футбольний формат. Старт
сезону»

Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ЩЕ ДО ВІЙНИ» 2 с. 10.25,
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
«Будьте здоровi» 14.05
«Речовий доказ» 14.45, 21.30
Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Вартість
життя» 23.45 Т/с «Закон і
порядок» (16+)

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
08.00, 21.00 «Вердикт» з
Сергієм Руденком 03.00,
05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Воля» 03.30 «Студія Захід»
з Антоном Борковським
04.30 «Поліцейська хвиля»
05.00 «Шустрова Live»
09.00 «Футбольний формат»
09.30 «Успішні в Україні»
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко
10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
18.15 «Коментар» 22.00
«Вартові Еспресо» 23.00
«Княжицький» 23.45 «Унікальні
церкви Карпат»

с. 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+)

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
08.00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 03.00, 05.30,
15.30 «Ваша Воля» 03.30
«Княжицький» 04.15 «Унікальні
церкви Карпат» 04.30 «Культ:
Експрес» з Марією Бурмакою
05.00 «Вартові Еспресо» 09.00
«Футбольний формат. Старт
сезону» 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»
22.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 23.00 «Шустрова
Live» 23.30 «Поліцейська
хвиля»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 2 СЕРПНЯ
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» 11:00, 14:15
Телепродаж 13:10 Сильна доля
14:30 Д/ц «Аромати Іспанії»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ц «Особливий загін»
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
23:00 Х/ф «ТРАНЗИТ»

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

20:20, 23:00 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.20 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 15.10, 23.35 «Речдок»
08.50, 18.00, 01.25 Ток-шоу
«Стосується кожного» 09.50
Т/с «Побачити океан» (12+)
10.45 Т/с «Прекрасна
Рані» (16+) 12.50 Х/ф
«НЕПРИБОРКАНИЙ» (16+)
20.00 «Подробиці» 21.00 Х/ф
«ВІЙ» (16+) 02.55 «Україна
вражає» 03.40 «Орел і Решка.
Шопінг» 05.00 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:45 Т/с «Замкнене коло»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар- 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00, 23:30 Т/с «За щучим
велінням»

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
07:10 Т/с «Ніконов і Ко»
15:10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ

УДАЧІ»
17:00, 18:00 Х/ф
«НЕСТЕРПНА
ЖОРСТОКІСТЬ»
17:30, 22:00 Вікна-новини
19:45 Х/ф «АКВАМАРИН»
22:45 Х/ф «ГАРНО ЖИТИ НЕ
ЗАБОРОНИШ»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:10, 13:20, 16:20, 23:55
Скетч-шоу «На трьох»
16+
14:10, 22:50 Т/с
«Марк+Наталка»
20:05, 21:35 Дизель шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Зона ночі
05:25, 06:45 Kids Time
05:30 М/с «Сімейка Крудс»
06:50 Шоу Оля
07:45 Хто зверху? 12+
09:25 Т/с «Чаклунки»
10:25 Половинки 16+
14:15 Х/ф «ДОРОГОЮ»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:00, 23:25 «Світське життя.
2019 Дайджест»
06:50 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:55, 13:05, 14:10,
15:15 «Світ навиворіт»
16:30, 21:30 «Жіночий
квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації

2019»

ІНТЕР
05.30 «Чекай на мене. Україна»
07.10 Х/ф «СТРАХ ВИСОТИ»
09.00 «Шість соток» 10.00
«Готуємо разом» 11.00 Х/ф
«ДАЙТЕ КНИГУ СКАРГ» 12.50
Х/ф «ПРИХОДЬТЕ ЗАВТРА»
14.50 Х/ф «БІЛОРУСЬКИЙ
ВОКЗАЛ» 16.50, 20.30
Т/с «Я подарую тобі
світанок» (12+) 20.00, 02.10
«Подробиці» 22.00 Концерт
«Я не втомлюся» 00.35 Х/ф
«КАЗКА ПРО ЖІНКУ ТА
ЧОЛОВІКА» 02.40 «Орел і
Решка. Шопінг» 03.50 «Орел і
Решка. Перезавантаження. 3
сезон» 04.40 «Орел і Решка.
Морський сезон 3»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:40, 15:20 Т/с «Вікно
життя 2»
17:00, 21:00 Т/с «Дім на
холодному ключі»
20:00 Головна тема
23:00 Шоу Братів Шумахерів

СТБ
07:10 Х/ф «ЗДРАСТУЙ І

ПРОЩАВАЙ»
09:10 Х/ф «СОЛДАТ ІВАН
БРОВКІН»
11:00 Т/с «Добігти до себе»
19:00 Т/с
23:05 Х/ф «АКВАМАРИН»

ICTV
05:05 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
05:50 Більше ніж правда
07:30 Я зняв!
09:25 Дизель шоу 12+
10:50 Особливості
національної роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох»
16+
14:50 Т/с «Пес»
19:10 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ВЕРШНИК»
21:25 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ВЕРШНИК-2: ДУХ
ПОМСТИ»
23:00 Х/ф «СВЯЩЕННИК»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації
2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45, 10:55 «Світ навиворіт
- 9»

12:45 «Світ навиворіт - 5»
13:45 Х/ф «ПІНГВІНИ
МІСТЕРА ПОППЕРА»
15:35 Х/ф «НЕЗАБУТНЄ
ЛІТО»
17:10 Х/ф «РОМАН У
ДЖУНГЛЯХ»
20:15 «Голос. Найкраще»
23:35 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.20 «Україна
вражає» 05.45 Х/ф
«НЕПРИБОРКАНИЙ» (16+)
08.00 «Удалий проект» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел
і Решка. Перезавантаження. 3
сезон» 11.00 «Орел і Решка.
Морський сезон 3» 12.00 Х/ф
«КОХАНА ЖІНКА МЕХАНІКА
ГАВРИЛОВА» 13.30 Т/с
«Розрив» (12+) 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф
«НЕМОЖЛИВЕ» (16+) 22.35
Х/ф «ПОЛІТ ФАНТАЗІЇ» (16+)
00.30 «Речдок»

УКРАЇНА
06:30, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Вікно життя 2»
13:00 Т/с «За щучим
велінням»
17:00, 20:00 Т/с «Дружина за

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, 16:50 Т/с «Доктор Хто»
14:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:50 Х/ф «ТРАСА 60»

16:00 М/ф «Монстри на
канікулах 3»
17:55 Х/ф «КОД ДА ВІНЧІ»
21:00 Х/ф «АНГЕЛИ І
ДЕМОНИ»
23:45 Х/ф «ПІД СІЛВЕРЛЕЙК»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.00, 00.15 Містична Україна
07.45, 18.40 Місця сили
08.40 Речовий доказ 09.50
Земля 2050 11.50 Дивовижна
планета 14.50 Африканські
річки: дари дощів 15.50
Народжені мусонами 17.50
Замерзла планета 21.15
Як будували замки 01.00
Підроблена історія

К-1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:15 М/ф «Барбі та їі сестри:
НОВИЙ КАНАЛ
казка про поні»
10:50 Х/ф «ТРАСА 60»
05:55 М/с «Лунтик»
13:10 Х/ф «НЕВЛОВИМИЙ»
07:00, 08:15 Kids Time
15:00 «Орел і Решка. Навколо
07:05 М/с «Том і Джеррі в
дитинстві»
світу»
08:20 Вар’яти 12+
23:50 Х/ф «ПРАВДА І НІЧОГО
14:20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ»
БІЛЬШЕ»

ТБ

НЕДІЛЯ, 4 СЕРПНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:25 ГІМН УКРАЇНИ 06:30,
07:10, 08:10, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
09:00, 21:00, 23:30 Новини
09:30 Енеїда 10:35 Країна
на смак 11:40, 14:00
Телепродаж 12:00 М/с
«Дуда і Дада» 13:00 Д/ц
«Браво, шеф!» 14:20 Д/ц
«Тайська кухня» 15:25, 21:25
Бюджетники 15:50 UA:Фольк.
Спогади 16:50 Перший на
селі 17:25 Д/ф «Патагонія.
Від Буенос-Айреса до мису
Баїа» 18:20 Д/ц «Фестивалі
планети» 18:55 Д/ц
«Мегаполіси» 19:20 Д/ц
«Суперчуття» 19:50 Д/ф
«Останній шанс побачити»
22:25 Т/с «Дірк Джентлі»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.55, 14.00, 02.40 Правда
життя 09.05 Народжені
мусонами 10.05 Шалена
подорож 10.55 Прихована
реальність 11.45 Скептик
12.50, 00.45 Речовий доказ
14.35 Як працюють машини
16.05 Полярний ведмідь
17.05 Цікаво.com 18.05 Дикі
острови 19.00 Їжа богів 20.00,
01.55 Містична Україна 20.50
Битва цивілізацій 21.45 Очима
пінгвінів 22.45 Замерзла
планета 23.45 Земля 2050

ТБ

СУБОТА, 3 СЕРПНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:10, 08:10, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 23:30
Новини 09:30 Країна на смак
10:40 Енеїда 11:40, 14:50
Телепродаж 12:00 М/с «Дуда
і Дада» 13:00 Х/ф «ПОРЯД
З ІСУСОМ: ЮДА» 15:15 Д/ц
«Мальовничі села» 15:40 Д/ц
«Фестивалі планети» 16:10
Д/ц «Браво, шеф!» 17:15
Разом 17:45 Спільно 18:20
Д/ф «Дика Африка. Сафарі»
19:15 Д/ц «Суперчуття» 19:55
Розсекречена історія 21:25
UA:БОКС 22:25 Т/с «Дірк
Джентлі»

16:10 Х/ф «СЛУЖИТЕЛІ
ЗАКОНУ»
19:00 Х/ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
21:15 Х/ф «ШАЛЕНА КАРТА»
23:10 Х/ф «ВЕЧІР СУДНОГО
ДНЯ»

обміном»
22:00 Т/с «Замкнене коло»

СТБ
06:00, 09:55 Хата на тата 12+
07:55 Страва честі 12+
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:55 Один за всіх 16+
21:10 Х/ф «ІВАН
ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ
ПРОФЕСІЮ»
23:05 Я соромлюсь свого
тіла 16+

ICTV
05:05, 12:45, 18:45 Факти
05:30 Громадянська оборона
06:20 Антизомбі. Дайджест
08:20 Т/с «Відділ 44»
12:00, 13:00 Х/ф «РОНІН»
14:45 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ВЕРШНИК»
16:55 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ВЕРШНИК-2: ДУХ
ПОМСТИ»
19:10 Х/ф «ОСТАННІЙ
РУБІЖ»
21:05 Х/ф «МАКС ПЕЙН»
23:00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:35, 06:15 Kids Time

20:10 Х/ф «НЕВЛОВИМИЙ»
22:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:55 «Помста природи»
14:05 Х/ф «ВИКРАДЕННЯ
ЛІТАКА»
15:50 Х/ф «СВІТ РОБОТІВ»
19:25 Х/ф «ЗА МЕЖЕЮ
ПОРОЖНЕЧІ»
21:10 Х/ф «МАСКА НІНДЗЯ»
23:00 Х/ф «ЖИТТЯ ОБМАНУ»

ZIK
07.00, 08.10, 17.10, 18.10
Правила життя 08.00, 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 21.00 Політичне ток-шоу
«Народ проти!» 00.00 Д/ф
«Щоденники Другої світової
війни: день за днем» 00.50
Д/ф «Великі танкові битви»
01.30 Художній фільм 03.00
Історична правда з Вахтангом

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест
2018»
09:00 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО
МАСКУ»
14:50 Х/ф «ТАЄМНИЙ ПЛАН»
16:30 Х/ф «ЗАГНАНИЙ»
18:15 Х/ф «СЕРЕД БІЛОГО
ДНЯ»
20:00 Х/ф «СЛЬОЗИ СОНЦЯ»
22:10 Х/ф «ВИВОРІТ МІСТА»
23:50 Х/ф «НІЛ СТРАЙКЕР ТА
ТИРАН ЧАСУ»

Кіпіані 06.15 Shift 06.30
Європа у фокусі

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «ГРЕЙФРАЙЄРС
БОББІ» 11.15 Т/с «Рання
пташка» 13.00, 14.00, 20.00
Одного разу під Полтавою
13.30, 14.30 Танька і Володька
15.00 Т/с «Останній москаль
- 2» 16.00 М/ф «Ріо - 2» 18.00
Панянка-селянка 21.00
М/ф «Льодовиковий період»
22.30 Х/ф «ІНСТРУКЦІЇ НЕ
ДОДАЮТЬСЯ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Бенфіка - Динамо (З). 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА. Прем’єра
08:15 Наполі - Інтер. Чемпіонат
Італії
10:00, 15:40, 22:15 Футбол
NEWS
10:15, 13:50, 23:40 Матч.
Чемпіонат України
12:00 Ліверпуль - Црвена
Звезда. Ліга чемпіонів
УЄФА
15:55, 20:25 «Шлях до Баку»
16:35 Айнтрахт - Челсі. 1/2
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
18:25, 20:50, 23:25 Топ-матч
18:35 Арсенал - Валенсія. 1/2

М/ф «Спарк: Герой Всесвіту»
12.50 Х/ф «РАПУНЦЕЛЬ»
14.00 Панянка-селянка
17.00 Х/ф «ІНСТРУКЦІЇ НЕ
ДОДАЮТЬСЯ» (16+) 19.00,
20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою 19.30, 20.30
Одного разу в Одесі 21.30
Танька і Володька 22.00
Сімейка У

ФУТБОЛ-1

07.00, 15.45, 17.15 Політичне
ток-шоу «Народ проти!» 10.00
Злий дім 11.00 Говорить
великий Львів 13.00 Правила
життя 14.00, 23.00 HARD
з Влащенко 17.00, 19.00
Перші про головне 19.10,
22.00 Кінець дня 20.00 Перші
другі 21.00 Деталі 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 06.20 Євромакс 06.50
Завтра вже сьогодні

06:00, 08:00, 18:40, 22:15
Топ-матч
06:10 Бенфіка - Айнтрахт. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
08:10, 12:00, 13:50, 22:45
Матч. Чемпіонат
України
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:15 Брюгге - Сент-Трюйден.
Чемпіонат Бельгії
15:55 Челсі - Айнтрахт. 1/2
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
18:55 LIVE. Стандард - ЗюлтеВарегем. Чемпіонат
Бельгії
20:55 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА

ТЕТ

UA: РІВНЕ

ZIK

06.00 ТЕТ Мультиранок 11.15 07.00 Додолики 07.15 Казки

12:10 «Орел і Решка. Навколо
ТЕТ
світу»
06.00 ТЕТ Мультиранок
05:40 М/с «Том і Джеррі в
13.15 Х/ф «ХОРОБРИЙ
2+2
дитинстві»
КРАВЧИК» 14.30 Панянка06:20 Х/ф «ДОКТОР
06:00 Мультфільми
селянка 17.30 М/ф
ДУЛІТТЛ»
08:00 «Він, вона і телевізор»
«Льодовиковий період»
08:00 М/ф «Монстри на
12:10 Х/ф «ШКОЛА
19.00, 20.00, 21.00 Одного
канікулах 3»
БОЙОВИХ
разу під Полтавою 19.30,
10:00 Х/ф «МЕТЕЛИК»
МИСТЕЦТВ»
20.30 Одного разу в Одесі
12:50 Х/ф «КОД ДА ВІНЧІ»
14:00 Х/ф «ШКОЛА
21.30 Танька і Володька
15:50 Х/ф «АНГЕЛИ І
БОЙОВИХ
22.00 Сімейка У
ДЕМОНИ»
МИСТЕЦТВ - 2»
18:40 Х/ф «ІНФЕРНО»
ФУТБОЛ-1
15:50 Х/ф «МАСКА НІНДЗЯ»
21:00 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ
17:30 Х/ф «ТАКТИЧНА
06:00, 08:00, 18:55 Топ-матч
ГОРОБЕЦЬ»
СИЛА»
06:10 Айнтрахт - Бенфіка.
23:50 Х/ф «СИБІР»
19:15 Х/ф «РОЗПРАВА»
1/4 фіналу. Ліга
21:10 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН»
чемпіонів УЄФА
МЕГА
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
08:10 Брюгге - Сент06.00 Бандитська Одеса
Трюйден. Чемпіонат
07.10, 00.15 Містична
ZIK
Бельгії
Україна 07.55, 18.55 Місця
07.20 Перші другі 08.10
10:00, 15:40, 20:15 Футбол
сили 08.50 Речовий доказ
Говорить великий Львів 10.00
NEWS
10.00 Земля 2050 12.00
Перша передача 11.00,
10:15, 13:50 Матч.
Як будували замки 15.00
13.00, 17.10 Правила життя
Чемпіонат України
Африканські річки: дари дощів
11.30 HARD з Влащенко
12:00 Стандард - Зюлте16.00 Дикі острови 18.00
17.00,
19.00
Перші
про
Варегем. Чемпіонат
Замерзла планета 21.15
головне 17.45, 19.10
Дивовижна планета
Бельгії
Політичне ток-шоу «Народ
15:55 Огляд середи. Ліга
проти!» Коротке 21.00 Деталі
К-1
чемпіонів УЄФА
22.00 Кінець дня 00.00
16:55, 19:25 LIVE. Матч.
06:30 «TOP SHOP»
Д/ф «Щоденники Другої
Чемпіонат України
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
світової війни: день за днем»
08:15 «Ух ти show»
21:20 «Великий футбол»
00.50 Д/ф «Великі танкові
08:50 М/ф «Щоденники
битви» 01.30 Художній фільм 23:00 Челсі - Арсенал.
Барбі»
Фінал. Ліга Європи
03.20 Історична правда з
10:10 Х/ф «СІМЕЙКА
УЄФА
Вахтангом Кіпіані
ДЖОНСІВ»

фіналу. Ліга Європи
УЄФА
21:25 LIVE. Брюгге - СентТрюйден. Чемпіонат
Бельгії

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, 19.25, 21.50 Тема
дня 12.15 Д/С «Мегаполіси»
12.40, 16.15 Лайфхак
українською 12.50 М/с «Вруміз»
13.40 Напам’ять. 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 19.50 Програма
розслідувань «Наші гроші»
20.15 Д/С «Пліч-о-пліч» 20.30
Головний випуск новин. Повтор
21.00 Програма розслідувань
«Схеми. Корупція в деталях»
21.20 Д/С «Спільно» 21.45
«VoxCheck» 22.15 «Музlove» з
Любою Морозовою

Сашка Лірника 07.25 М/С
«Дуда і Дада» 08.00 Ранкове
шоу «Добрий ранок» 09.30
Д/ф «Аромати Мексики»
09.55 Кулінарно-літературне
шоу «Енеїда» 10.50,
18.05 UA:Фольк Спогади
11.40 «Хто в домі хазяїн»
12.10 Д/С «Боротьба за
виживання» 12.35 Радіодень.
«Модуль знань» 13.15 Д/С
«#ВУКРАЇНІ» 13.40 Тема
дня 14.10 Д/С «Своя земля»
14.35 «Розсекречена
історія» 15.00 100 років
історії за 100 хвилин 15.25
Д/Ф «Августин Волошин»
15.45 Чемпіонат України з
традиційних козацьких боїв
«Лава на лаву» 16.45 Д/П
«Фестивалі планет» 17.10
Сильна доля 19.00 Головний
випуск новин. Наживо 19.15
«Суботня тема» 19.30
Фестиваль українського духу
«Бандерштат»

НТН
05.15 Х/ф «ЦИГАН» 12.00
Т/с «Спецзагін «Кобра 11»
(16+) 15.55 «Україна вражає»
16.50 «Таємниці світу» 18.00
«Круті 90-ті» 19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «ЗАСУДЖЕНИЙ»
21.20 Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ
ЧУЖОГО» (16+) 23.15 Х/ф

UA: РІВНЕ
07.00 Додолики 07.15
Казки Сашка Лірника 07.25
М/С «Дуда і Дада» 08.00
Д/Ф «Чудова гра» 08.30
Ранкове шоу «Добрий
ранок» 09.30 Д/ф «Аромати
Мексики» 09.55 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
Д/С «#ВУКРАЇНІ» 13.40
Суботня тема 14.10, 19.00
Д/С «Своя земля» 14.25
«Розсекречена історія»
15.30 Д/Ф «Секрети
замків Великобританії»
16.05 «Букоголіки» 16.45
Д/П «Фестивалі планет»
16.45 Сильна доля 17.50
UА Фольк. Спогади 19.30
Фестиваль українського
духу «Бандерштат»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.55
Х/ф «СОВІСТЬ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ТЕГЕРАН-43» 2 с. 10.30, 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 «Правда 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 «Таємниці світу»
23.45 Т/с «Я - охоронець» (16+)

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
04.30, 08.05 «Студія Захід» з
Антоном Борковським 03.00,
05.30, 15.30 «Ваша Воля» 03.30
«Поліцейська хвиля» 04.00,
09.30 «Шустрова Live» 08.00
«ІТ-документ» 09.00 «Успішні
в Україні» 09.55, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
18.15 «Коментар» 18.30, 23.30
«Футбольний формат» 21.00
Авторська програма «Ч/Б шоу»
22.00 «Хроніка російської
агресії» 23.00 «Вартові
Еспресо»

«КОНТРАКТ» (16+)

ЕСПРЕСО
00.00 «Великий ефір
Василя Зими» 02.00,
07.30 «Політклуб Віталія
Портникова» 03.00, 05.30
«Ваша Воля» 03.30, 14.30
«Успішні в Україні» 04.00,
11.00 Авторська програма
«Ч/Б шоу» 05.00, 21.30
«Шустрова Live» 06.00,
23.00 «Футбольний формат.
Старт сезону» 07.00
«Мандруй своє» 08.30,
16.30 «Поліцейська хвиля»
09.00 «Культ: Експрес» з
Марією Бурмакою 09.30
«Футбольний формат»
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 НОВИНИ 10.05
«PRO здоров’я» з Іриною
Коваль 12.10, 14.05, 15.10,
17.05 «Коментар» 13.05
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 13.30 «Вартові
Еспресо» 15.30, 20.30
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо
Воля 16.05 «Людина і право»
з Борисом Захаровим 18.10
«Про політику з Ольгою Лень»
19.05 «Суботній політклуб»
21.00 «Гумор-кабаре «Вечір
колєг» 22.00 «Студія Захід» з
Антоном Борковським

Х/ф «ІНТЕРДІВЧИНКА»
(16+) 22.00 Т/с «Право на
помилування» (16+)

ЕСПРЕСО

00.00, 19.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 01.00,
13.05 «Студія Захід» з
Антоном Борковським
02.00, 05.30, 21.30
«Вартові Еспресо» 02.30,
05.00 «Культ: Експрес»
з Марією Бурмакою
03.00, 07.30 «Про
політику з Ольгою Лень»
04.00 «Політклуб Віталія
Портникова» 06.00, 20.00
«Суботній політклуб» 07.20
«Агро-Експрес» 08.30
«PRO здоров’я» з Іриною
Коваль 09.30 «Мандруй
своє» 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ
10.10, 22.00 «Княжицький»
11.05, 23.00 «Гумор-кабаре
«Вечір колєг» 11.30,
НТН
23.30 «Суботнє інтерв’ю»
05.20 Х/ф «ЖІНОЧІ
з Радіо Воля 12.10, 14.05,
РАДОЩІ ТА ПЕЧАЛІ» 07.00
«Страх у твоєму домі» 10.40 15.10, 16.05, 17.05, 18.05
«Коментар» 14.30 «Успішні
Х/ф «ХАЗЯЇН ТАЙГИ»
в Україні» 15.30, 18.30
12.15 Х/ф «ЗНИКНЕННЯ
«Міжнародний огляд» з
СВІДКА» 13.55 Х/ф
«НЕРІВНИЙ ШЛЮБ» 17.05 Юрієм Фізером 16.30
«Шустрова Live» 22.45
Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ
«Унікальні церкви Карпат»
ЧУЖОГО» (16+) 19.00
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n То яма, то канава…

www.volyn.com.ua
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ділянок, кажуть, сподіватися
не варто.
КОМЕНТАР

І це ще не найгірша ділянка…

Біле озеро — одне з небагатьох в Україні з підвищеним вмістом
гліцерину у воді, тому вона має надзвичайні цілющі властивості.

ДО БІЛОГО ОЗЕРА — ПЕКЕЛЬНОЮ ДОРОГОЮ
До нас потрохи повертається спека, тож люду
на місцевих водоймах знову побільшає. Охочих
відпочити на півночі Рівненської області,
де чимало красивих та популярних озер,
як-от Біле чи Нобель, також не бракуватиме,
проте ризикують поїхати туди не всі — надто вже
дорого може обійтися такий відпочинок через
поламаний дорогою автомобіль
Левко ЗАБРІДНИЙ

і довша, проте за останні два
роки більш-менш відремонтована. Від Сарн до Вараша
шлях непоганий, а ось останні 20 кілометрів до озера подолати доволі складно. Два
роки тому невеличкі ділянки
цієї дороги взялися лагодити,

обратися до Білого озера у Володимирецькому
районі можна коротшим, проте гіршим шляхом
через Цумань Волинської області, або ж зробивши коло
дорогою на Сарни, яка, хоч

Д
Фото apkis.net.

ЧАС ГОТУВАТИ
ВАРЕННЯ:
сьогодні у номері рецепти —
пальчики оближеш!

l ТЕМА №1

Цікава
с. 8, 9 і 14

Оце і є той страшний гріх, який вчинив росіянин «Іван». Хіба не так?

«Для ворожих снайперів
немає правил: медики
для них — бажані мішені»

ГАЗЕТА +

на вихідні

Вони лікують людей і зшивають державу. Медичні
працівники всієї України, які обрали зону ООС,
там проходять школу людяності. Екстерном здобувають
необхідні знання, бо хочуть допомагати на фронті

Фото zakarpattya.net.ua.

Власта КРИМСЬКА

l НЕЙМОВІРНО!

Там, де з’явилася Божа
Матір, закровоточив хрест.
А кров ця не належить
ні людині, ні тварині…

Фото zakarpattya.net.ua.

НЕВІДОМА ЧЕРВОНА
РІДИНА, ЩО ТЕКЛА НІЗВІДКИ,
ШОКУВАЛА І ВЧЕНИХ
— Першим почало кровоточити
розп’яття в центрі перед каплицею, —
розповідає ігумен монастиря Собору
Пресвятої Богородиці отець Атанасій
(Чийпеш). — Зроблене з бетону, вперше кров на ньому помітили навесні
2003-го.
Я подумав, що то бруд, і сказав одному хлопчині помити його. Пізніше,
якоїсь неділі, спускався сходами і побачив, що кров явно тече. Розп’яття
кровоточило з 2003 по 2005 рік. Тоді
було встановлено найбільшу (300 км)
хресну дорогу в світі — Львів–Джублик.
Ідучи нею, паломники зупиняються
біля чотирнадцятьох хрестів, так званих стацій, згадуючи страждання Ісуса
Христа. Періодично сліди крові з’являлися і на хресті Високого Замку, а також на хресті, що в центрі Львова, біля
оперного театру. Це явище посилилося
у 2004-му. Під час Помаранчевої революції булоо встановл
встановлено хрест на Майлежності в Києві.
К
дані Незалежності
Щойно його
п
освятили, він відразу покрився
кров’ю.
І цей хрест був якраз із Джублика. Минулого року його чомусь спиляли. Слава
ак упав, що розп’яття не розБогу, він так
билося. Якраз у той час і в Джублику
воно кровоточило…

Ірина Шевченко (на фото) торгувала на ринку в Херсоні. Але вже
в лютому 2015-го була у складі 36-ї бригади морської піхоти в Широкіно. І хоча офіційно
її посада називалася
«радіотелефоністсанінструктор», вивозила поранених
бійців та лікувала їх.
Жінка любила жартувати. І дуже смачно готувала — про
її пиріжки серед
солдатів ходили легенди.
— Іринка передчувала свою
смерть. Якось мені
сказала: «Це моя
остання ротація.
Я додому вже не повернуся». І все одно
поїхала на фронт, —
пригадує її подруга
Фото 24tv.ua.
Наталія Бреус.
«Вона була
і назавжди зали«Ти — справжня. Ніхто з нас
шиться Мамою, сене вірив, що можеш отак
строю, подругою,
справжнім бойовим
піти, ми до останнього були
побратимом для
впевнені, що переможеш…»
всіх морських піхо— такий запис про Ірину
тинців, волонтерів,
журналістів. Завжди
Шевченко залишила снайпер
в самому пеклі, ряЮлія Матвієнко.
туючи життя хлопців… Ангел у білому
ха
у
халаті. Для всіх знаходила добре слово, готувала
смачні млинці…
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«ЦІКАВА»

ЗА 23 ТРАВНЯ
ЩЕ
“
«ЦІКАВА»
У ПРОДАЖУ!
»
ЗА 25 ЛИПНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!
Закінчення на с. 6

перації без світла, евакуація під кулями, поранення… Мінімум
обстежень, щоб не витрачати часу. Покладаються лише на свої
руки, вуха й очі. Виконуючи свою роботу у таких умовах, вони
часто стають мішенню для снайперів і ворожих снарядів. Кількість
загиблих медпрацівників за 5 років війни невідома. У ЗМІ це число
варіюється від 80 до 115...

О

ВОНА НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИТЬСЯ «МАМОЮ»

Урочище Джублик, що між селами Вільхівка та Нижнє Болотне Іршавського
району Закарпаття, — незвичайне. Тут у 2002 році двом дівчаткам дев’яти
і десяти літ явилася Богородиця. Згодом вони також бачили Ісуса та святого
Йосипа. Після цього це місце стало паломницьким
Роксолана ВИШНЕВИЧ

Той самий хрест у Джублику, який кровоточить.

Під час Помаранчевої революції було встановлено
хрест на Майдані Незалежності в Києві. Щойно його
освятили, він відразу покрився кров’ю. І цей хрест
був якраз із Джублика.

за президентства
« Ще
Ющенка, який обіцяв
знайти кошти на дорогу
до Білого озера,
підрахували, що на
хороший її ремонт
потрібно близько
30 млн доларів.

»

досі майже непрохідні ділянки є на трасі Городище — Рівне — Старокостянтинів, яка
веде до білоруського кордону
і на яку у 2017–2018 роках витрачали кошти митного експерименту. До прикладу, кілька
кілометрів між Ремчицями
та Яринівкою Сарненського району настільки розбиті
вантажівками, що легковики
з низькою посадкою черкають дном, а водії, аби подолати певні відрізки, рухаються
лише зустрічною смугою. Попри це, у Службі автодоріг вважають, що ці траси ще не критичні порівняно з тією, яка
веде від Осової до Володимирця. На швидкий ремонт усіх

Фото unian.ua.

»
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проте на значній її протяжності суцільні вибоїни так і залишилися.
Дорога до Нобеля у Зарічненському районі ще гірша.
Причому проїхати складно
не лише місцевими шляхами,
а й міжнародною трасою. Так,

Дмитро ЛЕОНІЮК,
речник Служби
автомобільних доріг
у Рівненській області:
—
«Рівнеоблавтодор»
поступово робить ямковий
ремонт на шляху до Білого
озера. Від Собіщиць до Більської Волі завезли фризу
і триває підготовка ремонтних карт. Робота не зупиняється ні на день. Були
проблеми з кадрами у Володимирецької ДЕД, але її підсилили робітниками з Дубровиці та Сарн. На цю дорогу
обіцяють ще додати 4 млн грн,
тож до кінця року сума становитиме близько 10 млн.
Звісно, хайвей там не облаштують, але хоча б аварійну
ямковість від Більської Волі
до Рудки закриють. А щоб
зробити цю трасу повністю,
грошей немає. Ще за президентства Ющенка, який обіцяв знайти кошти на дорогу
до Білого озера, підрахували, що на хороший її ремонт
потрібно близько 30 млн доларів. Щодо шляху Городище — Рівне — Старокостянтинів, то ямковість там також
ліквідовують, а заодно ми думаємо, як залучити кошти
на середній поточний ремонт
(заміна шарів асфальту —
Ред.) на найбільш критичних
ділянках. Окрім того, завершується тендер на лагодження мосту через Горинь у Ремчицях Сарненського району.
Тепер потрібно вирішити питання з об’їздом: чи робити
тимчасовий міст за допомогою військовиків, чи шукати
іншу дорогу. n
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