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Фото Олександра ПІЛЮКА.

n Хвала рукам, що пахнуть хлібом!

Фото vish.1plus1.ua.

Благодійники вразили Даринку,
підібравши для неї професійний телескоп.
Девіз по життю Віктора Анатолійовича: «Бути щасливим від того, що робиш щасливими інших».

Віктор ШУМСЬКИЙ:
«Людина праці — основа
з основ, а все інше —
від лукавого»

13-річна Дарина Мостова з
Нововолинська, яка хворіє на ДЦП,
отримала можливість спостерігати
за Всесвітом, мати власний
телескоп, а ще — фото свого
будинку з космосу й… «власну»
зірку, названу її іменем (на світлині
внизу)

Він не любить слова агробізнес. Для нього сільське господарство — це значно більше.
Хоча гроші у цій справі, безумовно, важливі. Втім, ідеться не тільки про прибутки
підприємства, а й про достойні зарплати для сотень працівників (навіть у часи глибоких
економічних криз) і допомогу тим, хто потрапив у біду чи не здатен про себе подбати.
У господарстві Віктора Шумського «Рать», що у Луцькому районі, — чергові жнива
з рекордним урожаєм. Ми застали його біля комбайнів і кілька хвилин поговорили про
політику, економіку та... «екзотичну» ковбасу
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Фото youtube.com.

Місцеві «князьки» випливають
на середину озера Глухівське
і стріляють по дичині.
А на березі ж — люди…
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Доброго дня
вам, люди!

2 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 5.46, захід — 21.02, тривалість дня — 15.56).
Місяць у Леві, Діві. 1–2 дні Місяця.
Іменинники: Ілля, Панас, Лідія, Олексій.
Фото erve.ua.

3 СЕРПНЯ

Фото glavcom.ua.

До Іллі купаються, а після нього з річкою
прощаються
День пам’яті пророка,
ревного захисника
християнської віри,
припадає на 2 серпня

www.volyn.com.ua

Сонце (схід — 5.48, захід — 21.00, тривалість дня — 15.52).
Місяць у Діві. 2–3 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Семен, Єгор, Юрій, Федір, Георгій.
4 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 5.49, захід — 20.59, тривалість дня — 15.10).
Місяць у Діві, Терезах. 3–4 дні Місяця.
Іменинники: Марія, Магдалина, Корнилій, Купріян.
5 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 5.51, захід — 20.57, тривалість дня — 15.06).
Місяць у Терезах. 4–5 дні Місяця.
Іменинники: Аполлінарій, Трохим, Анна, Феофан.
6 СЕРПНЯ

Історія свята бере початок
ще за 9 століть до народження Ісуса Христа. Майбутній
пророк з’явився на світ у місті Песвії. Коли підріс, пішов
у пустелю, де багато молився
і дотримувався посту. Пізніше
був покликаний на пророче
служіння й почав боротьбу з нечестивими вчинками
та відходом від істинної віри.
Будучи противником ідолопоклонства, намагався поставити ізраїльського правителя
Ахаву на правильний шлях
і здійснював чимало чудес.
Ілля вважається покровителем дощів, блискавок, а також
хліборобів і воїнів.

Сонце (схід — 5.52, захід — 20.55, тривалість дня — 15.03).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 5–6 дні Місяця.
Іменинники: Борис, Гліб, Соломія, Христина, Анатолій.

Магнітні бурі у серпні:
Ілля вважається покровителем дощів, блискавок,
а також хліборобів і воїнів.

Його день не лише церковне свято, а й народне, багате
на традиції і прикмети. Дівчата, скажімо, просили у пророка
хорошого чоловіка, а селяни —
дощів. Вважається, що звернена до нього молитва допомагає
досягти успіху в будь-якій спра-

«Не пий,
Іванку,
бо козликом
станеш»
Ця фраза з казки пригадалася,
коли стала свідком того,
як жінка в супермаркеті
відмовляла маленьку дочку
від облюбованих нею цукерок
Катерина ЗУБЧУК

Біля каси у «Вопаці» на стелажі — різні смаколики. Дівчинка років
трьох-чотирьох набачила і просить
желейні цукерки, які молода мама
навідріз відмовилася купувати. Дитина, звісно, рюмсала…
Розрахувавшись, виходжу на вулицю. Виявляється, нам по дорозі.
І тут жінка, яка щойно заспокоювала
доньку, вже до мене говорить, ніби
виправдовуючись: мовляв, у тих
ласощах — одна «хімія». Звичайно,
буває і таке, що батьки змушені відмовляти дітям у покупці і через брак
коштів. Цього ж разу жінка, вболіваючи за здоров’я своєї доньки,
не піддалась навіть на її сльози. Хоч,
здавалося б, раз товар на прилавку
в торговому залі, то мала б бути гарантія його безпечності. Тим більше,
коли йдеться про смаколики, які полюбляють діти.
На жаль, така реальність: варто «загуглитися», щоб натрапити
на інформацію, від котрої стає сумно. У наш час більшість продуктів
містять хімічні добавки, що аж ніяк
не додають нам здоров’я. Свого часу на одному з українських
телеканалів був проєкт, у якому
велика увага приділялася якраз
тому, що їмо. І зазвичай закінчувалася передача закликом до нас,
споживачів, подбати, аби той чи інший продукт не потрапив на наш
стіл. А ми, наївні, думаємо, що цей
«кордон» має робити спеціальна
державна служба…

ві й позбутися недуг. А ще наші
предки пов’язували це свято
зі жнивами. За народними повір’ями, саме цього дня закінчувалося літо. На Іллю й після
нього заборонялося купатися
у воді, працювати у полі: пророк міг вразити блискавкою.

Вони теж хочуть жити
У Луцьку, в районі вулиці Станіславського,
місцеві жителі помітили собаку з капканом
на лапі
Євгенія СОМОВА

Тварину, яка страждала від болю, намагалися спіймати патрульні, але нажаханий пес не давався. Тож
відловлювати його взялися працівники КП «Ласка».
Знесиленого собаку привезли до притулку, зняли
з нього капкан і надали допомогу. Але на цьому історія
не закінчилася. Наступного дня на підприємство прийшов лучанин, котрий вимагав повернути його майно:
капкан же коштує гроші, а встановив його, бо ж бездомні собаки дістали: душать курей і кролів.
Такий метод боротьби з безпритульними псами
обурив зоозахисників. Адже капкани як знаряддя полювання заборонені в Україні. Крім того, у замасковану пастку на клумбі чи біля огорожі обійстя могли
потрапити й домашні тварини чи навіть діти. Може,
любителя ставити капкани зупинить штраф. Адже працівники «Ласки» передали в поліцію заяву про злочин.
До слова, капкани — далеко не єдиний спосіб боротьби з бродячими псами, до якого вдаються окремі
твариноненависники. Нещодавно зоозахисники повідомляли, що невідомі розкидали в мікрорайоні ДПЗ
отруту, від якої гинули не лише безпритульні, а й хазяйські собаки та коти. Людська жорстокість не має меж...

n Адреса біди

Потрібна рідкісна IV група крові!
58-літній Дмитро Клець із села Рудка Маневицького району перебуває на лікуванні в гематологічному відділенні у Боголюбах із діагнозом
волосисто-клітинна лейкемія. Необхідна кров
IV групи R(АВ)Ph(-). Тел. доньки: 098 4040510.

n Золоті слова
«Усі люди поділяються на 2 категорії:
ті, з якими легко, але так само легко
без них, і ті, з якими важко, але
без них неможливо».
Ернест ХЕМІНГУЕЙ,
американський письменник, лауреат
Нобелівської та Пулітцерівської
премій.

Невеликі — 2, 4, 17, 27, 29 і 31 l Середні — 18, 19, 20 l
Потужні — 1, 5, 6, 28.
Джерело: kanalukraina.tv.

n Погода

«Серпень серпом
збирає хліба стиглі урожаї»
За прогнозом чергового синоптика Волинського
обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, 2 серпня — мінлива
хмарність, переважно без
опадів. Вітер північно-західний, 3–8 метрів за секунду.
Температура по області —
20–25, у Луцьку — 22– 24 градуси тепла. 3-го — мінлива
хмарність, без істотних
опадів. Вітер північно-західний, 3–8 метри за секунду.
Температура повітря вночі —
9–14, удень — 18–23 вище
нуля. 4-го — мінлива хмарність, без опадів. Вітер
північно-західний, слабкий.
Температура повітря вночі —
9–14, вдень — 19–24 з позначкою «плюс». 5-го — мінлива хмарність, подекуди
невеликий короткочасний
дощ. Вітер північно-західний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі —
9–14, удень — 19–24 вище
нуля. 6-го — мінлива хмар-

ність, місцями невеликий
короткочасний дощ. Вітер
північно-західний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 8–13,
удень — 20–25 тепла.
Те м п е р а т у р а в о д и
в річці Стир + 22, озері
Світязь — 21 градус вище
нуля.
За багаторічними
спостереженнями, найтепліше 2 серпня було
2017 року — плюс 25, найхолодніше — 1961-го —
10 градусів тепла.
У Рівному 2 серпня небо
буде вкрите хмарами, без
опадів. Температура повітря — плюс 14–24 градуси.
3-го — хмарно з проясненням, 11–24 градуси вище
нуля. У наступні дві доби
майже безхмарно, температура повітря плюс 11–23 градуси. 6-го — неевеликий дощ,
14–21 градус
вище нуля.

Ведуча рубрики Євгенія СОМОВА.

Тел. 72–38–94.

Вітаємо!

Сьогодні святкує ювілейний день народження любляча
дружина, найкраща мама, бабуся
Галина Володимирівна
ПОЛІЩУК,
жителька села Столинські Смоляри Любомльського району.
Люба матусю, рідненька ви ненько,
Вас з ювілеєм вітаєм, серденько.
Хай у цей день, веселий і багатий,
Щастя й добро завітають до хати.
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 та повагою
чоловік, дочка, син,
зять, невістка, внучки.

www.volyn.com.ua
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Погляд

n А ви як думаєте?

«ЯКЩО «ПРІГЛАСЯТ» — Я ПІДУ» —
ТРЕБА ТАК КАЗАТИ!»
«Наша Україна», «Партія регіонів»,
«Блок Петра Порошенка»… Одна з
цих політичних сил існує тільки на
папері, другу вже «поховали», третя —
перейменована. А свого часу політики з
усієї України зліталися до них, як мухи на
мед, адже це були потужні президентські
партії. Нині зеленим вогником,
точніше зеленою кометою, багатьох
манить до себе «Слуга народу». От ми
і поцікавилися у депутатів Волинської
обласної ради, чи готові вони полетіти
на це світло. Когось це запитання
налякало, когось розсмішило, а дехто
по–справжньому розізлився
Анатолій ГРИЦЮК,
позафракційний:
— Розглянемо можливості
напередодні виборів: які політичні сили матимуть непогані
рейтинги. А поки що над цим
питанням не думав.
Костянтин ЗІНКЕВИЧ,
фракція «Самопоміч»:
— Таке питання взагалі
не стоїть на часі. «Слуга народу» зараз наче робить добрі
речі. Але розуміємо, що ейфорія скоро пройде. Має бути
якась ідеологія, переконання,
тобто «фундамент»…
Володимир КУЧЕР,
фракція «Українське
об’єднання патріотів —
УКРОП»:
— Я взагалі до всього завжди готовий! Підтримую Президента, а щодо партії ще не визначився, поки що я — член
партії «УКРОП».
Олександр ПИРОЖИК,
фракція «Свобода»:
— Що за безглузде запитання? Я — в «Свободі», і з нею
залишаюсь. І фото Порошенка
в мене в кабінеті не було, і Зеленського також не буде, там є
портрети Бандери і Шухевича.
Василь СТОЛЯР,
фракція «Батьківщина»:
— Так. Хочу. Побачимо,
може, вони щось змінять,
бо до цього ніхто нічого не робив, тільки говорили.
Сергій СЛАБЕНКО,
позафракційний:
— Не збираюсь (вступати у «Слугу народу». — Ред.),
бо вважаю, що політична партія
«Батьківщина» гідно представляє інтереси виборців на всіх
рівнях, і депутати від неї й надалі будуть балотуватися за підтримки своєї
політичної сили.
Святослав КРАВЧУК,
позафракційний:
— А для чого вступати
в партію? Це в нас така звичка:
як тільки якась політична сила
приходить до влади, відразу всі
біжать до неї. Я готовий допомагати вирішувати проблемні питання, але не обов’язково бути членом
тої чи іншої партії.
Олександр КУРИЛЮК,
фракція «Українське
об’єднання патріотів —
УКРОП»:
— Думаю, на все свій час.
Будемо дивитися по справах,
бо задекларовано дуже багато, величезна відповідальність,
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Фото ze-futbolki-shop.bisiness.site.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

Зате вони вміють
«здобувати друзів
і впливати на людей»...
Обрали нову Верховну Раду, перевели подих...
і аж тоді почали думати, аналізувати, рахувати,
сперечатися про тих, кому ввірили долю держави
та й свою теж. Напевне, мало би бути навпаки,
спочатку годилося б «відміряти», а потім «відрізати»,
себто проголосувати. Але часу на роздуми було
небагато, хотілося змін і свіжих облич
к свідчать дані громадянської
мережі
«Опора», 342 новообрані парламентарі стали
депутатами вперше. Найбільше обранців без досвіду
у Раду веде президентська
партія «Слуга народу», команда якої загалом налічує
254 «штики». Оприлюднили також факт, що на момент передвиборної гонки
28 «слуг» не мали постійного місця роботи, 9 — здобули лише загальну середню
або профтехосвіту (всього ж
у майбутньому парламенті
13 осіб без дипломів вишів).
Старше покоління не
забуло, як у старі радянські
часи вибирали до Верховної Ради для «проформи»
доярок і комбайнерів, тепер
же в найбільшій пошані —
представники шоу-бізнесу.
Всі професії важливі й потрібні, колись любили згадувати кухарку, тепер люди
проголосували за тамаду...
Прийшли молоді (склад
парламенту помолодшав у
середньому на 7,4 року). Заспокоюємо себе: якщо бракує їм знань — підучаться.
Отож, обранців від «Слуги народу» зібрали на тиждень у Трускавці на навчальні
курси для майбутніх парламентаріїв. Про це повідомив
почесний президент Київської школи економіки і перший заступник голови ради
Нацбанку Тимофій Мілованов у фейсбуці. Аби народ
не подумав, що на курорті
будуть гуляти й святкувати
перемогу, нас переконують,
що новообраним депутатам
з 8:30 до 21:30 читатимуть
лекції професори та визнані на ринку праці фахівці й
що навіть під час перерв на
обід слухачі виконуватимуть
завдання.
Бог їм у поміч. Хоча освоїти за тиждень основи законотворчості навряд чи можливо, тішимо себе думкою,
що нема потреби в тому, аби
всі депутати писали закони. Знайдеться ж для цього
серед них якийсь відсоток
грамотних, а решті достатньо не прогулювати, не «кнопкодавити», не вирішувати
шкурних питань і не продаватися під час голосувань...
Отже, не зациклюємося на темі професійності,
а ставимо на чільне місце
державницьку позицію й
моральні чесноти наших обранців. І знову чомусь беруть
сумніви. Ми ж їх, по суті, не
знаємо. Чи справді вболівають за державу, чи всотали

Я

А футболку вже купили?

Хочу. Побачимо, може, вони
« Так.
щось змінять, бо до цього ніхто
нічого не робив, тільки говорили.

»

вельми непроста ситуація. Побачимо, які рішення прийматимуть, а тоді повернемося
до цього питання.
Володимир ДИБЕЛЬ,
фракція «Українське
об’єднання патріотів —
УКРОП»:
— Про це передчасно
поки що говорити. Але якщо
будуть правильні кроки, то думаю, що… (Голос із зали: «Якщо
«прігласят» — я піду» — треба так казати!»)
Людмила КИРДА,
позафракційна:
— Ну, ніхто не пропонував —
по–перше, а по–друге — який
резон? Скоріш за все — ні.
Ми — залишки вірних бійців
(партії ВО «Батьківщина». —
Ред.)… Я не прихильник того,
щоб із кожною зміною глави держави, підтримувати президентську партію. Треба, аби були
люди, які мають іншу позицію та зможуть вказувати на помилки, котрих припускатиметься та команда… А може, не буде їх робити.
Ну не можна так, щоб всі — «Слуга народу»!
Віталій КВАРЦЯНИЙ,
фракція «Українське
об’єднання патріотів —
УКРОП»:
— Гадаю, так! Зеленський
нам симпатичний. Люди, які
його оточують, — поки що «позитив». Побачимо, як далі буде.
Людмила ТИМОЩУК,
фракція «Українське
об’єднання патріотів —
УКРОП»:
—
Таких
пропозицій
ще не надходило. Будемо думати. А Зеленського я на виборах підтримувала.
Віктор РАДЧУК,
фракція «Українське
об’єднання патріотів —
УКРОП»:
— Чому б не вступити?
Я не маю жодного поганого шлейфу за собою, у владі
не був, тільки депутатом, то гадаю, що підійду їм. Сподіваюсь. Але й не розчаруюсь, якщо не візьмуть… Треба давати дорогу молодим.
Бліц провели
Олег КРИШТОФ і Олександр ПІЛЮК. n

з молоком матері почуття
любові до України, чи розуміють міру своєї відповідальності? Зрештою, які цінності
сповідують, що у них за душею?
Цікаво, наприклад, знати, на яких книгах виховувалися ці веселі молоді люди
в дитинстві. Так-так, саме у
ранньому віці, коли закладаються світоглядні орієнтири,
формується особистість, рівень культури, вміння володіти словом, що для парламентарів неабияк важливо.
Колись, редагуючи матеріали однієї своєї колеги-журналістки, я задумалася: начебто багато читає,
в курсі всіх літературних
новин, а словниковий запас
дуже скромний і висловити
думку їй важко, через що й
виглядають тексти вимученими. І зрозуміла: усе закладається з того віку, коли
людина, як кажуть, пішки під
стіл ходить, усе залежить, які
колискові їй співали, які казки розповідали, якими були
улюблені перші книжечки,
чи пристрастили вони до
читання з юних літ. У 30 не
надолужиш, навіть якщо вивчиш напам’ять прізвища
модних авторів і придбаєш
їхні твори.
Пригадую, був період,
коли дуже популярними стали в нас переклади із серії
«як стати багатим і успішним». Видання з «рецептами» заробляння мільйонів,
порадами, як привабити
удачу, навчитися відвойовувати своє місце під сонцем, виходити переможцем
у боротьбі з конкурентами,
на перших порах відривали
з руками. Зарубіжні бестселери з ментально чужим
для нас досвідом видавалися найкращим підручником
життя. Художня література,
класика стала сприйматися
як учорашній день, мистецтво звелося до шоу-бізнесу, а розум телеглядачів затуманили серіали.
Колись давно і я придбала книгу Дейла Карнегі «Як
здобувати друзів і впливати
на людей». Настільною вона
для мене не стала, не особливо й зацікавила. А технології «зомбування» з того
часу пішли вперед, як бачимо, це шлях до просування
в політиці, бізнесі. Та кожному своє. І навіть якщо хтось із
новообраних парламентарів
не має диплома й особливих
чеснот, зате, очевидно, ці
люди вміють здобувати потрібних і вигідних друзів... n
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n Хвала рукам, що пахнуть хлібом!
Фото Олександра ПІЛЮКА.

сорти, які на Волині родять
краще, ніж імпортні.
Завдяки збільшенню врожайності зросла орендна плата селянам за землю. Якщо
раніше вони отримували
350 кілограмів збіжжя за гектар, то цьогоріч буде 550–600.
Крім того, ми розраховуємося
з власниками паїв цукром і борошном.
— Куди ви реалізовуєте
урожай?
— Пшеницю продаємо
на внутрішньому ринку. Ріпак
та сою, на жаль, експортуємо. Якби в Україні був завод,
який переробляє ріпак на біодизель, звісно, залишали б його тут. Вважаю, що про
це мала би подбати держава,
наприклад, видати дешеві
кредити підприємцям, здатним побудувати такі об’єкти.
«КОВБАСУ РОБИМО
ЛИШЕ З М’ЯСА —
БЕЗ ЖОДНИХ ХІМІЧНИХ
ДОБАВОК»

«Відстоювати інтереси сільгоспвиробників у парламенті мають не спекулянти, які працюють у цій сфері, а освічені та досвідчені аграрії».

Віктор ШУМСЬКИЙ:
«Людина праці — основа з основ,
а все інше — від лукавого»

»

Закінчення. Початок на с. 1

Леонід ОЛІЙНИК

«Я Б УЗАГАЛІ ЗЕМЛЮ
НАЦІОНАЛІЗУВАВ,
ЗАБОРОНИВ ЇЇ ПРОДАВАТИ
ТА ЗМІНЮВАТИ ЦІЛЬОВЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ»

— Вікторе Анатолійовичу, як ви оцінюєте новий
склад парламенту?
— Важко щось аналізувати,
не знаючи людей, які прийшли
до влади у складі тих чи інших політичних сил. Вважаю, що сьогодні у Верховній
Раді мають працювати щонайперше економісти, господарники, юристи. Тобто той, хто
здатен створити законодавчу
базу для розвитку підприємництва, економіки держави
та належного соціального
захисту. А аграрії вже звикли
до всього: різних депутатів,
різних урядів… Нині хочеться, щоб лишень не заважали.
Бо реформи, які намагалася
робити влада за весь час не-

залежності, давно обридли,
адже вони ніколи не поліпшували ситуації. Досі зміни
в медицині впроваджують політики, а не медики, те ж саме
в освіті й інших галузях. Аграрне лобі також має бути на всіх
рівнях влади, бо трапляються

— Я переконаний, що наш
народ не готовий до такого
рішення. Ще має змінитися не одне покоління, щоб
в Україні сформувалися механізми купівлі-продажу землі.
Я б узагалі її націоналізував,
заборонив продавати та змі-

«УРОЖАЙ ПШЕНИЦІ У НАС
ЦЬОГОРІЧ РЕКОРДНИЙ —
ДО 90 ЦЕНТНЕРІВ
З ГЕКТАРА!»

ми збираємо врожай пшениці на 15–
« —20 Нині
відсотків більший, ніж минулого року —
до 90 центнерів з гектара. А торішні показники
були найкращими у десятилітті.

»

урядовці, які дуже своєрідно дивляться на економіку,
а точніше взагалі її не бачать,
а лише шукають різні шляхи,
щоб обкласти сільгосппідприємства податками. От, скажімо, ПДВ, який нині сплачуємо,
серйозно тисне на всіх виробників… А відстоювати наші
інтереси мають не спекулянти, які працюють у цій сфері,
а освічені та досвідчені аграрії.
— Чи повинна ця Верховна Рада відкрити ринок
землі?

копійки. Я вважаю, що підтримка має полягати в регулюванні плати за користування
землею чи податку — однакового для всіх: і для маленького
фермера, і для великого агрохолдингу.

нювати цільове призначення.
Адже сьогодні через сумнівні
судові рішення величезні площі родючих полів перестали
бути землями сільгосппризначення.
— Яким чином має відбуватися підтримка галузі?
Чи потрібні вам дотації?
— Щодо дотацій, то тут
пахне криміналом. Мільярди
гривень державних коштів забирають латифундії. А до середніх сільгосппідприємств,
не кажучи про дрібні, доходять

— Наскільки успішні нинішні жнива?
— Збираємо врожай
пшениці на 15–20 відсотків більший, ніж минулого
року — до 90 центнерів з гектара. А торішні показники були
найкращими у десятилітті.
До того ж якість зерна — доволі висока. На такий результат
вплинуло декілька факторів:
погодні умови, баланс мінеральних і органічних добрив,
зважений захист від хвороб
та шкідників і правильний підбір сортів. Ми підтримуємо
вітчизняну науку, використовуємо насіння від українських
селекціонерів. Це районовані

— А чи виробляє СГПП
«Рать» щось особливе,
якусь екзотику?
— У нас є невеличкий
м’ясний цех із німецьким обладнанням, який виготовляє
продукцію для наших магазинів. Так-от, ковбасу ми робимо лише з м’яса — без
жодних хімічних добавок. Думаю, що це сьогодні, на жаль,
екзотика.
— Скільки ваше підприємство витрачає на соціальні проекти?
— Ми підрахували, що торік витратили більше трьох
мільйонів на допомогу при
важких хворобах, на покращення житлових умов селян,
ремонт доріг. Звісно, помагаємо церквам, школам та садочкам.
— Раніше жнива були в центрі уваги ЗМІ,
нині ж про це у випусках
новин майже не йдеться.
Як розцінюєте таку тенденцію?
— Негативно! Хлібороби
потребують, щоб їх шанували. Не знаю, чи нині хтось,
крім «Газети Волинь», ще висвітлює працю сільгоспвиробників. На жаль, багато видань,
змагаючись за кількість переглядів, шукають інші теми
та цінності. Про трударів варто писати завжди, чи це пекар, чи доярка, чи токар. Людина праці — основа з основ,
а все
лукавого.
все інше
інше — від
від лу
ука
каво
вого
го. n
Відеорозмова з Віктором Шумським —
на сайті VOLYN.COM.UA

n Пряма мова
Соня КОШКІНА, журналіст, пояснила, чому
керівник Офісу Президента Андрій Богдан
не може просити Кабмін звільнити Віталія
Кличка з посади голови КМДА:

«

Ви ж пам’ятаєте, як Богдана призначали
на посаду? Спеціально реформували Адміністрацію Президента в Офіс Президента, щоб
Богдан — будучи люстрованим — зміг очолити
нову структуру. Для цього Офіс позиціонується як Патронатна Служба, глава якої вже ніби
і не чиновник. Якщо так, то як може
звичайний найманий менеджер
(нехай навіть дуже високопоставлений), не будучи держчиновником, просити Кабмін
звільнити главу КМДА? Це як?!
Суб’єкт звернення? Може, Конституцією передбачено?

»

Аркадій БАБЧЕНКО, російський опозиційний журналіст, який
живе в Україні, про ідею команди Зеленського створити
російськомовний канал для російськомовних українців
та росіян:

«

Щось я надто сумніваюся, що на російськомовному каналі за вплив на свідомість показували б мій «Запоребрік» (програма Бабченка про реальну Росію — Ред.). Щось мені підказує, що там радше будуть «Свати», «Ліга сміху», «Вечірній
квартал» і «Ржевський проти Наполеона»… Чому для мене, який
не спілкується українською, потрібна україномовна
Україна, а значній частині українців — ні? Чому?
Ви знову хочете русифікувати Україну, друзі
мої. І якщо це знову станеться — це означатиме лишень одне. Що Україна знову програла.
Тому що я вам гарантую: вони знову полізуть
рятувати російську мову від бандерівців. Через
десять років чи через двадцять, через п’ятдесят — але обов’язково. Обов’язково.

»

Савік ШУСТЕР, телеведучий,
оголосив, що він повернувся
до Києва, і з 6 вересня
о 21.00 на телеканалі «Україна»,
який пов’язують із Рінатом
Ахметовим, стартує його нове
соціально-політичне ток-шоу
«Свобода слова Савіка Шустера»:

«

Я повертаюся в нову Україну, країну, повну надії, і ми розраховуємо, що ця надія
відобразиться у нашій студії. Я радий
тому, що буду причетний до змін, які
відбуваються
в країні.

»

ПЛАНЕТА НА ІМ’Я ЛЮДИНА
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n А мрії здійснюються!

На честь юної волинянки
назвали зірку
13-річна Дарина Мостова з Нововолинська, яка хворіє на ДЦП, отримала
можливість спостерігати за Всесвітом, мати власний телескоп, а ще — фото свого
будинку з космосу й… «власну» зірку, названу її іменем
Фото vish.1plus1.ua.

Роксолана ВИШНЕВИЧ

ДАРИНА СТВОРЮЄ СВОЇ
КАРТИНИ... НІЖКАМИ

Через хворобу дівчинка
не може самостійно рухатись
і стояти. Їй навіть непросто
тримати шию. Тому вона постійно займається з логопедом та реабілітологом, аби
протистояти недузі. Даринка
перебуває на індивідуальному навчанні — вчителі Нововолинської
спеціальної
загальноосвітньої школи №9
Волинської обласної ради
приходять до неї додому.
Вони відзначають не лише
гарні успіхи учениці в опануванні шкільної програми, а й її
особисті якості. Завжди відкрита до спілкування й дуже
допитлива, вона має багату
уяву, неабиякі творчі здібності, розвинену фантазію
й силу волі. Даринка просто
обожнює малювати, робити
різні аплікації та ліпити з пластиліну. І навіть складна недуга
не стала на заваді. Вона не
може малювати руками, тому
свої картини малює ніжками!
Батьки допомагають закріпити пензлик між пальчиками, і
дівчинка починає створювати
незвичайні сюжети – це віддушина та порятунок для дитини і втіха для батьків.
Дарина дуже любить сидіти біля вікна і спостерігати за
зоряним небом. Навіть вчителі помічають, як вона оживає,
коли з нею починають говорити про Всесвіт, планети та
зірки. «Це дитина з глибоким
інтелектом. А коли, викладаючи матеріал, згадаєш про
зорі чи небо, в її очах відразу спалахують вогники. Вона
просто марить космосом», —
говорить про тепер уже восьмикласницю вчитель математики Олена Буренкова.

Фото football.com.ua.

Волинянку
Ольгу Овдійчук називають
«Мессі у спідниці»

Цими днями уукраїнка (на фо
фото) стала гравчинею європейського
жіночого футбольного гранд
гранда — мадридського «Атлетіко»!

l ЛЮДИ-ГЕРОЇ

ГА ЗЕТА +

на вих ідні
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

інтелектом. А
коли, викладаючи
матеріал, згадаєш
про зорі чи небо,
в її очах відразу
спалахують
вогники. Вона
просто марить
космосом.

»

Саме тому, напевно, на її
малюнках оживають різні галактики, казкові планети та
супутники. Дівчинка милується зорями з вікна 5-го поверху будинку та роздивляється
неймовірні космічні картинки
в інтернеті. Та понад усе Да-

ОНУК ВІДКЛАВ ВЕСІЛЛЯ,
БО ПІШОВ ВОЮВАТИ
Бути відомим всій Україні
цей дідусь заслуговував зовсім
не через трагічні події, які прийшли в його родину у 2014 році.
Він, ветеран Другої світової війни, капітан 1-го рангу Військово-морських сил СРСР, учасник
битви під Сталінградом, який
дожив до наших днів при ясному розумі й доброму здоров’ї,
уже сам по собі є сенсацією.
Його життя вмістило чи не всі

випробування, що випали
на долю українського народу.
Та навіть у найстрашнішому сні
йому не уявлялося, що вдруге

“

Навіть
у найстрашнішому
сні йому не
уявлялося, що
вдруге на своєму
віку бачитиме
справжню війну
і ще й утратить
на ній нащадка.

на своєму віку бачитиме справжню війну і ще й утратить на ній
нащадка.

Закінчення на с. 6
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Мить, про яку Юрій мріяв змалечку.

Через 35 років розшукав маму,
яка відреклася від нього
ще в пологовому будинку…
Юрій Левчун багато літ поспіль сподівався знайти жінку, яка народила
його на світ. Три роки тому він відрікся від мрії мати дружину,
прийняв чернецтво і взяв собі ім’я Пархомій. З тих пір живе у грекокатолицькому монастирі в Києві. Доля підносила йому справжні
випробування, адже все дитинство поневірявся по інтернатах,
т
голодував та терпів
знущання однолітків. На весь цей жах Юрія
на матір: вона залишила немовля в пологовому будинку
прирекла рідна
ого появи на світ
на 4-й день його
У ЗАЯВІ НАПИСАЛА,
ЩО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД СИНА
ЧЕРЕЗ ЙОГО ВАЖКУ ХВОРОБУ

Знайти свою маму завжди було
заповітною мрією Юрія. Йому нещодавно виповнилося 35, і всі ці роки

він постійно молив Бога про зустріч
із нею. «Діво Маріє, прошу тебе сьогодні допомогти мені побачитися
з мамою», — сказав він і в студії телеканалу СТБ, де відбулася ця довгоочікувана подія. Щоправда, шлях
до хвилюючої миті був довгий та тер-

Діво Маріє, прошу
тебе сьогодні
допомогти мені
побачитися з мамою.

пільщині, навчання в духовній семінарії, постриг у монахи. Десять літ
тому Юрій дивним чином знайшов
рідну бабусю. Але онукові вона зовсім не зраділа, а виставила за двері...

У ПРОДАЖУ!
ЗА 1 СЕРПНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

Закінчення на с. 3
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Все розпочалося з того,
що батьки Даринки з допомогою небайдужих педагогів
дізналися про існування проєкту «Здійсни мрію», заснованого 29 квітня 2016 року, у
Всесвітній день бажань. Його
куратором стала Лідія Таран,
ведуча ТСН, та Олександра

Через 35 років
розшукав маму, яка
відреклася від нього
ще в пологовому
будинку…

Як затримували
ватажка зухвалої
банди, що пограбувала
«ювелірки»
на 5 мільйонів доларів

Фото facebook.com/UANationalPolice.

нистий: життя в дитбудинку, шкільні
літа в інтернаті для сиріт на Терно-

«ЦІКАВА»
“
ЗА «ЦІКАВА»
23 ТРАВНЯ ЩЕ

Наталка ЧОВНИК

l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

ЗАВДЯКИ ЛЮДЯМЧАРІВНИКАМ МЕЖІ
ОСОБИСТОГО СВІТУ
ХВОРОЇ ДІВЧИНКИ
РОЗШИРИЛИСЯ
ДО ВСЕСВІТУ

Лобода, ведуча програми
«Про футбол». Це спільна
ініціатива ТСН, «1+1 медіа»,
благодійного фонду «Ти не
один» та благодійного фонду
«Крона», яка покликана дарувати радість і реалізовувати
мрії тяжкохворих дітей.
Отож торік восени батьки Даринки взялися готувати
документи на участь у ньому.
І в них вийшло! Справжніми
чарівниками стали для неї
Національний центр управління та випробувань космічних засобів та агрохолдинг
«Астарта-Київ». Підготовка до
цієї грандіозної акції почалася
задовго до її здійснення.
Благодійники хотіли вразити дитину, підібравши спеціально для Даринки професійний телескоп, щоб вона
могла милуватись планета-

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 1 серпня:

101-літній
Іван Залужний:
«Я мушу дожити до нашої
перемоги»
Ветеран Другої світової
війни із Запоріжжя, який
втратив у боях на Сході
єдиного внука, у такому
поважному віці воює в
тилу з інформаційними
атаками російського
агресора

ринка Мостова мріяла спостерігати за небом через телескоп, прагнула детальніше
роздивитися планети, зірки
та супутники, аби наблизитись до космосу. Це була її
заповітна мрія. І вона здійснилася!

Фото censor.net.ua.

Івана-молодшого на подвиг надихнула звитяга діда...

Інна ПІЛЮК

«Не треба подарунка — знайдіть
мені неньку», — говорив наш
герой у дитинстві.

дитина
« Цез глибоким

»

Цікава
с. 11

Як світилися очі в Даринки, усмішка не сходила з обличчя під час цієї насправді фантастичної поїздки!

Злочинці використовували маски-балаклави, які повністю змінюють
обличчя.
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А на сайті
volyn.com.ua –
ще більше
неймовірних історій!

101-літній
Іван
Залужний:
«Я мушу
дожити
до нашої
перемоги»

Волинянка
Ольга Овдійчук,
ук,
яку називаютьь
«Мессі
у спідниці»,
гратиме
за європейський
ий
гранд

ми, зірками та цілими галактиками з інвалідного візка.
Але благородні наміри цим
не обмежилися. Вона отримала ще один подарунок —
справжній домашній планетарій від National Geographic,
який допоможе Даші здійснити захопливу подорож нічним космосом, не виходячи
з дому. А крім цього — світлові зірки-наліпки, книги про
дослідження Всесвіту та інші
приємні дрібнички.
Даринка до останнього не
знала, куди їде з батьками. А
коли її зустріли на базі Національного центру управління
та випробувань космічних засобів, що розташований під
Києвом, то не могла стримати
радісного здивування. Підтримати юну волинянку приїхала волонтер проєкту ведуча «Сніданку з 1+1» чарівна
Неля Шовкопляс.
Дівчинка познайомилась
з провідними фахівцями Центру та дізналась багато цікавого про дослідження космосу, українську космонавтику,
дистанційне зондування Землі та перші телескопи. Дарині
показали космознімок її рідної домівки в Нововолинську.
Але на цьому сюрпризи не
скінчилися! Відтепер на честь
Даші названо зірку! І завдяки
спеціальній програмі вона з
домашнього комп’ютера зможе спостерігати за нею.
— Пригадую, як світилися очі в Даринки, усмішка не
сходила з обличчя, коли вона
повернулася з цієї насправді фантастичної поїздки, —
пригадала щасливі моменти
не лише їхньої підопічної, а й
усього педагогічного колективу директор школи Тетяна
Кантор. – Це було справжнє
велике свято для школярки, її
рідних і вчителів.
Цей день надовго запам’ятається Даринці, а на згадку
про те, що мрії збуваються,
в неї залишилися подарунки,
які допоможуть досліджувати зірки та робити відкриття
таємниць Всесвіту. Згаданий
випадок засвідчує, що в житті немає нічого неможливого, якщо є велике прагнення
щось отримати. Особливо
для дітей, які повинні бачити
й знати цей світ, наповнений
добром і усмішками, відчувати позитивну атмосферу, любов, тепло й підтримку близьких людей. n

n Тільки факт
Приватний заклад
дошкільної освіти
«Baby Land» (на фото)
— така повна назва
першого приватного
дитсадка на Рівненщині.
Спеціальною комісією погоджено
рішення щодо видачі ліцензії садочкові в Рівному на вулиці В’ячеслава
Чорновола на території ЖК «На
Щасливому». Згідно зі статутом, новостворений заклад розрахований
на 10 груп дітей дошкільного віку з
р у
денним ррежимом перебування.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Адреса біди

n Шок!

Закопала
донечку
ще живою?

КОМБАЙНЕР ГОРІВ, ЯК ФАКЕЛ
Фото radiotrek.rv.ua.

У неділю в Самострілах Корецького району на Рівненщині трапилася
трагедія. Під час жнив на полі спалахнув комбайн, а з ним —
і 47-річний комбайнер
Левко ЗАБРІДНИЙ

таренький комбайн,
який троє селян приватизували після розпаду колгоспу і яким молотили односельцям збіжжя,
під час трагедії працював
на полі самострільського
сільського голови Ігоря Кирильчука. Пан Кирильчук —
один зі співвласників техніки. 47-річного Віталія Баранчука, котрий мав досвід
кермування комбайнами,
час від часу просили допомогти на жнива. І той, поки
не був на роботі (в управлінні водного господарства), охоче погоджувався.
— Ніхто не був п’яний,
ніхто не курив, — розповідає пан Кирильчук, який
того дня був на полі і бачив трагедію на власні
очі. — Якраз заправляли
комбайн, коли вибухнув
бак із пальним. Було спекотно. Але чого той бак
вибухнув?.. Ми й не гасили комбайна, кинулися
допомагати Віталію. Він
був у синтетичному одязі,
тож почав швидко горіти,
як факел. Ми погасили,
зняли залишки одягу, викликали «швидку» та пожежних і повезли потерпілого назустріч медикам.

www.volyn.com.ua
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За процесуального керівництва
Володимир-Волинської місцевої
прокуратури поліція розпочала
досудове розслідування
у кримінальному провадженні
за фактом можливо умисного
убивства матір’ю своєї
новонародженої дитини
Наталія МУРАХЕВИЧ

нформація про звернення до лікарні породіллі із кровотечею, але без
немовляти надійшла до правоохоронців від медиків увечері 29 липня. Наступного дня завдяки скоординованим
прокурорами злагодженим діям працівників поліції та Державної прикордонної
служби неподалік від місця проживання
жінки в місті Устилуг було виявлено закопане тіло новонародженої дівчинки,
замотане в поліетилен та тканину.
Тривають першочергові слідчі дії,
проводиться низка експертиз. Зважаючи на те, що
о підозрювана є військовослужбовцем,, досудове
розслідування
ння у кримінальному
му провадженні — в компетенції Державного
жавного
бюро розслідувань.
лідувань.
За умисне вбивство матір’ю
р’ю дитини під час
ас або
одразу після
пологів передбаредбачено покарання
рання
у вигляді позбавлення волі
до 5 років. n

І

Ось що залишилося від хлібозбиральної машини...

заправляли комбайн, коли вибухнув
« Якраз
бак із пальним.
»
Віталія Баранчука спершу госпіталізували до районної лікарні, потім перевезли в обласне опікове
відділення. За словами головного лікаря Рівненської
обласної клінічної лікарні
Івана Зими, у чоловіка —
більше 40% опіків тіла.
Стан його тяжкий.

У вівторок потерпілому зробили першу з багатьох потрібних операцій.
На 1 серпня запланували
чергову. Односельці та родина вже зібрали допомогу,
яку могли, проте цих коштів
на довготривале лікування
не вистачить.
У Віталія Баранчу-

ка — двоє дітей. Молодша
донька ходить у дев’ятий
клас, старша навчається
та підпрацьовує у Рівному.
Дружина займається домашнім господарством.
Допоможіть родині,
вбитій горем, боротися
за життя коханого чоловіка
та батька двох дівчаток.
Картка ПриватБанку: 5168 7573 7205 8372
(Бабич Галина Миколаївна, теща потерпілого). n

Фото youtube.com.
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n Пульс дня

Гинуть на шляхах
і пішоходи,
і водії
Минулої неділі на вулиці Ковельській
у селі Дубове Ковельського району
сталася дорожньо-транспортна
пригода зі смертельним наслідком
Богдана КАТЕРИНЧУК

а кермом автобуса перебував 43-річний громадянин Республіки Білорусь.
Рухаючись зі сторони міста, водій збив
54-літню жительку Ковельського району, яка
йшла проїжджою частиною в попутному напрямку. Жінка загинула на місці.
Цього ж дня, за повідомленням сектору комунікації поліції Волині, на автодорозі
у селі Мельники Шацького району автомобіль «Опель Зафіра», за кермом якого перебував 30-річний місцевий житель, будучи
у стані алкогольного сп’яніння, травмував
44-літнього львів’янина, котрий рухався
узбіччям дороги. Водія затримали. Йому
обрали міру запобіжного заходу у вигляді
домашнього арешту.
І на Рівненщині минулої неділі була
автопригода зі смертельним наслідком.
Правоохоронці встановили, інформує
прес-служба відомства, що на автодорозі
між селами Грушвиця Перша та Дядьковичі Рівненського району 21-річний місцевий
житель, керуючи БМВ 318, не впорався
з управлінням і з’їхав на узбіччя, а звідти — у кювет, де перекинувся. Він отримав
несумісні із життям травми. У салоні також
перебував 14-літній односельчанин водія.
Під час огляду медики виявили в неповнолітнього легкі садна й подряпини і не госпіталізовували його. n

З

Вогонь знищив гараж
і автівку
30 липня о 5.30 до служби порятунку Рівненщини надійшло
повідомлення про пожежу в селі Мирне Костопільського району
Олена ВОЛИНЕЦЬ

а місце виклику, інформує
прес-служба відомства,
було направлено чергове відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста
Костопіль, пожежні команди Мирного та Малої Любаші. Вогнеборці
на місці виклику побачили, що гараж повністю охоплений полум’ям.
Горів і дах дерев’яного житлового
будинку, що стоїть поруч. О 6.10

Н

пожежу вдалося локалізувати, ще
через дві години — повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих
немає.
Вогнем знищено гараж, автомобіль «Мітсубісі Лансер», речі домашнього вжитку та пошкоджено
перекриття житлового будинку.
До ліквідації пожежі були залучені три одиниці спецтехніки ДСНС
і 12 рятувальників. Причини загорання та завдані матеріальні збитки встановлюються. n

Ці рушниці вже
не вистрілять…
Цими днями на ливарно-механічному підприємстві в Горохові
переплавили на брухт 13 одиниць різноманітної зброї, яку
вилучили поліцейські Волині під час розслідувань кримінальних
проваджень та добровільно здали громадяни
Василь БАЛИМ

окрема, знищено дві гладкоствольні рушниці, три стартові пістолети, нарізну, а також
сім одиниць холодної зброї. Окрім
цього, на спеціальному полігоні
в селі Сокиричі Ківерцівського району утилізовано понад дві тисячі
набоїв.
Поліція наголошує, що за неза-

З

конне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема,
санкція статті 263 Кримінального
кодексу України визначає покарання у вигляді позбавлення волі
на строк від трьох до семи років.
У разі добровільної здачі зброї
в органи та підрозділи поліції громадян звільняють від відповідальності. n

Захищав
жінку, але
перестарався
Двох мешканців селища
Зарічне, що на Рівненщині,
27 липня близько 20-ї години
госпіталізували до лікарні
Марина ЛУГОВА

22-річного чоловіка медики
діагностували колото-різану рану поперекової ділянки,
а у 62-літнього — закриту черепно-мозкову травму та внутрішньо-мозковий крововилив. Як повідомляє відділ комунікації поліції
Рівненської області, правоохоронці
попередньо встановили, що поблизу місцевого магазину відпочивали
дві компанії. В одній із них старший
чоловік напідпитку лаявся та ображав жінку. Йому зробив зауваження
22-річний односелець, після чого
виникла сварка і штовханина, у результаті якої пенсіонер упав. Конфлікт ущух, проте ненадовго: бійка
продовжилася, у хід пішов навіть ніж
у руках старшого «дуелянта».
Обох потерпілих госпіталізували
у реанімаційне відділення лікарні.
Утім, незважаючи на всі вжиті заходи, пенсіонер на ранок 28 липня
помер.
Слідчі Зарічненського відділення
поліції розпочали досудове розслідування. Підозрюваний поки що перебуває в лікарні. Санкція інкримінованої йому статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. n

У

ГОЛОС НАРОДУ

www.volyn.com.ua

n Думки наших читачів
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«Їдьте в Україну, дайте
їм більше грошей, нехай
нажеруться…»
Шановна редакціє! Мені 70 літ. Виховала трьох
дітей, заробила пенсію, але залишилася у квартирі
одна. Минулої зими була напівголодна. У платіжках
за комуналку написали суму, більшу, ніж моя пенсія
разом із субсидією. У травні мала борг, тому субсидії
на наступні місяці не отримала. За комуналку
платила не всю суму. Мусила залишити якісь гроші
хоча б на хліб. Де пенсіонеру взяти кошти, щоб
прожити?
Приблизно таку картину доводиться спостерігати і жителям Глухів.

Місцеві «князьки» випливають
на середину плеса і стріляють
по дичині. А на березі ж — люди…
У нашому селі
є мальовниче озеро
Глухівське. Купатися
в ньому полюбляють
і дорослі, й малі.
Приваблює воно й
туристів, які цінують
тиху поліську природу
роте останнім часом
відпочивати біля водойми стало небезпечно.
Річ у тім, що місцеві «князьки»
облюбували її для полювання.
Не раз постріли лунали коло
пляжу, де перебували діти.
Горе–мисливці нікого не бояться і моторними човнами
виїжджають на середину плеса, де відстрілюють дичину.
Озеро вже чотири роки
внесене в межі населеного
пункту, і полювання тут заборонене законом «Про мисливське господарство та полювання».

П

Водойма входить у межі села, і тут біля неї відпочиває молодь.

до органів влади з вимогою
« Звертаємося
навести біля водойми лад, заборонити
полювання, а в разі порушень притягати винних
до відповідальності.

»

Через газету звертаємося
до органів влади з вимогою
навести біля водойми лад, заборонити полювання, а в разі
порушень притягати винних
до відповідальності.

Жителі села Глухи
Старовижівського району:
В. Ф. Гурський,
Т. Г. Волик, В.І. Рибачук,
В.І. Авдіюк, В. С. Димарчук
(усього 102 підписи). n

Як я купився на запевнення колеги-бджоляра
За час мого
півстолітнього
стажу посічника
використовував вулики
Рута, Левинського,
Дадана, тепер перейшов
на українські. Виготовив
будиночки для бджіл,
які аналогів в країні
не мають. Ці вулики
на 10 секцій під 20
бджолорамок. Їх
розмістив на платформі.
Така система дуже зручна
для кочівлі
ле через обставини
мені довелося збути
платформи разом із
бджолами. Важко було розлучатися з улюбленим заняттям, тому через деякий час
узявся відроджувати пасіку.
Купив «уаз», виготовив власні вулики. Тоді звернувся до
знайомого пасічника Івана
Васильовича з Ківерцівського району, який багато років
на Старому ринку в Луцьку
торгує бджолами, медом та

А

іншими продуктами. Домовився з ним про купівлю рамкового бджолопакета із робочою плідною маткою. Я хотів
подивитися на комах перед
придбанням, але продавець
запевнив: все буде гаразд.
Враховуючи його поважний
вік, я погодився.

на Івана
« Дивлюся
Васильовича,
у якого на грудях
виблискує хрестик,
на його прилавок,
обкладений різними
бджолопродуктами,
і важко повірити,
що ця людина —
шахрай.

»

11 травня Іван Васильович
привіз мені бджолопакет. Я не
мав можливості на ринку відкривати ящики. Тож заплатив
по 300 гривень за рамку. А
вже на дачі виявив, що матка

маленька, молода, їй не більше доби від народження.
Наступного дня, повертаючи йому ящики, кажу, що
матка неплідна, тому прошу
її замінити. Іван Васильович
почав викручуватися, запевняти мене, що вона плідна, і
я скоро матиму приплід, але
його не було 12 днів. Враховуючи, що у другій декаді
травня плідна робоча матка
за добу відкладає 1500–2000
яєчок, то за 12 мало б бути
більше 20 тисяч бджіл.
Дивлюся на Івана Васильовича, у якого на грудях
виблискує хрестик, на його
прилавок, обкладений різними бджолопродуктами, і
важко повірити, що ця людина — шахрай. Як продає мед
— не знаю, а ось пасічникам–
аматорам, які беруть у нього
бджолопакети, треба бути
обачливими.
Олексій РЕШЕТИЛО,
почесний пасічник
України,
м. Луцьк. n

рацювала я на полі в
орендарів. За день
заробила 200 гривень. Проте наступного
ледве з ліжка піднялася.
Згодом виробила закордонний паспорт, щоб їздити «на
підсадку» до Польщі (гроші
були потрібні на операцію,
що коштує 28 тисяч). Робота тяжка, більше доби треба
сидіти в машині, але щось
платять.
Дві поїздки були нормальні, а третього разу не
пощастило. Майже дві доби
нас «маринували» на кордоні. Поляки пропустили
машину, а українці щось
знайшли і повернули назад
до Польщі. За Бугом знову сказали: «Вертайтеся
в Україну», а тут вдруге не
пропустили: «Везіть вантаж у Польщу». Поляки відмовили і третього разу. На
вулиці спека, пити хочеться, під’їхали до польського
туалету. Вхід — 2 злотих.
На щастя, прибиральниця–полячка дала нам води.
Стало легше. Що робити?
Підходить до нас польська
паспортистка і каже: «Чого
ви стоїте, їдьте в Україну,
дайте їм більше грошей, нехай нажеруться…»
Водій повернувся і знову
почав проходити всі процедури контролю. Зібрав із нас
1400 гривень, підійшов до
віконечка, лише після цього
нам нарешті дозволили їха-

П

ти. Зауважу: коли ми втретє були на польському боці,
митник у формі сказав: «Вам
треба звертатися у Київ, це
неподобство». Бо ж, крім нашої машини, такий товар був
майже у всіх. Але пропуска-

можна
« Якза перетин
кордону
брати хабар
у розмірі однієї
пенсії?

»

ли вибірково (напевне, хто
більше давав).
Звертаюся до шановних
депутатів: унесіть пропозицію, щоб нас, пенсіонерів,
кому 70 і більше, усипляли,
як бездомних собак. Як можна за перетин кордону брати
хабар у розмірі однієї пенсії?
Як їм не стидно перед старшими людьми, які пережили
повоєнні голодні роки, тяжку
відбудову? Вони, напевно,
думають, що нам жити не
треба. Вийшов на пенсію в
60 чи 70 літ — і на кладовище. Державі менше витрат,
а чиновникам — більше грошей. Якщо не візьмете до
уваги мого листа, то поверніть його, а я сама вирішу —
жити мені чи ні?
Марія,
селище Благодатне
Нововолинської
міської ради. n

Сто жителів поставили
підписи, а бар і нині там
Шановна редакціє «Газети Волинь»! Прошу вас, щоб
ви надрукували цей лист про бар «Парус» у нашому
селі Пульмо Шацького району
тому закладі немає
ніякого порядку. Навіть учні йдуть туди
пити. Два роки тому один
так набрався, що довелося викликати «швидку». А
з моїм сином Богданом
28 квітня, на Пасху, у ньому
сталася біда. Він прийшов
туди, пригостив хлопців, а
коли виходив з бару, хтось
ззаду вдарив його по голові тяжким предметом. Син
знепритомнів,
викликали
«швидку». Чоловік, який усе
це бачив, відмовився свідчити…
Десять років тому я вже
збирав сто підписів наших
жителів, щоб закрили цей
бар і відвіз їх у Любомльську
прокуратуру. Але прокура-

У

передала
« Прокуратура
скаргу на розгляд
сільради. Зрозуміло,
що місцеві
депутати нічого
не вирішили.

»

тура передала скаргу на
розгляд сільради. Зрозуміло, що місцеві депутати нічого не вирішили. Але такий
бар у нашому селі — то велика проблема. Ми, жителі
Пульма, хочемо спокійно
жити і відпочивати без бійок, сварок і спиртного.
Михайло МАРЧУК,
с. Пульмо
Шацького району. n
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ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

n Ніхто, крім тебе

Найбільше багатство подружжя – їхні дев’ятеро дітей.

«СКАЗАТИ «ЛЮБЛЮ» – ТО МАЛО.
ТРЕБА ТАК ЖИТИ, ЩОБ РІДНІЙ ЛЮДИНІ
З ТОБОЮ БУЛО ЛЕГКО І ДОБРЕ»
З якою теплотою говорить про свою дружину Інну Володимир Матвійчук!
У подружжя, яке мешкає в селі Житнівка Камінь-Каширського району, — п’ять доньок
і четверо синів. І це, як самі кажуть, — найбільше татове й мамине багатство
Катерина ЗУБЧУК

У Житнівку я приїхала не вперше в
редакційних справах. І цього разу навіть у ту родину, з котрою вже зустрічалася. Майже шість років тому на сторінці «Любить! Не любить» розповідала
про Анатолія й Тетяну Філюків, яких у
селі називають американцями. І не випадково. На початку 2000–х років вони,
маючи десятеро дітей, подалися за
океан — у столицю Каліфорнії Сакраменто. А звідти дуже скоро перебралися на Аляску. Там народився їхній найменший син Едуард. Проте через вісім
літ життя на чужині сім’я повернулася в
рідне село, яке їм снилося.
У публікації «І холодна Аляска не
остудила їхнього кохання» була згадка
про те, що Філюки поїхали в Америку не
в повному складі, — вдома залишилася
дочка Інна. На той час вона вже мала
свою сім’ю. І ось недавно в розмові з
начальником управління соціального
захисту населення Камінь–Каширської
райдержадміністрації Максимом Демидюком почула, що Інна (у заміжжі
вона не Філюк, а Матвійчук) у 34 роки
була удостоєна почесного звання
«Мати–героїня». У них дев’ятеро дітей.
При першій нагоді я зателефонувала
своїй майбутній героїні, й, одержавши
згоду на зустріч, недавно побувала в
Житнівці.
Інна і Володимир Матвійчуки живуть по сусідству з батьками жінки. І
найперш у розмові — спогад про те, як
17 літ тому починалося їхнє подружнє
життя.

Ведуча рубрики
Катерина ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Фото з сімейного архіву родини МАТВІЙЧУКІВ.

Вони ніколи не пошкодували, що побралися зовсім молодими.

«БАТЬКИ ПОЇХАЛИ В АМЕРИКУ,
А МИ З ЧОЛОВІКОМ ВИРІШИЛИ
ВДОМА ЗАЛИШИТИСЯ»
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— Десь через три тижні після нашого весілля, — розповідає Інна, — батьки поїхали в Америку. Ми ж залишилися
самі. Мені — 18, чоловік — на три роки
старший. Одне слово, обоє молоді. А в
батьківському хазяйстві — корова, свині, город. Треба було всьому раду давати…
Чи не було думки, щоб і самим вирушити за океан, якщо не разом із батьками, то, як мовиться, навздогін? Коли
про це зайшла мова, то Інна сказала:
— Ні… Ми це добре з Володимиром
обговорили.
А чоловік додав:
— І спільно вирішили, що залишимося тут. Якщо вже про Америку говорити, то на той час там жили дві мої сестри — могли теж виклик зробити. Але
він нам був непотрібний.
— Я люблю сільську тишу, — розтлумачує детальніше сімейне рішення
жінка. — Мені найкраще серед тої природи, яка мене змалечку оточує, це —
моє. Хоч, як батьки поїхали, то зразу
було важко. Я дуже скучала цілий рік.
Як уже народилася наша найстарша
дочка Богдана, то сім’я стала повноцінною — на дитину переключилися всі
інтереси.
«Я НІКОЛИ НЕ ПОШКОДУВАВ,
ЩО РАНО, МАЮЧИ 21 РІК,
ЖЕНИВСЯ»

Вони народилися й жили в різних
селах Камінь–Каширщини, які розділяє
чимала відстань: Інна — в Житнівці, а
Володимир — в Острівку. Але все йшло
до того, щоб їхні дороги перетнулися.
Після дев’ятого класу дівчина навчалася у Камінь–Каширському профтехучилищі на кухаря–кондитера. Володимир

жив із батьками у своєму Острівку. Він
розповідає:
— Мій брат узяв за дружину сусідку
Інни із Житнівки, побудувався і жив із
сім’єю в Камені–Каширську. Моя майбутня дружина бувала в подружки. Там
я її вперше і побачив, познайомився.
Інна тоді вже закінчувала училище. Хоч
помічав цю дівчину і раніше. Бувало,
приїжджав велосипедом у Камінь–Каширський, а вона йшла якраз вулицею з навчання чи в якихось справах.
Зустрічалися ми з нею не більш як пів

треба жаліти, цінувати:
« Жінку
це ж який труд на ній —
виносити, народити дітей.
А зварити я й сам можу.

»

року і вирішили поєднати свої долі.
23 червня 2002–го відгуляли весілля.
Поки батьки Інни жили за океаном і
тільки по телефону можна було з ними
поспілкуватися («Ідіть, — кричали сусіди, в яких він був, — Америка дзвонить»), у молодого подружжя народилося вже п’ятеро дітей — Богдана,
Ліана, Естер, Давид, Рахіль. Сім’я перебралася на той час у свою хату, яку
звели поряд із батьківською. Тут з’явилося на світ ще четверо діток Матвійчуків — Тимофій, Мирослав, Ельвіна та
найменший Єлісей, котрому зараз рік.
— Наші діти — то найдорожче, що
в нас є, наше багатство, — каже Інна.
— Бог дає сили — інакше б важко було
справлятися з такою великою сім’єю.
Старші доньки — уже помічниці. При-

гадую, коли народжувалися одне за
одним, то дехто в селі з мене сміявся:
мовляв, щось дуже часто. А зараз завидки беруть: «Он які в тебе дівчата!»
— Після трьох доньок, — долучається до розмови Володимир, думали, що
так і не дочекаємося синочка, тож коли
народилася четверта дитина, і це був
хлопчик, то дуже тішилися. А потім Бог
дав і ще трьох синочків. Хоч, по правді,
як ми одружилися, то я й сам хотів, аби
зразу дівчата були, бо то ж помічниці
для мами. Хочеться, щоб дружині легше було.
Оце «хочеться, щоб дружині легше
було» не раз довелося почути. Володимир сказав і таке:
— Я ще був холостяком і якось поїхав на заробітки. Там з одним чоловіком розговорився про подружнє життя.
І він розмірковував: «Якби вернути час,
то я б ще раніше женився. Бо це ж так
добре, коли батько молодий, сили має і
може дітям допомогти». А одружувався
той чоловік у 21 рік. І я так собі подумав: це ж дійсно добре замолоду піднімати дітей. І, одружившись так само
у 21, ніколи не пошкодував, що не холостякував довго. Підростуть діти, сім’ї
свої матимуть, про житло для них треба
буде думати. Нам же батьки, зокрема
Іннині, будучи в Америці, коштами допомагали збудувати дім.
— Вони дуже переживали, що мене
тут саму покинули, — додає жінка. —
Старалися, аби я не була чимось обділена чи скривджена. Виручало ще й те,
що чоловік усе сам може зробити — за
що не візьметься, то справиться. Уже
наймати когось не треба і платити гроші.
МС

своїм рецептом. А вони смакують і прихвалюють.
А ще, виявляється, тато чипси «ну
предобрі» робить — не встигає подавати, бо розходяться вмить. Благо — картопля не куплена, а на своєму городі
вирощена. Мама ж найкращі помідори
вирощує. Чоловік, як каже жінка, піде
на грядку в пору їхнього дозрівання,
зірве червонобокого, тут же з’їсть і похвалить її: «От яка у мене крепка господиня!» Хтось вважає це зайвим клопотом — це ж посадити помідори треба,
доглянути, щоб фітофтора не знищила.
Чи не простіше купити? А сімейство
Матвійчуків переконане, що куплене,
привозне — це зовсім не те.
Ми зустрілися на прохання Інни в
другій половині дня, бо в ліс по ягоди
вона з дітьми зранку їздила. Прибувши трохи раніше призначеного часу,
застала вдома Володимира з молодшими донькою й синами. Дружина зі
старшими була на ягідних жнивах. І ось
дочекалася: з дороги у двір завернув
«фольксваген». Виявляється, жінка —
ще й водій. Навчилася їздити ще тоді,
як друга дитина, Ліана народилася — їй
тоді було три місяці.
— Чоловік возив мене у Камінь–Каширський, — розповідає жінка, де я і
вчилася, щоб одержати водійські права. Зразу не дуже хотіла, а тепер, коли
б не машина, то не знаю, як би й було.
То вже мої ноги. Посадила дітей — і
поїхала чи то в райцентр при потребі,
чи до лісу. «Фольксваген» наш уже старенький, непоказний, але справний —
завжди додому довезе.

www.volyn.com.ua

«ЧОЛОВІК У МЕНЕ — НАЙКРАЩИЙ»

Коли буваю в багатодітній сім’ї, то
завжди хочеться почути, як починається тут день, якими турботами наповнений. Інна з цього приводу каже:
— Володя завжди раніше за мене
встає, а я можу поспати довше, бо як
діти ростуть, то і ніч буває перебита.
Чоловік у мене — найкращий. Ніколи не
чула від нього: «Чого ти спиш, а їсти не
наварено?» Що є в холодильнику — те
й поїсть і йде поратися по хазяйству.
Коли зготую, то й добре.
Після таких слів на свою адресу Володимир говорить:
— Жінку треба жаліти, цінувати: це ж
який труд на ній — виносити, народити
дітей. А зварити я й сам можу — це для
мене не проблема. Ще в дитинстві (ріс
теж у багатодітній сім’ї) навчився млинці смажити і дотепер готую їх дітям за

«КОЛИ ОДИН ОДНОГО РОЗУМІЄ,
ТОДІ ВСЕ ЛАДИТЬСЯ»

Сімнадцять років Інна й Володимир
у парі. І зараз чоловік, згадуючи, як колись їхав на велосипеді в Камені–Каширському й звернув увагу на свою
майбутню дружину, дякує долі, що їх
звела.
— Я не раз говорив Інні: жодного
дня не пошкодував, що зустрівся з нею
й одружився. Вдячний їй за діточок…
Двоє людей з особливою теплотою
говорять одне про одного, а це означає, що в їхніх стосунках є те, на чому
тримається сім’я. З приводу цього Володимир сказав:
— Любов — найголовніше, вона все
переможе.
Інна тут же додає:
— Коли одне одного розуміє, тоді
все ладиться. А ще важливо вміти уступати, йти на компроміс.
Я була, як ми кажемо, в простій сім’ї,
де чоловік і дружина не проходили великої науки, аби освоїти всі премудрості й тонкощі сімейних стосунків. Але
те, що довелося почути від цих людей,
може послужити добрим уроком для
багатьох навіть з університетськими дипломами чи добре проконсультованими
психологами. Від того «найкращого чоловіка», як каже про Володимира Інна,
прозвучали готові поради всім, хто хоче
мати міцну, щасливу сім’ю:
— Сказати «люблю» — то мало. Треба так жити, щоб рідній людині з тобою було легко і добре. Коли ми тільки
поженилися і залишилися в Житнівці
самі, моїм помічником і порадником
був дід Інни Яків — мудрий і знаний в
селі чоловік. Він говорив: «Якщо ти хочеш комусь добре зробити, то ясно, що
ущемляєш себе в чомусь, обмежуєш».
Я, може, не зразу, але з часом зрозумів
глибинний смисл цих слів: заради того,
щоб дружині моїй добре жилося, я маю
перш за все не про себе думати, якусь
вигоду, а про неї — свою кохану, матір
моїх дітей…
Так і старається жити чоловік. А його
доброта і жертовність вертаються до
нього бумерангом. n

n Почуття славетних

Йому – 26, їй – 44.
Але це було кохання з першого погляду
Фото pinterest.com.

Історія трагічного кохання
двох надзвичайно
обдарованих людей
— всесвітньо відомої
американської танцівниці
Айседори Дункан і
геніального російського поета
Сергія Єсеніна потрясла світ,
ще раз показавши, що для
справжнього почуття не існує
заборон і обмежень
Марина ЛУГОВА

йседора Дункан приїхала в
Москву в 1921 році. Знаменита у всьому світі танцівниця виступала у Великому театрі.
Уряд надав їй розкішний особняк
на Пречистенці, де вона і прожила
аж до 1924–го. Для балерини, яка
трагічно втратила трьох власних
дітей, викладання було головним
сенсом життя. Але надії на власну
школу–студію не виправдалися.
І Дункан стояла перед вибором
— повернутися у Європу або заробити гроші, гастролюючи. У цей
час у неї з’явився ще один привід,
щоб залишитися в Росії, — Сергій
Єсенін. Він підкорив її з першого
погляду.
При першій зустрічі з всесвітньо відомою балериною Єсенін
опустився перед нею на коліна.
Айседора нічого не знала ані про
геніальний поетичний дар молодої
людини, ані про його скандальну
славу. Для неї в раптовому романі все було несподіваним, новим
і привабливим. Сергій Єсенін до
цього часу тричі намагався завести
сім’ю, але всі три шлюби не склалися.
У своїх листах до друга Сергій
писав про перше справжнє й глибоке кохання. У цій вольовій та цілеспрямованій жінці поет знайшов
близьку людину, якій міг довірити
всі свої внутрішні страхи. Майже
відразу Єсенін і Дункан стали жити
разом. На момент їхнього знайомства поетові було 26 років, Айседорі — 44.
Дункан була величною і гордою
жінкою. Єдине, чого вона соромилася, — це різниці у віці зі своїм коханим. Вона була старша за поета
на 18 літ. Тому, коли мова зайшла
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Єдине, чого соромилася танцівниця, – це різниці у віці зі своїм коханим.

про одруження, вона попросила
свого адміністратора виправити
в її паспорті рік народження. Вони
одружувалися двічі. Спочатку церемонія пройшла 2 травня 1922–го
в Росії, а пізніше — за кордоном. І
поет, і танцівниця побажали носити
подвійне прізвище.

платформі
« Намосковського
вокзалу
Айседора, тримаючи
Сергія за руку, сказала,
що привезла цю дитину
на його батьківщину, і у
неї більше немає нічого
спільного з нею.

»

Нехай їхнє кохання було дивним
і незрозумілим для більшості, однак усі, хто був близько знайомий
із парою, не сумнівалися, що Єсенін і Дункан шалено кохали один
одного. Траплялося багато сварок,
биття посуду. Пара неодноразово
розходилася з гучними скандалами. Але незмінно вони поверталися
одне до одного.
Єсенін був небайдужий до алкоголю і через це іноді ставав невпізнанним і навіть жорстоким стосовно коханої. Але завжди повертався

n Є такий звичай

до неї — принижений і повний каяття. І Дункан прощала. Прагнучи захистити свого обранця від поганого впливу, Айседора відвезла його
у Європу. Але і за кордоном поет
топив тугу за батьківщиною у вині.
Їм усе важче ставало бути разом. Почала даватися взнаки
18–річна різниця у віці. Танцівниця
усвідомлювала, що втратила свою
чарівність для молодого поета і
зрозуміла: весь тягар рішення про
майбутню неминучу розлуку вона
повинна взяти на себе. На платформі московського вокзалу Айседора, тримаючи Сергія за руку,
сказала, що привезла цю дитину на
його батьківщину, і у неї більше немає нічого спільного з нею. Восени
1923–го вони розлучилися.
У листах до Айседори Єсенін зізнавався, що часто згадує її з вдячністю. Дункан же ніколи не сказала
про нього поганого слова. Дізнавшись про самогубство поета, вона
оплакувала його смерть із болем і
розпачем. Сама ж пережила Єсеніна всього на півтора року — її
смерть настала у веселій курортній Ніцці. Зісковзнувши з її плеча,
довгий шарф потрапив у колесо
автомобіля зі спицями, що набирав
швидкість, у якому була танцівниця, намотався на вісь і миттєво задушив Дункан. n

Фото pixabay.com.

А ключик від цього
замка – одразу в річку!
По всьому світу закохані чіпляють їх. А першими
започаткували цю традицію (на фото) серби
маленькому курортному містечку Врнячка-Баня,
повідомляє сайт vokrugsveta.ua, колись жив парубок Рельян зі своєю коханою дівчиною на ім’я
Нада. І все йшло добре, але надворі був 1914 рік, і балканських юнаків відправляли на кровопролитну війну.
Закохані вже були заручені і мріяли про довге та щасливе життя. Але наречений не мав вибору – мусив йти захищати батьківщину.
Нада мала надію, що він повернеться назад. На
жаль, доля склалася інакше. На острові Корфу він
покохав іншу і додому не повернувся. Вона була приголомшена і померла молодою з розбитим серцем.
Після такої історії всі дівчата міста вирішують застрахувати своє кохання. Вони скуповують замки, пишуть
на них своє ім’я та коханого і вішають замок на мосту,
де клялися у вічному коханні Нада та Рельян, а ключі
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від них відправляють у небуття – на дно місцевої річки.
Правда це чи просто легенда, навряд чи хтось знає
напевно. У цій історії головне не це. Важливо, що на відміну від Парижа та інших міст, де муніципали періодично очищають мости від замків кохання, бо перила можуть не витримати ваги й обрушитися, у Врнячка-Бані
їх ніколи не зрізували. І там досі є той самий міст, на
якому клялись у вічній любові герої цієї історії. n

n Тільки факт
Нині в Україні, за висновком експертів, середній шлюбний вік чоловіка — 30,
жінки — 27 років. Якщо йдеться про перше одруження, то відповідно 26 і 21—24 роки. Найбільшою
є кількість шлюбів, де нареченій — 21—23, а нареченому — 23—25. При цьому 10—12% українських пар
офіційно не реєструють стосунків.
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n Невигадана історія

«Йди геть!» — крикнула
мати, вказавши синові
на двері
«Старий, присмалити маєш? — запитав мене молодик років
30 із цигаркою в тремтячій руці. Не дочекавшись відповіді,
глянув у бік найближчого супермаркету: — Випити хочеш?»
І відвів очі, в яких я встиг побачити і біль, і благання, і розпач…
Так дивиться на людину бродячий пес
Василь ГОЛЮК

«А ВЖЕ СТРИМАТИСЬ,
ЩОБ НЕ БУХАТИ, НЕ МОЖУ»
Їздити на такому електротранспорті всім буде зручно.

У ХАРКІВСЬКОМУ ДЕПО ПОХВАЛИЛИСЯ
ТРОЛЕЙБУСАМИ З ЛУЦЬКА
Охолодження всього салону, підзарядка ґаджетів
і відкидання «рогів» —
ось плюси нового електротранспорту
Марина ЛУГОВА

—Д

о технічного завдання
підійшли
з урахуванням побажань пасажирів,
водіїв і громадських організацій, — заявляє директор
КП «Тролейбусне депо № 2»,
який прийняв транспорт,
Дмитро Липовий в інтерв’ю
comments.ua.
Нові тролейбуси —
з низькою підлогою, обладнані майданчиком для
людей з інвалідністю, які
пересуваються на візках.
Посередині салону встановлений кондиціонер, як кажуть, посиленої потужності,
ще один — у кабіні водія.
Також є камери відеоспостереження, відеореєстратор і великі дзеркала. В салоні вбудовані 4 USB-порта,
за допомогою яких можна
заряджати гаджети. Від обіцяного в мерії Wi-Fi вирішили
відмовитися, оскільки в місті
добре розвинене покриття
3G. А щоб не псувати зовнішній вигляд, у них не буде
і реклами, пообіцяв Дмитро
Липовий.
У депо кажуть, що рух нового транспорту регулюється електронною системою.
Крім того, луцькі тролейбуси, виготовлені ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан
Моторс», з автономним хо-

ДОВІДКА «ВОЛИНІ»

Корпорація «Богдан» була створена в лютому
2005 року шляхом об’єднання декількох підприємств,
з метою реалізації масштабних інвестиційних проєктів,
спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва різних типів.
Виробничі потужності корпорації «Богдан» дають
можливість сьогодні виготовляти 120–150 тисяч легковиків, до 9 тисяч автобусів та тролейбусів у всіх класах,
а також близько 15 тисяч вантажівок та спеціалізованої
техніки. Заводи компанії, які належать до бізнес-імперії
Петра Порошенка, розташовано у Луцьку та Черкасах.
У квітні 2019-го в Луцьку розпочався виробничий
процес із виготовлення тролейбусів на виконання цьогорічної угоди з КП «Київпастранс». Також завод переміг
у тендері на поставку 57 низькопідлогових тролейбусів
«Богдан Т70117» із супутнім обладнанням для Харкова.

нового транспорту регулюється
« Рух
електронною системою.
дом, тому в разі необхідності можуть опустити «роги»
і рухатися як автобус.
За словами директора
«Богдан Моторс» Дмитра Писаного, таку сучасну розробку на сьогоднішній день застосовують у кількох містах
України: Кременчуці, Сумах
та Харкові.
Згідно з контрактом,
до Харкова всього повинні
поставити 57 тролейбусів,
в найближчі дні очікуються
ще 2, протягом серпня —
близько 30, а до кінця осені — всі інші, каже заступник
міського голови Харкова
з питань інфраструктури

»

Євген Водовозов.
— Сума загального
контракту — 11, 5 мільйона
євро, вартість одного тролейбуса — близько 202 тисяч євро. Контракт уклали
на 12 років, під 5–6 відсотків
на рік. Гроші будуть виплачуватися з наступного року,
після поставки всього транспорту, з міського бюджету, — розповів чиновник.
За рахунок цієї закупівлі парк депо № 2 оновлять
на 70–80 відсотків, але старі
тролейбуси керівництво списувати не планує, їх будуть
ремонтувати, продовжуючи
життя електротранспорту. n

n Тільки факти

У Луцьку на проспекті Соборності
дозволили двічі на тиждень продавати сільськогосподарську продукцію власного виробництва. Відповід-

Мистецтво народів
Австралії – в Рівненському обласному
краєзнавчому музеї.

не розпорядження підписав секретар міської
ради Григорій Пустовіт 26 липня 2019 року.
Як зазначається у документі, це сприятиме забезпеченню населення міста широким асортиментом сільськогосподарської
продукції без посередницьких структур за
помірними цінами...

Там відкрилася міжнародна
пересувна виставка фотопанно «Еволюція: маски регіону Торресової протоки». Її
презентувала посол Австралії
в Україні Мелісса О’Рурк, яка
вперше відвідала наш край.

Вони сиділи на лавці в центрі
Луцька, біля драмтеатру. «Друзі», — подумав я, сідаючи на другу
частину спареної лави, аби «вбити» свій час: мій робочий день закінчився, а за попереднім записом
до стоматолога — через годину.
До вух долітали уривки розмови Василя і Віктора (ми пізніше познайомилися). Тональність реплік
першого, ледь сп’янілого, — гарячкова, імпульсивна, другого, тверезого, — спокійна, повчальна. Словом, те, що долинало до мене, зацікавило одразу. Обидва, особливо
старший, час від часу позирали
в мій бік. На Василеву пропозицію
випити, я відповів, що спиртним
не захоплююся і йому не раджу.
«А я вже стриматись, щоб не бухати, не можу!» — крізь зуби прошепотів молодик розпачливо і безнадійно. Так зав’язалася розмова,
точніше сповідь наркомана й алкоголіка.
… Василь народився в Черкасах, зростав в успішній сім’ї, яка
мала чималі достатки, з його слів,
лише пташиного молока бракувало. Батько — мільйонер, мати —
домогосподарка. Та благополуччя тривало недовго — подружжя
розлучилося. Василь переїхав
до Луцька: батько купив дім на вулиці Львівській.
У 17, проживаючи в Черкасах,
захопився гральними автоматами.
З’явилися свої кошти — і чималі:
отримував сотні гривень майже
щодня, не знав, куди їх дівати.
А де гроші, там і компанія дружків, пиятика, легковажні дівчата…
Одружився. На жаль, прожили разом недовго, розлучилися: Мирослава не змогла змиритися з розгульним життям чоловіка. Син залишився напівсиротою при живому
батькові…
Якось, хильнувши добряче,
вперше спробував у дружка наркотик. За мить опинився в полоні
незвіданих досі ейфорії та кайфу.
«Так звик до наркоти, — мовив
схвильовано. — Під ранок почалася ломка всього тіла. Став боятися
ночей. «Лікували» лише наступна
доза порошку і горілка. Та ненадовго. Чи можна цьому зарадити?»
«Отам твоє спасіння, — відповів я, показуючи рукою в бік Свято-Троїцького собору. — Божа
служба, сповідь — твій порятунок».
«НАЗИВАЮ ЦЮ ЖІНКУ
МАМОЮ, А ВОНА МЕНЕ —
СИНОМ»

«І я йому те саме кажу», — втрутився в нашу розмову Віктор —
другий хлопець, якого я спочатку
сприйняв за Василевого друга.
Познайомилися вони біля театру випадково. Отож я почув тоді
ще одну сповідь. Теж відверту, але
цілком протилежну.
… Вікторові йде дев’ятнадцятий. Свого батька юнак не знає.
Він — із двійнят, яких мати відразу після народження залишила

в Луцькому пологовому будинку
(сестричку удочерило подружжя
зі США). А Вітю, хворого на ДЦП
(у хлопчика не функціонували повноцінно нога і рука), взяла під опіку
Наталія Іванівна, чужа жінка, маючи
шестеро своїх дітей. У будинку дитини малюк перебував до 3 років.
Потім виховувався в дитбудинку
«Сонечко», що в Ківерцях. У першому й другому класах навчався
в Крупівській спеціалізованій школі-інтернаті, що в Луцькому районі.
У третій клас пішов у Люблинецьку
школу-інтернат Ковельського району, яку закінчив минулого року.
2018-го вступив до Луцького ПТУ
№ 6 на спеціальність «Оператор з
обробки інформації та програмного забезпечення».

Отам твоє
« —спасіння,
— відповів
я, показуючи
рукою в бік СвятоТроїцького собору.

»

Наталія Іванівна, тепер знана
бізнес-леді, допомагає юнакові.
Вона доклала чимало зусиль, аби
Віктор мав власне житло (зараз
хлопець мешкає в однокімнатній
квартирі в новобудові). Пані Наталя піклується передусім про його
здоров’я. Санаторії, ортопедичне
взуття, спортивні зали — це лише
часточка її допомоги. Віктор називає жінку мамою, Наталія Іванівна
юнака — сином.
Та рідну маму хлопцеві дуже
хотілося побачити. Вона часто
приходила в його сни, усміхаючись, ніжно торкалася хворої руки.
Але в реальності сталося все навпаки. Коли Віктор, дізнавшись,
де вона мешкає, переступив її поріг, жінка одразу, вказавши на двері, крикнула: «Іди геть!».
Попри стан свого здоров’я,
хлопець вірить, що переможе
хворобу. Він постійно займається
лікувальною фізкультурою. «Я вже
можу нормально ходити!» — випростався він гордо переді мною.
Допомагає Вікторові в усьому
і віра в Бога: щонеділі юнак буває
на службі в храмі. У силі ревної
молитви переконували ми з ним
Василя разом.
Моїх знань — і педагогічних,
і психологічних, і світоглядних —
виявилося недостатньо, щоб молодик усвідомив: ще не пізно вибратися йому із глухого кута.
«Заздрю тобі, — мовив Василь до Віктора. — Твоїй волі, вірі.
Ти зробив себе. Я не зможу! Іду
по пляшку». Він рвучко піднявся
з лави і пішов, точніше побіг, у бік
супермаркету.
Віктор залишив мені свій номер телефону, ми з ним зустрілися через декілька днів. Юнак
докладніше розповів про себе,
свої життєві плани. Зворушили
його останні слова: «Мрію створити власну сім’ю». Хай бажання твоє, Вікторе, обов’язково
збудеться! n
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НЕРУХОМІСТЬ

АВТОРИНОК

l Продається цегляний будинок у
c. Радомишль (19 км від Луцька).
Централізований водопровід, льох,
0,35 га землі. Тел. 067 65 33 028.
l Продається дерев’яна хата (є літня
кухня, хлів і 50 соток землі) у c. Свинарин Турійського району. Недорого.
Можна на розбір. Тел. 050 37 87 127.
l Терміново продається у c. Озеряни Луцького району (25 км від Луцька) дерев’яний житловий будинок
(5 х 16). Є літня кухня, льох, садок,
0,8 га приватизованої землі. Ціна
за домовленістю. Тел. 097 76 26 981.
l Терміново продається будинок
з усіма зручностями у c. Череваха
Маневицького району. Земельна
ділянка — 0,40 га. Ціна договірна.
Тел. 066 27 13 982.
l Терміново продається будинок
(3 кімнати, велика кладовка) у c. Дідичі Ківерцівського району. Загальна
площа 86 кв. м. 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 (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

Продам автомобіль Рено Меган, універсал, чорний колір, 1,6 л,
бензин, 2007 р. в., відмінний стан.
Тел. 050 70 33 823.
l Куплю автомобіль (можливо після
ДТП або такий, що потребує ремонту).
Тел.: 066 75 61 049, 098 62 69 296.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам роторну косарку німецького виробництва. Тел.: 095 86 44 475,
097 54 08 920.
l Терміново продам прес-підбирач
«Клас-Маркант-40». Ціна договірна.
Тел. 067 70 05 019.
l Продаються: картоплесортувалка КСП, навантажувач ТЗК-30, прийомний бункер, картоплесаджалка
4-рядна, стрічкові транспортери (від
1,6 до 9,5 м), навантажувач-стогомет,
культиватори фрезерні, запчастини.
Тел.:050 61 07 082, 068 56 40 474.
l Продається трактор Т-25 з плугом.
Тел. 097 85 99 585.
l Продається зернова навісна сівалка до трактора (привезена з Європи).
Можлива доставка. Тел. 096 96 95 596.
l Продам: гноєрозкидачі, дискові борони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі міндобрив, косарки роторні, грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264, 095 00 50 455,
095 81 59 912, 096 34 46 777.

Р Е К Л А М А

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

Тел.: 0950065238,
0665298726.

ПП БУРМАКА Н. П.
3, 10 та 17 серпня
відбудеться індивідуальний
прийом лікарями

ефективне
лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування M анонімне
м. Луцьк, просп.
Волі, 6 (Фе де рація
проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75R11R75,
20R05R55, моб.:
095R808R20R53,
098R388R88R36.
м. Рівне, тел. (0362) 43R57R58.
Центральний офіс: Черкаси, вул.
Ложешнікова, 1/1, (0472) 63R16R16,
63R25R28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

n Тільки факт

Торік на Волині народилося найменше дітей за весь
період незалежності –
11 270. Померло у 2018-му
на 2 440 осіб більше. Населення області почало скорочуватися у 1995 році. Так тривало до
2009-го, коли народжуваність
знову перевищила смертність.
Однак, починаючи з 2015 року,
волинян знову більше помирає,
ніж з’являється на світ.

ВІЗЬМУ НА РОБОТУ
пилорамника
з досвідом роботи. Житло надаю.
Адреса: Локачинський район, с. Маньків.
Тел. 067 361R17R63.

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.

l Куплю: косарку КІР, навантажувач
КУН (можна по запчастинах), мотор-барабан, поворотний круг до фуражира.
Тел. 066 12 96 842.
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, вугілля (в т. ч.
для кузні). Можлива доставка. Послуги
автосамоскидом. Тел.: (0332) 24 34 23,
050 43 84 608, 098 48 13 899.
l Продам: торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут, формак,
відсів, цеглу білу та червону, чорнозем,
землю на вимостку, блоки, цемент, гній.
Доставлю. Вивезу будівельне сміття.
Тел.: 099 61 14 575, 097 34 43 386.
l Продам: торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом
та в мішках), камінь бут, цеглу білу
та червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу
будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам: торфобрикет, 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.
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lПродам 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.
lПродам: цеглу, пісок, щебінь, відсів,
глину, землю (на засипку), чорнозем,
торфокрихту, дрова (рубані, чурками,
метрові), бутовий камінь, цемент, жом.
Вивезу сміття. Послуги автомобілем ЗІЛ
(самоскид), мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 050 60 97 986, 098 91 25 884.
l Продам: дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, цеглу білу та червону
(нову та б/в), шифер (б/в), пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка.
Послуги мінінавантажувачем «Бобкат»
та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продам корову. Тел.: 066 78 68 799,
098 26 99 892.
l Продається хороша молода корова тільна 2-м телям (c. Рудка Козинська Рожищенського району).
Тел. 095 64 62 385.
l Продам робочу кобилу віком
3 роки у Рожищенському районі. Тел.:
095 45 50 187.
l Продається собака вівчарка (дівчинка) віком 1 рік. Ціна 500 грн.
Тел. 096 36 196 82.
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 ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979,
097 07 72 211.
l Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Куплю пшеницю 2-го, 3-го і 6-го класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак, сою, горох, кукурудзу, овес та інші
культури. Половинки або відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи. Від
40 тонн, наявність аналізної карти. Тел.:
098 06 96 276, 098 52 12 186.

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.

Пам’ятаємо,
любимо, сумуємо
У розквіті віку твого
молодого
Навіки закрилися очі твої,
А те, що тебе врятувать
не зуміли,
Прости,
наш рідненький, прости.
5 серпня минає 40
скорботних, нестерпно болючих днів у житті нашої родини. Відійшов у Вічність наш
дорогий, любий, ріднесенький
синочок, брат, онук, племінник
Анатолій Сергійович
БОЙКО.
Невблаганна смерть забрала
тебе від нас навіки, залишивши смуток і журбу. Від пекучого болю хочеться кричати на весь світ, бо важко
знайти слова, які могли б вгамувати
цю непоправну втрату. Ти ж хотів

жити, радіти життю, мав
плани та мрії.
Так рано свічка
догоріла,
Так рано ти пішов
від нас.
Ми молимось
за тебе, рідний,
Благаєм Бога
й небеса
Нехай оселить тебе
у Небеснім Царстві,
Простить твої земні
гріхи,
А ми молитимось за тебе,
За вічну пам’ять і спокій душі.
Нехай милосердний Господь оберігає твою щиру і
світлу душу у Царстві Небесному. Вічна і світла пам’ять.
Глибоко сумуючі рідні.

Правління Спілки споживчих товариств Волинської області та президія
обкому профспілки працівників споживчої кооперації глибоко сумують з
приводу непоправної втрати — передчасної смерті головного бухгалтера
Володимир-Волинської райспоживспілки
Віри Михайлівни
ТАРАСЮК
і висловлюють щирі співчуття родині та близьким покійної.
Розділяємо ваш біль і скорботу, співпереживаємо цю втрату разом із вами.
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Фото з архіву компанії «СКФ Україна».

n Знай наших!

Батьки футболістів подарували керівникам «СКФ Україна» іменні футболки.

ХЛОПЧАКИ ІЗ ЛУЦЬКОГО «ПІДШИПНИКА»
ДОБРЯЧЕ «ПОВОЗИЛИ» ЄВРОПЕЙЦІВ
ПО ФУТБОЛЬНИХ ПОЛЯХ ГЕТЕБОРГА

вважаємо
« Ми
себе соціально

Фото з архіву компанії «СКФ Україна».

Щоб 16 юних волинян змогли взяти участь у престижних
спортивних змаганнях Gothia Cup 2019, компанія «СКФ Україна»
витратила понад 700 тисяч гривень
Леонід ОЛІЙНИК

ього року в найбільшому у світі міжнародному футбольному турнірі, який
спонсорує компанія SKF, змагалися 37 тисяч юних гравців,
1700 команд із 80 країн. Матчі
відбувалися на 110 полях міста Гетеборга (Швеція).
«Ми тут, щоб насолодитися
грою» — таке гасло Gothia Cup
2019.
Важко напевне сказати, чи всі із десятків тисяч
учасників отримали задоволення від футболу, а от волиняни «відірвалися» сповна.
«Мені здалося, що суперник не впевнений у своєму ударі. Нерішуче підійшов до того м’яча і дивився
в кут воріт, куди буде бити,
от я і стрибнув туди…» — так
скромно 13-річний воротар
луцької команди «Підшипник»
Іван Чайка розповів про свій
неймовірний сейв у матчі з англійцями на Gothia Cup 2019.
Як показали результати
змагань, рівень наших футболістів у 2019-му суттєво зріс.
Вони стали сильнішими як ін-

Ц

Українських козаків у «синьо-жовтій» Швеції можна впізнати за вишиванками.

дивідуально, так і командно.
Якщо торік лучанам вдалося
дійти до 1/16 турніру, то цього року — до 1/8. «Підшип-

ник» вийшов зі своєї групи
з першого місця, здолавши
норвежців (8:0), шведів (2:0)
та французів (9:0). У 1/32 фі-

налу під каток волинян потрапила інша команда з Норвегії
(9:1). Складним видався наступний поєдинок з англій-

ським клубом. Щоб довести
свою перевагу, українцям
довелося оспорювати суддівське рішення продовжити
матч, коли половини гравців
не було на полі. Результат визначила серія пенальті, в якій
«синьо-жовті» були сильнішими.
Щоправда, вже в 1/8 наші
хлопці поступилися у післяматчевій «лотереї» філіппінцям після нічиєї в основний
час — 1:1.
Під час прес-конференції
у Луцьку і тренери, і спонсори команди зійшлися на думці, що «Підшипник» боровся,
як лев, і показав достойний
результат.
«Корпорація SKF, яка
спонсорує змагання, робить
дуже велику справу не лише
для спорту, а й для зміцнення дружби та миру на Землі.
Цей турнір показує усьому
світу, що діти повинні бути
щасливі та радісні», — заявив
наставник футболістів Михайло Мельник. Gothia Cup —
це справді не лише футбол,
це величезний простір для
спілкування школярів з усієї
планети. А ще майданчик для
розваг. До речі, після напружених ігор для волинських хлопців організували відвідування

відповідальною
компанією.
Як підтвердження
— цей проєкт.
Він спрямований
на розвиток
діток.

»

одного з найкращих у Європі
парків розваг Liseberg.
Голова батьківського комітету команди Людмила
Гладишкевич подякувала
керівникам «СКФ Україна»
за те, що показують дітям світ
та допомагають розвиватися.
А на наше запитання, навіщо великому бізнесу юнацький футбол, генеральний директор заводу Богдан Волчок
відповів: «Ми вважаємо себе
соціально відповідальною
компанією. Як підтвердження — цей проєкт. Він спрямований на розвиток діток, щоб
маленькі волиняни змогли
випробувати себе, відчути,
як це — брати участь у турнірі
такого класу і відповідно прославляти нашу країну».
P.S. А Кубок Gothia Cup
2019 завоювала команда
зіі Швеції Brommapojkarna
Brommapojkarna-1.
з
1.
Більше фото та відео — на сайті
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дівчини Володимир Васильчук відзначив її феноменальну працездатність,
наполегливість, цілеспрямованість та вміння досягати поставленої мети.
Прийшла вона під його опіку без якихось особливих антропометричних
даних, а нинішні результати — наслідок старанної роботи над собою. Перші
перемоги Юлія здобула після кількох років регулярних тренувань.

Фото radiotrek.rv.ua.

Мешканцям Рівненщини приємно було дізнатися, що їхня 17-річна землячка Юлія Лесковець (на фото) із Рокитного на Чемпіонаті Європи з вільної
боротьби у місті Фаенца (Італія) стала переможницею
серед кадетів у ваговій категорії до 61-го кілограма. Тренер
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n Спорт
ЗА ВОРОТАМИ

А якби ще арбітр призначив
пенальті у ворота «Шахтаря»…
Київське «Динамо» другий рік поспіль везе з Одеси Суперкубок України!
Фото 24tv.ua.

«Динамо» (Київ) —
«Шахтар» (Донецьк) —
2:1 (0:1 — Алан Патрік,
45+3 хв; 1:1 — Микита
Бурда, 80 хв; 2:1 — Денис
Гармаш, 83 хв).
Матч за Суперкубок
України-2019.
28 липня. Одеса.
Стадіон «Чорноморець».
Головний суддя Віталій
Романов (Дніпро)
Сергій ХОМІНСЬКИЙ
першому таймі найреальнішу
нагоду
в складі «біло–синіх»
мав Беньямін Вербич, якого
на прекрасну позицію вивів
27–річний новачок команди
Олександр Караваєв (13–
літнім хлопчаком опинився
у клубній системі «Шахтаря», проте так і не одержав
можливості зіграти за основну команду бодай один
матч, як і Олександр Зінченко чи Руслан Маліновський),
проте удар словенця було
заблоковано.
Натомість
«Шахтар»
до перерви був значно активнішим і цікавішим. І коли
вже здавалося, що команди
підуть відпочивати за рахунку 0:0, «гірники» таки
забили! На компенсованих арбітром хвилинах біля
воріт «Динамо» виникла
справжнісінька «пожежа».
Та аж так, що «виносити»
м’яч довелося… Артемові Бєсєдіну, який опинився
на останньому рубежі оборони. Щоправда, вийшло

У

Протягом якихось трьох хвилин настрій гравців обох команд змінився на кардинально протилежний.

— це рахунок на табло.
« Найпрекрасніше
Хлопці витерпіли. Перед грою сказали їм,
що якщо ми є чинними володарями трофею,
то не маємо права його віддавати.

»

це не надто вдало — прямісінько на Алана Патріка.
Бразилець не схибив, поціливши у вільний кут воріт
киян!
«Гол у роздягальню»
після доволі невиразного
першого тайму — здавалося, що «Динамо» після перерви врятує лише справжнісіньке геройство. І гравці
столичного клубу під завісу
другого тайму його таки
створили!
Спочатку Микита Бурда
виграв верхову боротьбу
в Жуніора Мораєса (якого

у Києві, звісно, і досі вважають лютим зрадником)
і зрівняв рахунок після подачі кутового. А за три хвилини ніхто інший, як Денис
Гармаш, одержавши передачу від уругвайця Карлоса
де Пени, вивів киян уперед!
Здавалося, що пробити запальному динамівцю вже
не вдасться, проте треба
знати, яким подразником
для цього гравця є «Шахтар»! Уже падаючи, він таки
спромігся
шедеврально
копнути м’яча, який, пройшовши між ногами Давида

Хочолави, пірнув під самісіньку штангу воріт Андрія
П’ятова!
2:1 — феєрична перемога «Динамо» (не так
за змістом гри, як з огляду
на здобутий результат), яка
трішки підсолоджує гіркоту
загалом не надто вдалого попереднього сезону,
а Олександрові Хацкевичу
дає змогу дещо впевненіше дивитися в майбутнє.
У роздягальні ж киян після
поєдинку коїлося щось несусвітнє. Партнери натхненно танцювали і співали
пісні, головним героєм яких
був, ну звісно, Гармаш!
До речі, тепер і «Динамо», і «Шахтар» є восьмиразовими володарями Суперкубка України. А ось в очних
поєдинках за цей трофей
кияни повели вже з рахунком 7:5.

Олександр
ХАЦКЕВИЧ, головний тренер «Динамо»:
«Найпрекрасніше
— це рахунок на табло.
Хлопці витерпіли. Перед
грою сказали їм, що якщо ми є чинними володарями трофею, то не маємо
права його віддавати.
Так, «Шахтар» більше володів м’ячем та добре виходив із оборони в
атаку, проводив стрімкі комбінації,
але вони не скористалися зі своїх шансів, а ми свої реалізували. При цьому
хочеться звернути увагу на епізод із
порушенням правил проти Гармаша
у штрафному майданчику «гірників»,
коли свисток арбітра промовчав».
Луїш КАШТРУ,
головний тренер
«Шахтаря»:
«Те, що у нас за
матч вдвічі більше
ударів і кутових, показує обсяг роботи в атаці. Ми були дуже
цілеспрямованими, без проблем добиралися до воріт суперника — не
вистачило лише реалізації. Так, це не
голи, але дані, які говорять нам про те,
що «Шахтар» добре показав себе.
Однак зараз немає жодного сенсу
тягнути на себе ковдру. «Динамо» виграло матч. Важко приймати, але це
правда».
Мирослав СТУПАР,
відомий у минулому
український арбітр
(коментуючи дії
головного судді матчу
Віталія Романова в ігровому епізоді за участю
Дениса Гармаша і Тараса Степаненка):
«Арбітр перебував поруч з епіцентром подій, однак втратив концентрацію уваги. Гармаш у штрафному
майданчику прибрав м’яч під себе, а
Степаненко вдарив його по нозі. Романов продовжив гру, хоча якби система
VAR працювала в повноцінному режимі, то було б інше рішення. Бо фол Степаненка заслуговував на призначення
одинадцятиметрового удару. Романов
зрештою повинен був або вказати на
пенальті, або ж карати Гармаша за симуляцію. А він прийняв взагалі третє
рішення». n

Програма телепередач на 5—11 серпня
ТБ

ПОНЕДІЛОК, 5 СЕРПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30 М/с «Вруміз» 06:40
Додолики 07:00 Країна на смак
08:05 Енеїда 09:05, 13:40
#ВУКРАЇНІ 09:35, 11:25 Т/с
«Галерея Вельвет» 11:10, 14:15
Телепродаж 13:00, 15:00, 19:00,
21:00 Новини 13:10 Бюджетники
14:30 Д/ц «Аромати Іспанії»
15:20 Д/ц «Браво, шеф!» 16:25
Чемпіонат Європи- 2019 зі
стрибків у воду. Церемонія
відкриття 16:55 Чемпіонат
Європи- 2019 зі стрибків у воду.
Командні змагання, 3м./10м
19:30 Разом 20:00 Перша
шпальта 20:30 Д/ц «Життя з
левами» 12+ 21:30
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:35 Своя
земля

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:30 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 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, 23:55 Т/с «Школа.
Випускний»

12:30 Т/с «Черговий лікар - 4»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар
- 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Вікно життя 2»

ІНТЕР

06:55 Т/с «Коли ми вдома»
11:25 МастерШеф 12+
14:10 Цієї миті рік тому 16+
16:20, 18:00 Х/ф «КРАСИВО
ЖИТИ НЕ
ЗАБОРОНИШ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:50 Х/ф «ЯК ВІДБИТИ
НАРЕЧЕНУ»
21:00 Т/с «Кріпосна»
22:45 Т/с «Майор і магія»

05.20, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00
«Речдок» 08.45, 18.00, 00.45
Ток-шоу «Стосується кожного»
10.45 Х/ф «ВОЖДЬ ВІННЕТУ
ТА НАПІВУКРОВКА АПАНАЧІ»
12.30 Х/ф «ВІРНА РУКА - ДРУГ
ІНДІАНЦІВ» 14.15 Х/ф «БРАТИ
ПО КРОВІ» 16.15 «Чекай на
мене. Україна» 20.00, 01.40,
04.10 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Слідчий Горчакова» 23.45 Д/п
«Підроблена історія» 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

СТБ

21:25 Т/с «Контакт»
23:35 Т/с «Шулер»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
06:45, 08:05 Kids Time
06:50 М/с «Том і Джеррі»
08:10 Х/ф «НА ДОРОЗІ»
10:10 Х/ф «ШАЛЕНА КАРТА»
12:00 Х/ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
14:20 Х/ф «ІНФЕРНО»
17:00 Аферисти в мережах 16+
21:00 Х/ф «ПЕРВІСНИЙ»
22:50 Х/ф «ТАЄМНИЙ АГЕНТ»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса 08.00,
13.50 Правда життя 09.10, 17.50
Дикі острови 10.05, 16.50
Цікаво.com 11.05 Історія
українських земель 12.40, 00.45
ICTV
Речовий доказ 14.50, 23.45
05:35 Громадянська оборона
Земля 2050 15.50, 21.45
06:30 Ранок у великому місті
Мисливці за торнадо 18.50,
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 20.45 Битва цивілізацій 19.50 Як
Факти
будували замки 22.45 Замерзла
09:10, 19:20 Надзвичайні новини планета 01.50 Містична Україна
10:05 Не дай себе обдурити
02.40 Бандитський Київ
11:05 Антизомбі. Дайджест
К-1
11:55, 13:15 Т/с
«Володимирська, 15»
06:30 «TOP SHOP»
14:25, 16:25 Х/ф «КРИЖАНІ
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
СОЛДАТИ»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
16:50 Х/ф «ОСТАННІЙ РУБІЖ» 10:10 Т/с «Мисливці за
20:20 Теорія змови
реліквіями»

12:10 Х/ф «СІМЕЙКА
ДЖОНСІВ»
14:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:00 Т/с «Доктор Хто»
20:00 Т/с «Доктор Хаус»
21:50 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:50 Х/ф «ПРАВДА
І НІЧОГО, ОКРІМ
ПРАВДИ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50 Т/с «Опер за викликом-3»
14:40 Х/ф «ТАЄМНИЙ
ПЛАН»
16:20 Х/ф «РОЗПРАВА»
19:25 Т/с «Опер за викликом-4»
21:30 Т/с «Касл-4»

ZIK
07.00 Злий дім 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 08.10 Перші другі
09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.10 Коментарі
17.10, 18.10, 23.00 Правила
життя 19.00, 21.00 Кінець дня
20.00 HARD з Влащенко 22.00
Запитай Киву 00.50 Д/ф
«Вирішальні битви Другої

світової» 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 «Спарк: Герой Всесвіту»
11.15 Т/с «Рання пташка» 13.00,
14.00, 15.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою 13.30, 14.30, 22.00
Танька і Володька 16.00 4 весілля
18.00 Панянка-селянка 21.00
Т/с «Останній москаль - 2» 23.00
ЛавЛавCar 3

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 15:55, 18:00, 20:05,
22:10 Топ-матч
06:10 Ліверпуль - ПСЖ. Ліга
чемпіонів УЄФА
08:10, 16:10, 20:20 Матч.
Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
11:50, 13:20 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
13:00 LIVE. Жеребкування стадії
плей-оф. Ліга чемпіонів
УЄФА
14:30 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
15:40, 22:30 Футбол NEWS
18:15 Брюгге - Сент-Трюйден.
Чемпіонат Бельгії
22:45 Гент - Ейпен. Чемпіонат
Бельгії

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00, 20.30 Новини
09.00, 10.55 UA Музика 09.05
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 10.45 Ранковий гість
11.15 М/с «Вруміз» 12.05
Лайфхак українською 12.15 Д/Ц
«Аромати Мексики» 12.40
Візитівки Карпат 12.45 100 років
української історії 13.00 Д/ц
«Суперчуття» 13.40 Суботня
тема 14.05 «Розсекречена
історія» 15.00 Д/ф «Погляд з
середини» 15.25 РадіоДень
«Модуль знань» 16.05 Сильна
доля 17.15 Двоколісні хроніки
17.40 Д/ц «Дикі тварини» 18.10
Т/с «Еліза» 19.00 Головний
випуск новин. Наживо 19.25
Тема дня. Наживо 19.40 Д/с
«#ВУКРАЇНІ» 20.15, 21.45 Д/с
«Своя земля» 20.50 Д/с «Разом»
21.20 Тема дня 22.00 Концертна
програма Павла Табакова «Мій
світ»

НТН
05.00 «Top Shop»
06.40 Х/ф «ПОГАНЬ»
08.30 Х/ф «ДОЛЯ ЛЮДИНИ»
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 «Таємниці світу»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.30 Т/с «Хейвен» (12+)
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.15 «Легенди карного
розшуку»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.45 Т/с «Закон і порядок» (16+)

ЕСПРЕСО
00.00, 03.30 Авторська програма
«Ч/Б шоу» 01.00 «Княжицький»
01.45 «Унікальні церкви Карпат»
02.00, 06.00 «Суботній
політклуб» 04.30, 07.30 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
05.30, 22.00 «Поліцейська
хвиля» 08.30 «Футбольний
формат. Старт сезону» 09.30
«Людина і право» з Борисом
Захаровим 09.55, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко
10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
15.20, 16.10, 17.10, 18.15
«Коментар» 15.30, 22.30 «Ваша
Свобода» 19.00, 23.30 «Великий
ефір Василя Зими» 20.30
«Футбольний формат» 21.00
«Хроніка російської агресії», 1 с.
21.55 «ІТ-Документ» 23.00
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером

ВІВТОРОК, 6 СЕРПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30 М/с «Вруміз» 06:40
Додолики 07:00, 13:10 Країна на
смак 08:00 Енеїда 09:00, 15:45
#ВУКРАЇНІ 09:30, 12:00 Д/ц
«Аромати Південної Африки»
10:00 Чемпіонат Європи- 2019 зі
стрибків у воду. Жінки.
Відбірковий раунд 13:00, 15:00,
21:00, 23:20 Новини 14:15
Телепродаж 14:30 Д/ц «Аромати
Греції» 15:15 Бюджетники 16:25
Чемпіонат Європи- 2019 зі
стрибків у воду. Синхрон. Змішані
пари. 3м. Фінал 18:00 Чемпіонат
Європи- 2019 зі стрибків у воду.
Жінки. 10м. Фінал 20:00 Д/ц
«Дикі тварини» 21:25 UA:Спорт
21:45 Наші гроші 22:20 Д/ц
«Тваринна зброя»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:30 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 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

ТБ

14:30 Т/с «Жіночий лікар - 2»
15:30 Т/с «Жіночий лікар - 3»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Вікно життя 2»

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
10:15 МастерШеф 12+
13:55 Цієї миті рік тому 12+
15:55, 18:00 Х/ф «ЯК ВІДБИТИ
НАРЕЧЕНУ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:45 Х/ф «МАММА МІЯ»
21:00 Т/с «Кріпосна»
22:45 Т/с «Майор і магія»

05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
16.10, 17.10 «Речдок» 08.50,
18.00, 19.00, 00.45 Ток-шоу
«Стосується кожного» 09.50 Т/с
«Я подарую тобі світанок» 10.50
Т/с «Розрив» 12.25 Х/ф
«НЕМОЖЛИВЕ» 14.20 Т/с «Дієві
ліки» 20.00, 01.45, 04.05
ICTV
«Подробиці» 21.00 Т/с «Слідчий
05:35, 20:20 Громадянська
Горчакова» 23.50 Д/п
оборона
«Підроблена історія» 02.30
06:30 Ранок у великому місті
«Орел і Решка. Шопінг» 03.40
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
«Україна вражає» 04.55 «Top
Факти
Shop»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Теорія змови
УКРАЇНА
11:05, 13:25, 21:25 Т/с «Контакт»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
13:45, 16:20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
Україною
16:40 Х/ф «ШОСТЕ ЧУТТЯ»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:30 Т/с «Шулер»
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
НОВИЙ КАНАЛ
10:30 Родичі в турне
05:00
Абзац
11:30 Реальна містика
05:45, 07:05 Kids Time
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 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, 23:55 Т/с «Школа.
Випускний»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
16.10, 17.10 «Речдок» 08.50,
18.00, 19.00, 00.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 09.50 Т/с
«Я подарую тобі світанок» 11.00
Т/с «Розрив» 12.35 Х/ф
«ПРИКИНЬСЯ МОЇМ
ХЛОПЦЕМ» 14.20 Т/с «Дієві
ліки» 20.00, 01.45, 04.10
«Подробиці» 21.00 Т/с «Слідчий
Горчакова» 23.50 Д/п
«Підроблена історія» 02.30
«Орел і Решка. Шопінг» 03.50
«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 лікар
- 3»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Вікно життя 2»

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
09:00 МастерШеф 12+
13:20 Цієї миті рк тому 16+
15:30, 18:00 Х/ф «МАММА
МІЯ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:10 Х/ф «У ДЗЕРКАЛА ДВА
ОБЛИЧЧЯ»
20:55 Т/с «Кріпосна»
22:45 Т/с «Майор і магія»

ICTV
05:35, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:45, 13:15, 21:25 Т/с «Контакт»
14:05, 16:25 Х/ф «ШОСТЕ
ЧУТТЯ»
16:50 Х/ф «МАКС ПЕЙН»
20:20 Секретний фронт
23:35 Т/с «Шулер»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 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 Х/ф «НЕЗАБУТНЄ ЛІТО»

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

ІНТЕР

06:50 Т/с «Коли ми вдома»
09:30 МастерШеф 12+
13:25 Цієї миті рік тому 12+
15:35, 18:00 Х/ф «У ДЗЕРКАЛА
ДВА ОБЛИЧЧЯ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:50 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ
НАЙКРАЩОГО ДРУГА»
21:00 Т/с «Кріпосна»
22:45 Т/с «Майор і магія»

05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
16.10, 17.10 «Речдок» 08.50,
18.00, 19.00, 00.45 Ток-шоу
«Стосується кожного» 09.50 Т/с
«Я подарую тобі світанок» 10.55
Т/с «Розрив» 12.30 Х/ф
«ВІДЬОМСЬКЕ КОХАННЯ»
14.20 Т/с «Дієві ліки» 20.00,
01.40, 04.55 «Подробиці» 21.00
Т/с «Слідчий Горчакова» 23.50
Д/п «Підроблена історія» 02.25
«Орел і Решка. Шопінг» 03.35
«Україна вражає» 04.05 Д/п
«П’ять смертей академіка
Корольова»

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
- 3»

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

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:35 Kids Time
06:05 М/с «Сімейка Крудс»
07:40 Шоу Оля
08:40 Хто зверху? 12+
10:10 Т/с «Чаклунки»
11:20 Заробітчани
17:10 Вар’яти 12+
21:00 Х/ф «ЩЕЛЕПИ»
22:50 Х/ф «ПЕРВІСНИЙ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.55,
13.55 Правда життя 09.05, 17.55
Дикі острови 10.00, 16.55
Цікаво.com 11.00 Історія
українських земель 12.45, 00.45
Речовий доказ 14.55, 23.45
Земля 2050 15.55, 21.45
Мисливці за торнадо 18.55,
20.45 Битва цивілізацій 19.50 Як
будували замки 22.45 Замерзла
планета 01.50 Містична Україна
02.35 Таємниці пірамід 03.10
Великі українці

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»

ТБ

ЧЕТВЕР, 8 СЕРПНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30 М/с «Вруміз» 06:40
Додолики 07:00 Країна на смак
08:00, 15:15 Енеїда 09:00
#ВУКРАЇНІ 09:30, 11:15 Т/с
«Галерея Вельвет» 11:00, 14:15
Телепродаж 12:45 Своя земля
13:00, 15:00, 21:00, 23:20
Новини 13:10 UA:Фольк.
Спогади 14:30 Д/ц «Аромати
Греції» 16:25 Чемпіонат
Європи- 2019 зі стрибків у воду.
Синхрон. Чоловіки. 10м. Фінал
18:00 Чемпіонат Європи- 2019
зі стрибків у воду. Жінки. 3м.
Фінал 20:00 Перший на селі
20:30 Д/ц «Дикі тварини» 21:25
UA:Спорт 21:45 Схеми. Корупція
в деталях 22:20 Д/ц «Тваринна
зброя»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.25,
13.50 Правда життя 08.35, 18.00
Дикі острови 09.30, 17.00
Цікаво.com 10.30 Акторифронтовики 11.15 Історія
українських земель 12.40, 00.45
Речовий доказ 15.00, 23.45
Земля 2050 16.00, 21.45
Мисливці за торнадо 18.55
Битва цивілізацій. НЛО 19.50 Як
будували замки 20.45 Битва
цивілізацій 22.45 Замерзла
планета 01.50 Містична Україна
02.40 Місця сили

ТБ

СЕРЕДА, 7 СЕРПНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30 М/с «Вруміз» 06:40
Додолики 07:00, 15:15 Країна на
смак 07:55, 13:10 Енеїда 09:05
#ВУКРАЇНІ 09:35 Суспільнополітичне ток-шоу «Зворотний
відлік» 11:45, 12:30 Д/ц
«Аромати Південної Африки»
12:15, 14:15 Телепродаж 13:00,
15:00, 19:25, 21:00, 23:20 Новини
14:30 Д/ц «Аромати Греції»
16:25 Чемпіонат Європи- 2019
зі стрибків у воду. Синхрон.
Жінки. 10м. Фінал 18:00
Чемпіонат Європи- 2019 зі
стрибків у воду. Чоловіки. 1м.
Фінал 20:00 Д/ц «Дикі тварини»
21:30 UA:Спорт 21:50
Бюджетники 22:25 Д/ц
«Тваринна зброя»

05:50 М/с «Сімейка Крудс»
07:10 Шоу Оля
08:10 Хто зверху? 12+
10:00 Т/с «Чаклунки»
11:10 Заробітчани
17:10 Вар’яти 12+
21:00 Х/ф «ДРЕЙФ»
22:50 Х/ф «ВЕЧІР СУДНОГО
ДНЯ»

СТБ

08:10 Хто зверху? 12+
10:10 Т/с «Чаклунки»
11:10 Заробітчани
17:00 Вар’яти 12+
21:00 Х/ф «СИНЯ БЕЗОДНЯ»
22:50 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ
ГОРОБЕЦЬ»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ 08.25,
14.00 Правда життя 09.35, 05.10
Дикі острови 10.30, 17.10
Цікаво.com 11.30 Історія
українських земель 12.50, 00.45
Речовий доказ 15.10, 23.45
Земля 2050 16.10, 21.45
ICTV
Мисливці за торнадо 18.10,
22.45 Замерзла планета 19.05,
05:35 Громадянська оборона
20.50 Битва цивілізацій 20.00,
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10 01.50 Містична Україна 02.40
Жертви краси 03.30 Мерилін
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини Монро 04.15 Органи на експорт
10:05 Секретний фронт
К-1
11:45, 13:20, 21:25 Т/с «Контакт»
06:30 «TOP SHOP»
14:25, 16:20 Х/ф «ІНТИМНИЙ
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
СЛОВНИК»
08:15 «Ух ти show»
16:55 Х/ф «МАШИНА ЧАСУ»
09:00 «Орел і Решка.
20:25 Антизомбі. Дайджест
23:35 Т/с «Шулер»
Шопінг»
10:00 Т/с «Мисливці за
НОВИЙ КАНАЛ
реліквіями»
11:50, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
05:45, 07:05 Kids Time
13:40 «Орел і Решка. Навколо
05:50 М/с «Сімейка Крудс»
світу»
07:10 Шоу Оля

13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:10 «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, 17:20 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ШКОЛА БОЙОВИХ
МИСТЕЦТВ»
15:30 Х/ф «ШКОЛА БОЙОВИХ
МИСТЕЦТВ - 2»
19:20 Т/с «Опер за викликом-4»
21:25 Кваліфікація ЛЧ
«Брюгге»-»Динамо»
23:25 Т/с «Касл-4»

ZIK
07.00 HARD з Влащенко 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 08.10,
17.10, 18.10, 23.00 Правила
життя 09.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10, 16.10
Коментарі 19.00, 20.10 Кінець
дня 22.00 Запитай Киву 00.50
Д/ф «Вирішальні битви Другої
світової» 01.40 Д/ф «Великі

11:40, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

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»
13:50 Х/ф «ТАКТИЧНА СИЛА»
15:25 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН»
19:25 Т/с «Опер за викликом-4»
21:25 Т/с «Касл-4»
23:00 Х/ф «СЛЬОЗИ СОНЦЯ»

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
«Вирішальні битви Другої
світової» 01.40 Д/ф «Великі
танкові битви» 02.20 Художній

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-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:00 «Помста природи»
12:20 Х/ф «ХМАРНИЙ
АТЛАС»
15:30 Х/ф «СЕРЕД БІЛОГО
ДНЯ»
19:25 Т/с «Опер
за викликом-4»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-4»

танкові битви» 02.20 Художній
фільм 03.55 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

UA: РІВНЕ

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00, 20.30 Новини
ТЕТ
09.00, 10.55 UA Музика 09.05
Кулінарно-літературне шоу
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
«Енеїда» 10.45 Ранковий гість
М/ф «Риф 3D: Приплив» 11.15
Т/с «Рання пташка» 13.00, 14.00, 11.15 М/С «Вруміз» 12.05
20.00 Одного разу під Полтавою Лайфхак українською 12.15 Д/ц
«Аромати Мексики» 12.40
13.30, 14.30, 22.00 Танька і
Візитівки Карпат 12.45 100 років
Володька 15.00, 21.00 Т/с
української історії 13.00 Д/ц
«Останній москаль - 2» 16.00 4
«Суперчуття» 13.40, 21.20 Тема
весілля 18.00 Панянка-селянка
дня 14.05 «Розсекречена історія»
23.00 ЛавЛавCar 3
15.00 Д/ф «Погляд з середини»
15.25 РадіоДень «Модуль знань»
ФУТБОЛ-1
16.05, 22.00 Сильна доля 17.15
06:00, 08:00, 15:55, 18:00, 20:05, Двоколісні хроніки 17.40 Д/Ц
«Дикі тварини» 18.10 Т/с «Еліза»
22:10 Топ-матч
19.00 Головний випуск новин.
06:10 Наполі - Ліверпуль. Ліга
Наживо 19.25 Тема дня. Наживо
чемпіонів УЄФА
19.50 Д/с «Спільно» 20.15,
08:10 Брюгге - Сент-Трюйден.
21.45 Д/с «Своя земля» 20.50
Чемпіонат Бельгії
Програма розслідувань «Схеми.
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
Корупція в деталях»
NEWS
10:15, 16:10, 20:20 Матч.
НТН
Чемпіонат України
05.50 Х/ф «СВЯТЕ
12:05 «Великий футбол»
СІМЕЙСТВО»
13:50 Арсенал - Ворскла. Ліга
08.30 Ранковий «Свідок»
Європи УЄФА
09.00 Х/ф «ЧЕКАЮ ТА
18:15 Гент - Ейпен. Чемпіонат
СПОДІВАЮСЬ»
Бельгії
10.25, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
22:45 Стандард - Зюлте(16+)
Варегем. Чемпіонат
12.30, 16.30, 19.00, 23.15
Бельгії
«Свідок»

фільм 03.55 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

UA: РІВНЕ

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
ТЕТ
13.30, 17.00 Новини 09.00, 10.55
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.15
UA Музика 09.05 КулінарноХ/ф «РАПУНЦЕЛЬ» 11.15 Т/с
літературне шоу «Енеїда» 10.45
Ранковий гість 11.15 М/с
«Рання пташка» 13.00, 14.00,
20.00 Одного разу під Полтавою «Вруміз» 12.05 Лайфхак
українською 12.15 Д/Ц
13.30, 14.30, 22.00 Танька і
«Аромати Мексики» 12.40
Володька 15.00, 21.00 Т/с
Візитівки Карпат 12.45 100 років
«Останній москаль - 2» 16.00 4
української історії 13.00 Д/ц
весілля 18.00 Панянка-селянка
«Суперчуття» 13.40, 21.20 Тема
23.00 ЛавЛавCar 3
дня 14.05 «Розсекречена
історія» 15.00 Д/ф «Погляд з
ФУТБОЛ-1
середини» 15.25 РадіоДень
06:00, 08:00, 15:55, 18:00, 20:05, «Модуль знань» 16.05, 22.05
22:10 Топ-матч
Сильна доля 17.15 Двоколісні
06:10 Ліверпуль - Црвена
хроніки 17.40 Д/ц «Дикі тварини»
Звезда. Ліга чемпіонів
18.10 Т/с «Еліза» 19.00
УЄФА
Головний випуск новин. Наживо
08:10 Гент - Ейпен. Чемпіонат
19.25 Тема дня. Наживо 19.50
Бельгії
Д/с «#ВУКРАЇНІ» 20.15
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
StopFakeNews 20.30 Головний
NEWS
випуск новин. Повтор 20.50 Д/с
«Спільно» 22.45 «Своя земля»
10:15, 16:10, 20:20 Матч.
Чемпіонат України
НТН
12:05, 22:45 Брюгге - Сент05.00 «Top Shop»
Трюйден. Чемпіонат
06.45 Х/ф «МАЧУХА»
Бельгії
08.30 Ранковий «Свідок»
13:50 Ворскла - Спортінг. Ліга
09.00 Х/ф «ЧЕКАЮ ТА
Європи УЄФА
СПОДІВАЮСЬ»
18:15 Стандард - Зюлте10.25, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
Варегем. Чемпіонат
(16+)
Бельгії

ТЕТ

UA: РІВНЕ

06.00 ТЕТ Мультиранок 10.15
Х/ф «КІТ У ЧОБОТЯХ» 11.15 Т/с
«Рання пташка» 13.00, 14.00,
20.00 Одного разу під Полтавою
13.30, 14.30, 22.00 Танька і
Володька 15.00, 21.00 Т/с
«Останній москаль - 2» 16.00 4
весілля 18.00 Панянка-селянка
23.00 ЛавЛавCar 3

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00 Новини 09.00, 10.55 UA
Музика 09.05 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 10.45
Ранковий гість 11.15 М/с
«Вруміз» 12.05 Лайфхак
українською 12.15 Д/ц «Аромати
Мексики» 12.40 Візитівки Карпат
12.45, 15.50 100 років
української історії 13.00 Д/Ц
«Суперчуття» 13.40, 19.25, 21.20
Тема дня 14.05 Д/Ц «Ігри
імперій» 14.55 «Розсекречена
історія» 16.10, 22.05 Сильна
доля 17.15 Двоколісні хроніки
17.40 Д/ц «Дикі тварини» 18.10
Т/с «Еліза» 19.00 Головний
випуск новин. Наживо 19.50 Д/с
«#ВУКРАЇНІ» 20.15, 21.45 Д/с
«Своя земля» 20.30 Головний
випуск новин. Повтор 20.50
Програма розслідувань «Наші
гроші»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 22:25 Топ-матч
06:10 Црвена Звезда Ліверпуль. Ліга чемпіонів
УЄФА
08:10 Стандард - ЗюлтеВарегем. Чемпіонат
Бельгії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
ZIK
10:15, 15:55 Матч. Чемпіонат
07.00 HARD з Влащенко 08.00,
України
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
12:05 Гент - Ейпен. Чемпіонат
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
Бельгії
20.00 Перші про головне 08.10,
17.10, 18.10, 23.00 Правила життя 13:50 Карабах - Ворскла. Ліга
Європи УЄФА
09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
17:45 Рома - Інтер. Чемпіонат
14.10, 15.10, 16.10 Коментарі
Італії
19.00, 20.10 Кінець дня 22.00
19:30, 21:55 «Студія LIVE»
Запитай Киву 00.50 Д/ф
19:55 LIVE. Маріуполь - АЗ/
«Вирішальні битви Другої
Геккен. Ліга Європи
світової» 01.40 Д/ф «Великі
УЄФА
танкові битви» 02.20 Художній
фільм 03.55 Історична правда з 22:45 Аталанта - Ювентус.
Вахтангом Кіпіані
Чемпіонат Італії

НТН
05.00 «Top Shop»
06.30 Х/ф «ЧУДО В КРАЮ
ЗАБУТТЯ»
08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «СТО ГРАМІВ» ДЛЯ
ХОРОБРОСТІ...»
10.30, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
(16+)

12.50, 17.45 «Випадковий
свідок»
13.30 «Свідок. Агенти»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 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
01.00, 07.30 «Футбольний
формат» 01.30, 05.00
«Поліцейська хвиля» 02.00,
23.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 03.00, 05.30,
15.30, 22.30 «Ваша Свобода»
03.30, 09.00 «PRO здоров’я» з
Іриною Коваль 04.30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 08.00
«Хроніка російської агресії», 1 с.
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»
21.00 «Хроніка російської
агресії», 2 с. 22.00 «Шустрова
Live»

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, 23.00
«Княжицький» 02.45, 23.45
«Унікальні церкви Карпат» 03.00,
05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Свобода» 03.30 «Студія Захід» з
Антоном Борковським 04.30
«Поліцейська хвиля» 05.00
«Шустрова Live» 08.00 «Хроніка
російської агресії», 2 с. 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» 21.00 «Хроніка
російської агресії», 3 с. 22.00
«Вартові Еспресо»

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 «PRO
здоров’я» з Іриною Коваль
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Свобода» 03.30 «Княжицький»
04.15 «Унікальні церкви Карпат»
04.30 «Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 05.00, 09.30 «Вартові
Еспресо» 08.00 «Хроніка
російської агресії», 3 с. 09.00,
23.00 «Шустрова Live» 09.55,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
10.05, 15.15 «Погода» з
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
17.10, 18.25 «Коментар» 18.15
«Агро-Експрес» 19.15 «Говорить
Великий Львів» 21.00 «Політклуб
Віталія Портникова» 23.30
«Поліцейська хвиля»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 9 СЕРПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30 М/с «Вруміз» 06:40
Додолики 07:00 Країна на смак
08:00 «Енеїда» 09:00 #ВУКРАЇНІ
09:35 Д/ц «Аромати Південної
Африки» 10:00 Чемпіонат
Європи- 2019 зі стрибків у воду.
Чоловіки. Відбірковий рануд. 3м
13:00, 15:00, 21:00 Новини
13:10 Д/ц «Браво, шеф!» 14:15
Телепродаж 14:30 Д/ц «Аромати
Греції» 15:15 UA:Фольк. Спогади
16:25 Чемпіонат Європи- 2019
зі стрибків у воду. Синхрон.
Змішані пари. Фінал 18:00
Чемпіонат Європи- 2019 зі
стрибків у воду. Чоловіки. 3м.
Фінал 20:00 Схеми. Корупція в
деталях 20:30 Д/ц «Дикі
тварини» 21:25 UA:Спорт 21:55
«VoxCheck» 22:00 Перша
шпальта 22:35 Як дивитися кіно
23:05 Х/ф «ЗВІР»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»

14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
20:20, 22:25 «Ліга сміху»

22:00, 23:30 Т/с «Ніч після
випуску»

11:10 Половинки 16+
15:00 Х/ф «КОНГО»
17:10 Х/ф «КОПАЛЬНІ ЦАРЯ
СТБ
СОЛОМОНА»
20:50 Х/ф «ЦУНАМІ»
06:45 Т/с «Майор і магія»
14:50 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 22:40 Х/ф «РИБА
ІНТЕР
ФРАНКЕНШТЕЙНА»
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
05.40 «Слідство вели... з
16:45, 18:00 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ
МЕГА
Леонідом Каневським» 07.00,
НАЙКРАЩОГО ДРУГА»
16.10, 17.10, 23.35 «Речдок»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
06.00 Бандитська Одеса 08.05,
08.50, 18.00 Ток-шоу
19:35 Х/ф «ДРУЖИНА
13.55 Правда життя 09.15, 18.05
«Стосується кожного» 09.50 Т/с
НАПРОКАТ»
Дикі острови 10.10, 17.05
«Я подарую тобі світанок» 10.50 22:45 Х/ф «ГОРА МІЖ НАМИ»
Цікаво.com 11.10 Квітка Цісик
Т/с «Розрив» 12.25 Х/ф
11.50 Історія українських земель
«ФАТАЛЬНА КРАСУНЯ» 14.20
ICTV
12.45, 00.45 Речовий доказ
Т/с «Дієві ліки» 20.00
15.05, 23.45 Земля 2050 р.
05:35 Громадянська оборона
«Подробиці» 21.00 Х/ф «ВСІ
16.05, 21.45 Мисливці за
06:30
Ранок
у
великому
місті
ГРОШІ СВІТУ» 00.35 Д/п
«ІнтерФільмФест» 02.00 «Орел і 08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти торнадо 19.00, 20.50 Битва
09:15, 19:25 Надзвичайні новини цивілізацій 19.55, 01.50 Містична
Решка. Шопінг» 03.25
Україна 22.45 Замерзла планета
«Стосується кожного» 04.55 «Top 10:05 Антизомбі. Дайджест
02.40 Ризиковане життя
11:05, 13:20, 16:20, 22:55
Shop»
Скетч-шоу
К-1
УКРАЇНА
«На трьох» 16+
14:05, 23:55 Т/с «Марк+Наталка» 06:30 «TOP SHOP»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
20:10, 21:35 Дизель шоу 12+
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
Україною
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
НОВИЙ КАНАЛ 10:15 Т/с «Мисливці за
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
реліквіями»
05:10 Абзац
10:45 Т/с «Дружина за обміном» 06:05, 08:35 Kids Time
12:00, 17:00 Т/с «Доктор Хто»
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар
06:10 М/с «Сімейка Крудс»
14:00 «Орел і Решка. Навколо
- 3»
07:00 М/с «Том і Джеррі»
світу»
19:50 Ток-шоу «Говорить
08:40 Хто зверху? 12+
18:00 Х/ф «РИМСЬКІ
Україна»
10:10 Т/с «Чаклунки»
ПОБАЧЕННЯ»

ТБ

СУБОТА, 10 СЕРПНЯ
UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30 М/с «Вруміз» 06:40
Додолики 07:00 Д/ц «Дешевий
відпочинок» 08:00 Бюджетники
09:00 #ВУКРАЇНІ 09:30 Країна
на смак 10:40 «Енеїда» 11:40,
15:00 Телепродаж 12:00 М/с
«Дуда і Дада» 13:05 Х/ф
«ГРОЗОВИЙ ПЕРЕВАЛ» 14:25
Д/ц «Мальовничі села» 15:20
Д/ц «Фестивалі планети» 15:50
Разом 16:25 Чемпіонат
Європи- 2019 зі стрибків у воду.
Синхрон. Чоловіки. 3м. Фінал
18:00 Чемпіонат Європи- 2019
зі стрибків у воду. Жінки.1м.
Фінал 20:00 Д/ц «Мегаполіси»
21:00, 23:20 Новини 21:25
UA:БОКС 22:30 Т/с «Монро»

05.25 «Чекай на мене. Україна»
07.00 Х/ф «МІМІНО» 09.00
«Шість соток» 10.00 «Готуємо
разом» 11.00 Х/ф «ДІВЧИНА
БЕЗ АДРЕСИ» 12.50 Х/ф
«МІЛЬЙОН У ШЛЮБНОМУ
КОШИКУ» 14.45 Х/ф
«ВІДПУСТКА ЗА СВІЙ
РАХУНОК» 17.20, 20.30 Т/с
«Слідчий Горчакова» 20.00
«Подробиці» 22.10 Х/ф «Я ТЕБЕ
НІКОЛИ НЕ ЗАБУДУ» 00.00
Х/ф «БЕБІ-БУМ» 02.00 «Орел і
Решка. Шопінг» 03.25
Подробиці 03.55 «Орел і Решка.
Перезава нтаження. 3 сезон»
04.45 «Орел і Решка. Морський
сезон 3»

1+1
06:00, 23:30 «Світське життя.
2019 дайджест»
06:50 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:00, 12:05, 13:15, 14:15,
15:20 «Світ навиворіт - 5»
16:30, 21:30 «Жіночий квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації 2019»

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 «Строк
давнини»
20:00 Головна тема
23:00 Шоу Братів Шумахерів

СТБ
07:05 Х/ф «СОЛДАТ ІВАН
БРОВКІН»

09:00 Х/ф «ІВАН БРОВКІН НА
ЦІЛИНІ»
11:00 Х/ф «ОДРУЖИТИ НЕ
МОЖНА
ПОМИЛУВАТИ»
15:05 Т/с «Кріпосна»
19:00 Т/с «Тінь кохання»
22:50 Х/ф «ДРУЖИНА
НАПРОКАТ»

ICTV

МЕГА

05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:30, 12:45, 18:45 Факти
05:55 Більше ніж правда
07:45 Я зняв!
09:30 Дизель шоу 12+
10:55 Особливості національної
роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
17:00 Х/ф «С.В.О.Т.:
ПЕРЕХРЕСНИЙ
ВОГОНЬ»
19:10 Х/ф «С.В.О.Т.:
СПЕЦНАЗ МІСТА
ЯНГОЛІВ»
21:30 Х/ф «С.В.О.Т.:
В ОБЛОЗІ»
23:05 Х/ф «КРИЖАНІ
СОЛДАТИ»

06.00 Бандитський Київ 07.15,
00.00 Містична Україна 08.05,
18.00 Код доступу 09.05
Речовий доказ 10.15 Земля
2050 р. 12.15, 21.00 НЛО:
секретний архів 15.15 Дикі
острови 17.05 Замерзла
планета 00.50 Гордість України

НОВИЙ КАНАЛ
05:55, 07:15 Kids Time

UA: ПЕРШИЙ

1+1

09:00 «Лото-Забава»
09:45, 10:40, 11:45, 12:40 «Світ
навиворіт - 5»
13:40 Х/ф «РОМАН У
ДЖУНГЛЯХ»
15:50 Х/ф «КІНЦЕВА
ЗУПИНКА - ВЕСІЛЛЯ»
17:40 Х/ф «ЗВІЛЬНИТИ
МІСТЕРА ДАРСІ»
20:15 «Голос. Найкраще»
23:10 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.25 Х/ф «ПРИГОДИ
ПЕТРОВА І ВАСЄЧКІНА,
ЗВИЧАЙНІ І НЕЙМОВІРНІ»
08.00 «уДачний проект» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
Решка. Перезавантаження. 3
сезон» 11.00 «Орел і Решка.
Морський сезон 3» 12.00 «Орел
і Решка. Морський сезон 2»
13.00 Т/с «Тягар істини» 17.40
Х/ф «ВИЖИТИ СЕРЕД
ВОВКІВ» 20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «007: СПЕКТР»
23.25 Х/ф «ПІВЗАХИСНИК»
01.15 «Речдок»

06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
УКРАЇНА
06:35 Дитячий кінозал.
Мультфільм
06:30, 19:00 Сьогодні
06:45 «Українські сенсації 2019» 07:30 Зірковий шлях
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 Т/с «Вікно життя 2»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:15 М/ф «Барбі представляє
казку «Дюймовочка»
10:50 Х/ф «РИМСЬКІ
ПОБАЧЕННЯ»
12:45 Х/ф «ЖІНКИ»
14:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23:50 Х/ф «СУПЕРСТЮАРД»

ТБ

НЕДІЛЯ, 11 СЕРПНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30 М/с «Вруміз» 06:40
Додолики 07:00 Д/ц «Дешевий
відпочинок» 08:00 Своя земля
08:30 Разом 08:55 #ВУКРАЇНІ
09:30 Д/ц «Аромати Греції»
09:55 Чемпіонат Європи- 2019
зі стрибків у воду. Чоловіки.10м.
Відбірковий раунд 12:00 Д/ц
«Браво, шеф!» 13:00 Д/ц
«Тайська кухня» 13:55
Телепродаж 14:15 UA:Фольк.
Спогади 15:25, 21:25
Бюджетники 15:50 Перший на
селі 16:30 Чемпіонат
Європи- 2019 зі стрибків у воду.
Чемпіонат Європи. Синхрон.
Жінки. 3м. Фінал 18:00
Чемпіонат Європи- 2019 зі
стрибків у воду. Чоловіки.10м.
Фінал 20:00 Д/ц «Фестивалі
планети» 20:30 Д/ц
«Мегаполіси» 21:00, 23:20
Новини 22:30 Т/с «Монро»

06:00 М/с «Лунтик»
07:20 Подіум
09:10 Вар’яти 12+
15:10 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛІТТЛ 2»
16:50 М/ф «Фердинанд»
18:50 Х/ф «ТЕМНІ РОЗУМИ»
21:00 Х/ф «РІДНЯ»
23:00 Х/ф «МОНСТРИ»

13:00 Т/с «Ніч після випуску»
17:00, 20:00 Т/с «Відчинене
вікно»
22:00 Т/с «Строк давнини»

СТБ
06:10, 10:10 Хата на тата 12+
08:10 Страва честі 12+
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:05 Один за всіх 16+
21:15 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
ШУРИКА»
23:10 Я соромлюсь
свого тіла 16+

ICTV
05:15 Громадянська оборона
06:55 Антизомбі. Дайджест
07:50 Т/с «Відділ 44»
11:30, 13:00 Х/ф «ІНДІАНА
ДЖОНС: У ПОШУКАХ
ЗАГУБЛЕНОГО
КОВЧЕГА»
12:45, 18:45 Факти
14:00 Х/ф «ІНДІАНА ДЖОНС І
ХРАМ ДОЛІ»
16:15 Х/ф «ІНДІАНА ДЖОНС І
ОСТАННІЙ
ХРЕСТОВИЙ ПОХІД»
19:10 Х/ф «ІНДІАНА ДЖОНС І
КОРОЛІВСТВО

КРИШТАЛЕВОГО
ЧЕРЕПА»
21:35 Х/ф «КОВБОЇ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ»
23:50 Х/ф «СВЯЩЕННИК»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Стендап шоу
06:45, 08:35 Kids Time
06:50 М/с «Том і Джеррі»
08:40 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛІТТЛ 2»
10:20 М/ф «Фердинанд»
12:20 Х/ф «ЩЕЛЕПИ»
14:10 Х/ф «ТЕМНІ РОЗУМИ»
16:10 Х/ф «РІДНЯ»
18:10 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ПРОБУДЖЕННЯ
СИЛИ»
21:00 Х/ф «БУНТАР ОДИН»
23:50 Х/ф «МОНСТРИ 2.
ТЕМНИЙ КОНТИНЕНТ»

19:50 Х/ф «ЖІНКИ»
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»
12:55 «Помста природи»
13:30, 23:10 Х/ф «ХРАМ
ЧЕРЕПІВ»
15:20 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
ТАТУЙОВАНОЇ МУМІЇ»
19:25 Х/ф «ВИКУП»
21:25 Х/ф «ГРА НА
ВИЖИВАННЯ»

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 «Вирішальні битви Другої
світової» 00.50 Д/ф «Великі
танкові битви» 01.30 Художній
фільм 03.00 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 06.15 Shift

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:00 «Загублений світ»
13:05 Х/ф «ВИКУП»
15:05 Х/ф «ГРА НА
ВИЖИВАННЯ»
16:50 3 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Шахтар»
19:00 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-2»
20:50 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-3»
22:20 Х/ф «МЕГА-АКУЛА
ПРОТИ ГІГАНТСЬКОГО
ВОСЬМИНОГА»

ZIK
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 «Вирішальні
битви Другої світової» 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

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 12.00

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:15 М/ф «Барбі та потаємні
двері»
10:50 Х/ф «ДЖУНГЛІ: У
ПОШУКАХ
МАРСУПІЛАМІ»
12:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Він, вона і телевізор»
12:50 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
РЕЛІКВІЯМИ»
16:40 Х/ф «СПИС ДОЛІ»
19:10 Х/ф «ОСТАННІЙ
ЛЕГІОН»
21:00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ZIK

07.20 Перші другі 08.10
Говорить великий Львів 10.00
06.00 Бандитська Одеса
Перша передача 11.00, 13.00,
07.15, 00.00 Містична Україна 17.10 Правила життя 11.30
08.05, 18.00 Код доступу 09.05 HARD з Влащенко 17.00, 19.00
Речовий доказ 10.15 Земля
Перші про головне 17.45, 19.10
2050 р. 12.15, 21.00 НЛО:
Політичне ток-шоу «Народ
секретний архів 15.15 Дикі
проти!» 21.00 Деталі 22.00
острови 17.05 Замерзла
Кінець дня 00.00 Д/ф
планета 00.50 Таємниці
«Вирішальні битви Другої
кримінального світу
світової» 00.50 Д/ф «Великі

МЕГА

06.30 Європа у фокусі

23:55 Валенсія - Янг Бойз. Ліга
чемпіонів УЄФА

М/ф «Гномео та Джульєтта»
13.30 Х/ф «КАЗКОВА КРАЇНА
ДОСТАТКУ» 14.30
Панянка-селянка 17.15 Х/ф
«АГЕНТ ПІД ПРИКРИТТЯМ»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою 19.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька 22.00
Сімейка У

«Добрий ранок» 09.30
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 10.00 Д/ф «Аромати
Чилі» 10.50, 17.40 UA:Фольк
Спогади 11.45, 18.30 Д/с «Своя
земля» 11.55 Лайфхак
українською 12.05 Радіодень.
«Модуль знань» 13.15, 20.05
Д/с «#ВУКРАЇНІ» 13.40 Тема дня
14.10 100 років історії за 100
хвилин 14.30 «Розсекречена
історія» 15.20 «Букоголіки»
15.00 Українська література в
іменах 16.20 Сильна доля 17.10
Бюджетники 19.00 Головний
випуск новин. Наживо 19.15
«Суботня тема» 19.40 Д/с
«Спільно» 20.35 Х/ф
«ПЕРМСЬКА ОБИТЕЛЬ» 22.25
Суботня тема

19.30 Х/ф «БАЛАДА ПРО
ДОБЛЕСНОГО
ЛИЦАРЯ АЙВЕНГО»
21.30 Х/ф «РОБ-БІ-ГУД» (16+)
23.55 Х/ф «ВТРАТА НАДІЇ»
(18+)

UA: РІВНЕ

13.45 Х/ф «ВИМУШЕНІ
ОБСТАВИНИ»
16.30 Х/ф «РОБ-БІ-ГУД» (16+)
19.00 Х/ф «У ЗОНІ
ОСОБЛИВОЇ УВАГИ»
20.50 Х/ф «ХІД У ВІДПОВІДЬ»
22.25 Х/ф «АЗІАТ» (16+)

10.30, 19.30 Т/с «Смерть у раю»
(16+)
ТЕТ
12.30, 16.30, 19.00, 23.15
UA: РІВНЕ
«Свідок»
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
12.50, 17.45 «Випадковий
07.00 Ранкове шоу «Добрий
Х/ф «ІГРАШКИ З
свідок»
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
МАЙБУТНЬОГО» 11.15 Т/с
13.30 «Правда життя»
17.00 Новини 09.00, 10.55 UA
«Рання пташка» 13.00, 14.00,
14.05 «Речовий доказ»
20.00 Одного разу під Полтавою Музика 09.05 Кулінарно14.45, 21.30 Т/с «Хейвен» (12+)
літературне
шоу
«Енеїда»
10.45
13.30, 14.30 Танька і Володька
16.50 «Легенди бандитської
15.00 Т/с «Останній москаль - 2» Ранковий гість 11.15 М/с
Одеси»
«Вруміз» 12.05 Лайфхак
16.30 М/ф «Льодовиковий
українською 12.15 Д/ц «Аромати 17.15 «Легенди карного
період» 18.00 Панянка-селянка
розшуку»
Мексики» 12.40 Візитівки Карпат
21.00 М/ф «Льодовиковий період
18.20 «Таємниці світу»
12.45, 15.50 100 років
2: Глобальне потепління» 22.45
23.45 Т/с «Я - охоронець» (16+)
української історії 13.00 Д/ц
Х/ф «АГЕНТ ПІД ПРИКРИТТЯМ» «Супер чуття» 13.40, 19.25, 21.20
ЕСПРЕСО
Тема дня 14.05 Д/ц «Ігри імперій»
ФУТБОЛ-1
14.55 «Розсекречена історія»
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
06:00, 08:00, 23:40 Топ-матч
16.10, 22.00 Сильна доля 17.15 ефір Василя Зими» 00.15, 06.15
06:10 ПСЖ - Ліверпуль. Ліга
«Говорить великий Львів» 02.00,
Двоколісні хроніки 17.40 Д/ц
чемпіонів УЄФА
«Дикі тварини» 18.10 Т/с «Еліза» 04.30 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 03.00, 05.30, 15.30,
19.00 Головний випуск новин.
08:10, 10:20, 18:45 Матч.
22.30 «Ваша Свобода» 03.30,
Наживо 19.50 Д/с «Разом»
Чемпіонат України
09.30 «Поліцейська хвиля» 04.00
20.15 Д/с «Пліч-о-пліч» 20.30
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
«Шустрова Live» 08.00
Головний випуск новин. Повтор
NEWS
«ІТ- Документ» 08.05 «Політклуб
20.50 Програма розслідувань
12:10 Стандард - ЗюлтеВіталія Портникова» 09.55,
«Схеми. Корупція в деталях»
Варегем. Чемпіонат
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
21.15 «VoxCheck» 21.45 Д/с
Бельгії
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
«Своя
земля»
13:55 Ворскла - Карабах. Ліга
10.05, 15.15 «Погода» з
Європи УЄФА
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
НТН
16:00, 18:15 «Студія LIVE»
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
16:25 Маріуполь - АЗ/Геккен. Ліга 05.00 «Top Shop»
17.10, 18.15 «Коментар» 18.30,
06.40 Х/ф «ВИШИВАЛЬНИЦЯ 23.30 «Футбольний формат»
Європи УЄФА
В СУТІНКАХ»
21.00 Авторська програма «Ч/Б
20:35 Огляд середи. Ліга
08.30 Ранковий «Свідок»
шоу» 22.00 «Гумор-кабаре «Вечір
чемпіонів УЄФА
09.00 Х/ф «ЧОРТІВ П’ЯНИЦЯ» колєг» 23.00 «Вартові Еспресо»
21:40 Матч

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч
06:10 Ліверпуль - Наполі. Ліга
чемпіонів УЄФА
08:10, 17:40 Маріуполь АЗ/Геккен. Ліга Європи
УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:20 Андерлехт - Мехелен.
Чемпіонат Бельгії
12:05 Матч. Чемпіонат України
13:50 Ворскла - Арсенал. Ліга
Європи УЄФА
16:00, 22:45 Матч
19:25 LIVE. Матч. Чемпіонат
України
21:25 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА

UA: РІВНЕ
07.00 Додолики 07.15 Казки
Сашка Лірника 07.25 М/с «Дуда
і Дада» 08.00 Ранкове шоу

танкові битви» 01.30 Художній
фільм 03.20 Історична правда
з Вахтангом Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 13.00
Х/ф «ІГРАШКИ З
МАЙБУТНЬОГО» 14.30
Панянка-селянка 17.15 М/ф
«Льодовиковий період 2:
Глобальне потепління» 19.00,
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою 19.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька 22.00
Сімейка У

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч
06:10 Ліверпуль - Баварія.
1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
08:10, 12:05, 23:00 Матч
10:00, 15:40, 20:55 Футбол
NEWS
10:20 Матч. Чемпіонат України
13:50 Спортінг - Ворскла. Ліга
Європи УЄФА
16:00 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
16:55 LIVE. Матч. Чемпіонат
України
18:55 LIVE. Шарлеруа Антверпен. Чемпіонат
Бельгії
21:20 «Великий футбол»

ЕСПРЕСО

00.00, 06.00 «Великий ефір
Василя Зими» 02.00, 11.00,
23.00 Авторська програма «Ч/Б
шоу» 03.00, 05.30 «Ваша
Свобода» 03.30, 08.00, 14.30
«Успішні в Україні» 04.00, 22.00
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 05.00, 21.30
«Шустрова Live» 08.30, 16.30
«Поліцейська хвиля» 09.00
«Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 09.30 «Футбольний
формат» 10.00, 12.00, 13.00,
НТН
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 НОВИНИ 10.05 «PRO
05.15 Х/ф «ІНСПЕКТОР
КАРНОГО РОЗШУКУ» здоров’я» з Іриною Коваль
12.10, 14.05, 15.10, 17.05
06.55 Х/ф «БУДНІ КАРНОГО
«Коментар» 13.05
РОЗШУКУ»
«Міжнародний огляд» з Юрієм
08.30 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
Фізером 13.30 «Вартові
«СВЯТОГО ЛУКИ»
10.20 Х/ф «ЧОРНИЙ ПРИНЦ» Еспресо» 15.30, 20.30 «Суботнє
12.10 Т/с «Спецзагін «Кобра 11» інтерв’ю» з Радіо Свобода 16.05
«Людина і право» з Борисом
(16+)
Захаровим 18.10 «Про політику
16.00 «Україна вражає»
з Ольгою Лень» 19.05 «Суботній
16.55 «Таємниці світу»
політклуб» 21.00 «Гумор-кабаре
18.05 «Круті 90-ті»
«Вечір колєг»
19.00 «Свідок»

07.00 Додолики 07.15 Казки
Сашка Лірника 07.25 М/с «Дуда
і Дада» 07.40 Д/ф «Чудова гра»
08.10, 22.20 Лайфхак
українською 08.30 Ранкове шоу
«Добрий ранок» 09.30 Країна на
смак 10.25 Д/ф «Аромати Чилі»
10.50 UA:Фольк Спогади
11.45, 13.40, 18.30 Д/с «Своя
земля» 12.05 Радіодень.
«Модуль знань» 12.45 Д/с
«Боротьба за виживання»
13.15, 20.05 Д/с «#ВУКРАЇНІ»
14.10 100 років історії 14.20
StopFakeNews 14.30
«Розсекречена історія» 15.20
Д/ф «Секрети замків
Великобританії» 16.20 Сильна
доля 17.15 «Бюджетники»
17.40 UА Фольк. Спогади
19.00 Візитівки Карпат 19.10
Д/с «Разом» 19.40 Д/с
«Спільно» 20.35 Х/ф
«ПЕРМСЬКА ОБИТЕЛЬ» 22.25
«Букоголіки»

НТН
05.15 Х/ф «ПОСИЛКА
ДЛЯ СВІТЛАНИ»
06.35 «Страх у твоєму домі»
10.10 Х/ф «КУР’ЄР
НА СХІД»
12.00 Х/ф «В ОСТАННЮ
ЧЕРГУ»

ЕСПРЕСО
00.00, 04.00, 07.30 «Про
політику з Ольгою Лень» 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, 08.30 «PRO
здоров’я» з Іриною Коваль
06.00, 20.00 «Суботній
політклуб» 07.20 «АгроЕкспрес» 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, 23.30 «Суботнє інтерв’ю»
з Радіо Свобода 12.10, 14.05,
15.10, 16.05, 17.05, 18.05
«Коментар» 14.30 «Успішні в
Україні» 15.30, 18.30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 16.30 «Шустрова Live»
19.00 Авторська програма «Ч/Б
шоу» 22.45 «Унікальні церкви
Карпат»
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Фото Костянтина ГАРБАРЧУКА.

Разом із дружиною вже 37 років: виховали дітей, дочекалися онуків і правнука.

На схемі добре видно, що німецька лінія оборони
була поряд із селом.

ОСКОЛОК ВЛУЧИВ У СЕРЦЕ
4-ЛІТНЬОГО ПЕТРИКА
Його двоюрідному братику скалічило руку, але він вижив
Село Кути Локачинського району 17 липня далекого
1944-го здригнулося від страшного вибуху. На міні
підірвалися дві жінки із синочками. Обох звали
Петриками, і вони були ровесниками. Двоюрідним
братикам виповнилося лише по 4 роки. Живим
залишився тільки один — Петро Баранось, який і через
75 літ пригадує усі подробиці трагедії й намагається
пояснити, для чого Господь зберіг йому життя
Кость ГАРБАРЧУК

УТІКАЛИ ЧЕРЕЗ МІННЕ ПОЛЕ

— Хоч минуло стільки часу,
але добре пам’ятаю всі деталі, —
розпочинає нашу розмову Петро
Павлович. — Я навіть намалював
схему, як і де це сталося. Зараз
вам покажу. Влітку 1944-го німецька лінія оборони проходила перед
селом Кути. Солдати довго стояли
в нас. Німецький офіцер всю зиму
жив у нашій хаті. Коли радянська
армія розпочала наступ з боку
Колпитова, окупанти попередили
місцевих жителів, що буде бій, і наказали вибиратися із села. Всі наші
люди з худобою втекли в урочище
Калиновець. Там сховалися в лісі.
За словами співрозмовника,
у сусідньому Завидові також стояли німецькі війська, які, побачивши здалеку людей на підводах,
стали обстрілювати беззахисних
і переляканих селян. Може, вони
подумали, що то наступають червоноармійці. Треба було якось рятуватися, бо в урочищі вже стало
небезпечно та страшно.
— Тоді моя мама Степанида схопила мене за руку, а тітка
Ольга Цупер — рідна батькова
сестра — свого сина Петрика, він
такого віку, як я, і стали втікати
через окопи, — згадує пан Баранось. — Бо ж тривали бій, обстріл,
паніка, над головою свистіли кулі.
Перелякані матері хотіли спасти
своїх дітей. Вони не знали, що всі
поля навколо заміновані. Пам’ятаю, як ми перелізли через глибокий окоп. Тепер я розумію, що там
на всій лінії оборони лежали німецькі міни-розтяжки… — чоловік

на хвилинку замовк, адже пригадав найболісніший і найстрашніший момент свого життя.
— Тільки ми вибралися
на поле, як рвонуло! Мою маму
поранило, їй в ногу нагнало стільки осколків, що вони через 30 літ
після війни ще виходили. Тітку
Ольку не зачепило. А Петрику
малесенький осколок, такий,
як олівчик, влучив прямо в серце.
Він одразу помер. Мені скалічило
пальці на руці, зачепило голову
й пробило ногу, — розповідає Петро Павлович.
Пораненого хлопчика занесли в сусіднє село Колпитів, там
у якійсь клуні був радянський
військово-польовий госпіталь,
де йому зробили перев’язку.
А наступного дня дядько Трохим
фурою повіз його 50 кілометрів
розбитими сільськими дорогами
в Луцьк. У переповненій лікарні медик тільки оглянув дитину,
рани обробили йодом і порадили промивати настоєм ромашки.
Таке було лікування у воєнний
час. До вечора вони повернулися в село. Рани зажили, але той
день — 17 липня 1944- го — він
не забуде до смерті.
Чоловік розповідає, що мама
загиблого хлопчика — тітка Ольга
— жила з ними. З війни не повернувся її чоловік, а єдиний син підірвався. Вона весь час згадувала
ту трагедію.
— Допомагала мене виховувати й мою молодшу сестру, —
продовжує свої спогади пан Петро. — Вже на старості літ вона
вийшла заміж за вдівця в село За-
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Петро Баранось: «Бог зберіг мені життя, і вже 75 літ святкую другий
день народження».

розповідає, що мама загиблого хлопчика
« Чоловік
тітка Ольга жила з ними. З війни не повернувся
її чоловік, а єдиний син підірвався. Вона весь час
згадувала ту трагедію.

заагітували їхати на ударну комсомольську будову в місто Кременчук Полтавської області. Там
якраз зводили нафтопереробний
завод. Через чотири роки вона
повернулася на Волинь.
— Брат служив у Чехословаччині, коли туди якраз ввели
війська Варшавського договору.
А мама-сердечниця залишилася
сама, — пояснює жінка, — і я мусила бути біля неї. Мене з Кременчука не хотіли відпускати. Приїхала
в село, закінчила курси продавців
і пішла в торгівлю. Одну зміну відпрацювала в Конюхах у чайній, другу — у селі Білопіль у буфеті, а потім
привезли мене в Кути. Як з’ясувалося — на все життя. До цього я тут
ніколи не була. Познайомилася
із чоловіком, вийшла заміж, народила двох дітей. Прожили ми разом сім років. Сталася трагедія:
мій перший чоловік у 1977-му застрелився. Дуже важко було те все
пережити. Отак у 29 літ я стала вдовою. Жила біля свекра й свекрухи
з маленькими дочкою й сином.
За словами жінки, Петро Павлович підхід до дітей знайшов раніше, як до неї. Брав покататися
хлопчака на тракторі. Для Саші він
став своїм. Синові хотілося чоловічої ласки.
— У серпні 1982 року ми одружилися й із тих пір живемо разом, — продовжує пані Олександра. — Дочка тоді ходила в четвертий клас, а син — у другий. Петро
дуже добрий, виховав дітей, які
для нього стали рідними. Лариса
й Саша звертаються до чоловіка
«тато». Він їх виростив, справили
два весілля. Маємо онуків і вже
тішимося правнуком Ярославом.
…З Петром Павловичем
та його дружиною їдемо на сільський цвинтар. Він підходить
до могили свого двоюрідного
братика, назавжди 4-річного Петра Цупера, поправляє стрічку
на пам’ятнику:
— Поряд міг би і я лежати. Але,
видно, у Господа стосовно мене
був інший план. Ми були разом
із Петриком. Для чогось Бог залишив мене жити. Тільки з часом
я це зрозумів. І вже 75 літ святкую
свій другий день народження. n

»

щитів. Коли померла, то ми її забрали й поховали у Кутах, біля
Петрика, як вона просила.
СТАВ ТАТОМ ДЛЯ ДВОХ ДІТЕЙ

Петро Павлович розповідає,
як у шкільні роки зацікавився технікою. Спочатку був помічником,
а незабаром, ще до армії, вже
самостійно працював комбайнером у колгоспі. На трудодні заробив 2 центнери зерна. Мама була
щаслива, бо син став годувальником, адже батько помер, коли
юнакові виповнилося 17. Після
3-річної служби працював у «Сільгосптехніці». Жив у Кутах, зводив
власний будинок.
Цікавлюся в Петра Павловича,
як він зустрівся й познайомився

з майбутньою дружиною Олександрою.
— Я женився аж у 42, — відповідає чоловік. І тут до нашої розмови приєднується його половинка, яка сиділа біля пана Петра.
— Про моє драматичне життя
можна книжку написати, — каже
Олександра Олександрівна. —
Родом я із села Конюхи, 1947 року
народження. Жила з мамою і молодшим братом. Росли без батька. Він працював бухгалтером
у колгоспі в Крухиничах, там виявили розтрату й усе «повісили»
на нього. Засудили на 25 літ.
Дівчина після школи збиралася з подругами на Нововолинську
бавовнопрядильну фабрику. Але
випускниць не прийняли, зате
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