n Ніхто, крім тебе
Фото із домашнього архіву родини Бойків.
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Зустріч із сім’єю під час короткотермінової
відпустки із зони АТО.

ро
очці
n Народилися у сорочці

«Ми повертаємося
з війни і привозимо
її з собою додому»

Фото mrpl.city.

Сергій і Ганна Бойки із села Кутрів
Горохівського району — одна
з тих подружніх пар, котрі знають,
як то не просто жити, коли чоловік
побував у зоні АТО, бачив смерть.
Тим більше — пройшов через полон

с. 8—9

»

Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

n Ті, що тримають небо

«Ото поки ходжу по землі, то садитиму дерева».

«Отямившись після удару
блискавки, я побачив
мертвого коня і батька,
який не подавав ознак життя…»
14-річному Роману Лук’янчуку й сьогодні нелегко розповідати
про випадок у грозу, в яку потрапили цього літа
с. 12
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У Володимира
Новчука
біля хати — свій ліс
Це ж яким потрібно бути оптимістом,
щоб у 75 літ почати садити дерева.
У селі Білопіль Локачинського району
навпроти кладовища на піщанокрейдяному пагорбі понад дорогою
росте рукотворний ліс. Посадив
його і доглядає місцевий ентузіаст
і природолюб, наш уважний читач
та передплатник 89-річний
Володимир Новчук

с. 16

n Актуально

Мінус шкільна форма —
плюс до гаманця?
Чи здешевило її скасування збір дитини
итин
ни до пе
п
першого
ер
рш
шого
ься п
ід нов
ву,
у,
класу, і як продавці підлаштовуються
під
нову,
ку мо
оду
нехай ще і не сформовану учнівську
моду
с. 4
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Доброго дня
вам, люди!

www.volyn.com.ua

16 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 6.06, захід — 20.38, тривалість
дня — 14.32).
Місяць у Водолії, Рибах. 15–16 дні Місяця.
Іменинники: Антон, Кузьма, Соломія, Іван, Федора, Евеліна.
Фото erve.ua.

17 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 6.08, захід — 20.37, тривалість
дня — 14.29).
Місяць у Рибах. 16–17 дні Місяця.
Іменинники: Денис, Іван, Євдокія, Дарина, Ія,
Андрій, Кузьма.
18 СЕРПНЯ

Пані Марія знає, що мертві бджоли
хоч не гудуть, але лікують
Фото Ніни КОСТРУБИ.

Педагог за фахом,
а нині відома на Волині
та за її межами пасічниця,
й інших у цьому
переконує

Сонце (схід — 6.09, захід — 20.35, тривалість
дня — 14.26).
Місяць у Рибах, Овні. 17–18 дні Місяця.
Іменинники: Йов, Нонна, Григорій, Вікентій,
Марія.
19 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 6.11, захід — 20.33, тривалість
дня — 14.22).
Місяць в Овні. 18–19 дні Місяця.
Іменинники: Йов, Дмитро, Микола, Андрій,
Сергій, Домна, Лідія.

Ніна КОСТРУБА

20 СЕРПНЯ

Зацікавившись бджільництвом, Марія Олександрівна разом
із чоловіком почали виготовляти
апіпродукцію. Тепер подружжя
— члени асоціації апітерапевтів
України. За пропаганду здорового способу життя, зокрема
вживання меду і продукції з нього, у 2008 році на конгресі пасічників у Києві Марія Шотік була
удостоєна звання «Медова княгиня України». У центрі традиційної культури «Медова хата»,
що в Луцьку, подружжя пропонує
майже сто найменувань різноманітної продукції з додаванням
пилку, прополісу, а також медову
косметику для дорослих і дітей.

Сонце (схід — 6.12, захід — 20.31, тривалість
дня — 14.19).
Місяць в Овні. 19–20 дні Місяця.
Іменинники: Митрофан, Дементій, Антон, Марія, Астерія, Никанор, Феодосій.

n До сліз

Мамина дорога
Звання «Медова княгиня України» Марія Шотік удостоєна цілком заслужено.

Є тут і солодкі подарункові набори від бджілок.
Нещодавно Марії Олексан-

Одні — будують, інші —
руйнують

Магнітні бурі найближчими
днями: 17 серпня — незначні,
18, 19 і 20-го — середні.

Коли я вперше побачив спортивний майданчик
біля Луцької школи № 26, відкритий кілька
років тому за кошти благодійників, подумав:
«Пощастило ж дітворі! Ми у свій час про такий
навіть не мріяли»

Тепер автівки
не губитимуть колеса
Директор ТОВ «П’ятидні», депутат
обласної ради Валерій Діброва
давно вже закріпив за собою статус
благодійника — людини,
не байдужої до проблем громадян. Тож
мала можливість переконатися в цьому
ще раз

Василь ГОЛЮК

Площадка із ранку до вечора не була порожньою.
Серце раділо за дітей, які ганяли тут футбольний
м’яч. Кілька місяців був порядок. Відвідувачі дотримувалися правил, у яких зазначалось, як слід тут поводитися. Так тривало недовго. Нині він фактично
знищений: суцільні діри у висотних дротяних сітках,
потрощено щити. Всюди купи пластикових пляшок
і різного непотребу. Хтось пробував навіть підпалювати штучне покриття — не вийшло… Майданчик
не замикається.
Отже, немалі кошти пішли за вітром. Напрошується
запитання: хто ж винен? Учні, батьки? Школа?.. Безперечно. А в Європі, куди ми всі так прагнемо, вочевидь,
за заняття на таких майданчиках треба платити.

Фото Романа ДУБНЯКА.

Марта ТАТАРИНА

Село Рогожани Володимир–Волинського району належить до Устилузької ОТГ.
Славиться воно родючими землями і…поганими дорогами. Майже в кожному дворі
є автомобілі, які на таких шляхах нещадно
зношуються, гублять колеса. На трасу, яка
з’єднує нас із Нововолинськом, без сліз не
можна дивитися — одні вибоїни. Торік улітку
зверталися в департамент інфраструктури
та туризму облдержадміністрації. Отримали відповідь: «транспортно–експлуатаційні
властивості цієї дороги підтримуватимуться за рахунок субвенції з держбюджету місцевим у межах асигнувань, виділених на
Іваничівський район. Ремонтні роботи виконуватимуться в липні 2018 року». Зараз
серпень 2019–го, а вони ще не розпочиналися.
Виручив Валерій Діброва. Під його керівництвом нещодавно вимостили щебенем
дорогу Рогожани–Бортнів, на що було використано 600 кубометрів матеріалів на суму
200 тисяч гривень. Час від часу на цей відрізок він посилає грейдер та підсипає вапняком. Тому не відмовляється від маршруту
перевізник, який курсує з нашого села до
Нововолинська тричі на день. Тож мешканці
Рогожан, члени сільського комітету «Надія»
висловлюють щиру вдячність Валерію Григоровичу за його благородні, безкорисливі
справи. Хай добро повертається до нього
сторицею!

дрівні виповнилося 60. Тож зичимо їй солодкого життя і усміхненої долі!

n Анекдот
Прийшов о 4–й ранку. Відчинив двері батько й
одразу запитав:
— Чого прийшов?
Я розгубився і відповів:
— Поснідати.

Ненька приходить у сни. У синій штапельній
блузці з дрібненькими квіточками — її
улюбленій. У біленькій хустинці. Ми йдемо
польовою дорогою, устеленою споришами
і подорожниками. Мама любила її. Завжди
йдемо на південь. З–під ніг випорскує порох.
Мружуся від сонця
Ольга ЧОРНА

Ненька обіймає світ очима й душею. Щось розповідає. Довкола — поле й небо. І ні душі. Тільки
мама, дорога і я…
Сни такі гарні, щасливі. Мов дарунки від зайчика. Пахнуть дитинством. На серці тепло–тепло…
Прокинувшись, намагаюся пригадати, що казала ненька. І не можу. Залишається тільки відчуття її
присутності.
Певно, душі матерів прилітають із Небес у сни,
щоб ми трішки побули дітьми. А може, вони стають
ангелами і водять нас місцями, де були щасливі…

n Погода

«Серпень скрадається
сяя
тихо ранковим холодом...»
Юрій Іздрик поетично нагадує, що останній
місяць літа вже дихає свіжістю. 16 серпня
вшановується пам’ять преподобного Антона
Римлянина, якого називали Віхровієм, бо в
цей час часто буває вітер, за яким судять про
майбутню зиму. Ще здавна помітили: який
цей день, такий і жовтень
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник,
16 серпня — мінлива хмарність, без істотних
опадів. Вітер північно-західний, 5–10 метрів за
секунду. Температура повітря вночі 8–13 градусів
тепла, вдень — 19–24. 17-го — мінлива хмарність, уночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі
— плюс 10–15, вдень — 20–25 градусів. 18-го —
мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер
південно-східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10–15, вдень — 20–25 градусів тепла. 19, 20-го — мінлива хмарність, без
істотних опадів. Вітер південно-західний, 5–10
метрів за секунду. Температура повітря вночі —
плюс 12–17, вдень підвищиться до 23–28.
Температура води в річці Стир – 22, в озері Світязь – 21 градус тепла.
У Рівному 16–20 серпня мінлива хмарність,
без опадів. Температура повітря
16–го — 11–17, 17–го — 10–22,
18–го — 14–26, 19–го — 16–28,
20–го — 17–30 градусів тепла.
Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Резонанс

Погляд

Троє школярів отримали опіки
внаслідок вибуху петарди
Повідомлення про те, що постраждали неповнолітні мешканці
міста Радивилів на Рівненщині, до райвідділу Національної поліції
надійшло вдень 12 серпня
Фото rvnews.rv.ua.

Валентин СТАВСЬКИЙ

лідчо-оперативна
група
попередньо з’ясувала, що
на вулиці Парковій 15-річний учень однієї з місцевих шкіл
кинув петарду через вентиляційний отвір зачиненого каналізаційного люка, що закриває підземні
газові комунікації. Унаслідок вибуху троє дітей отримали термічні опіки тіла. Підлітків 14 і 15 літ
доставили до опікового відділення Рівненської обласної дитячої
лікарні, а хлопчика, якому лише
9 років, госпіталізували з опіками
ніг у місцевий медзаклад. За словами медиків, серйозної загрози
їхньому життю немає.
На місце події виїжджали
працівники газової дільниці, які
витоків газу не виявили. За результатами огляду фахівці дійшли висновку: вибух стався через
природні зміни середовища,
в якому нагромадилася газоповітряна суміш.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за части-

С

Про сучасні
телефони
та батьків
із XIX століття
моєму шкільному дитинстві, у 1970-ті
роки, стаціонарні домашні телефони
були лише у кількох однокласниць. Їхні
номери хлопці знали напам’ять. Адже тільки
траплялася нагода якимось чином зателефонувати, то ми, змінивши голос, дружно
дражнилися, кукурікали у трубку й гавкали.
Коли підросли, то могли навіть від чийогось
імені освідчитися у коханні й повідомити:
«Людка, тебе Гріша любить!»
Тому в тодішніх пацанів мрія про квартирний телефон залишалася такою ж нездійсненною, як і бажання стати власником
справжніх «штатівських» джинсів. Вони ніби
десь існували, але лише теоретично.
У країні тотального дефіциту були пільговики, які мали право на позачергове
отримання номера. Ми також хотіли цим
скористатися й прописали до себе діда Степана — ветерана й інваліда Другої світової
війни. Але й це не допомогло. Як пояснили
тоді чиновники, у місті були більш заслужені фронтовики. Натомість у нашому районному центрі в людних місцях — на вокзалі,
на автостанції та біля кінотеатру – стояли
телефони-автомати. Вартість одного дзвінка — 2 копійки. Саме ці монети користувалися найбільшим попитом, і їх катастрофічно
не вистачало. Набираєш номер і розмовляєш. Якщо на протилежному кінці проводу
клали трубку, зв’язок відразу обривався й
гроші не поверталися. Тому найчастіше, щоб
викликати дівчину гуляти, подавали умовний сигнал — тричі свистали. Це був надійний та перевірений спосіб комунікації…
А стаціонарний телефон ми таки провели, аж у 1998-му, коли народився син. Нам
повідомили, що нарешті – наша пільгова
черга, хоча дідусь давно відійшов у інший
світ.
Минуло лише 20 літ, і ми нещодавно відмовилися від цього засобу зв’язку, адже
користуємося мобільним. Минулого тижня, перед поїздкою на Світязь, збиралися
на ринок й ретельно складали список продуктів, які потрібно купити. Дорогою зайшли
до дружини у школу полити вазони й тоді з’ясували, що забули той папірець. Добре, що
вдома залишився син-студент. Я зателефонував та попросив його наздогнати нас
велосипедом і привезти список. Дружина
розкритикувала мене й сказала, що можна
продиктувати, а вона все запише. Син лише
розсміявся:
— Хоч у вас і сучасні телефони з інтернетом, але мислення, як у людей XIX століття.
Зараз сфотографую ту записку й надішлю
на Viber…
Ця історія зі списком — мій власний приклад того, що у XXI столітті таки потрібно
встигати за новітніми технологіями. Адже
серед моїх ровесників чимало людей, які так
і не стали активними користувачами інтернету й не подолали страх перед сучасними
гаджетами. Єдине, що вони вміють, — це написати СМС. Цілком зрозуміло: нас ніхто
не буде чекати й життя змусить освоювати
цифрову техніку. Ініціатива молодого Президента про «країну в смартфоні» спонукає
покоління 50+ встати з дивана, відірватися
від своїх улюблених телесеріалів і зайнятися самоосвітою. Інакше ми так і залишимося
у XIX cтолітті. n
Обговорення теми — на с. 6–7

У
На жаль, непоодинокі трагедії не вчать підлітків, що такі ігри – небезпечні.

ною 4 статті 296 Кримінального
кодексу України, слідчі Радивилівського відділення поліції встановлюють усі обставини події,
зокрема і походження піротехнічного виробу. Відповідно до частини 2 статті 22 Кримінального
кодексу України особи, які вчинили злочини у віці від 14 до 16 літ,

ВІДПОЧИНОК
НА СВІТЯЗІ ЛЕДЬ
НЕ ЗАКІНЧИВСЯ
ТРАГЕДІЄЮ
У вівторок близько 20-ї години
троє хлопців та дівчина
попливли на надувному
матраці від пляжу в селі
Світязь Шацького району в
напрямку острова і потрапили
в скрутну ситуацію
Володимир НЕСТЕРОВ

а значній віддалі від берега
раптове погіршення погодних
умов змусило їх повертатись,
але вітер відносив матрац усе далі.
Горе-відпочивальників на середині озера помітили в бінокль рятувальники, які чергували на посту,
і на допомогу негайно вирушила
група водолазно-рятувальних робіт
управління ДСНС у Волинській області на моторному човні «Шторм».
О 20.23 фахівці ДСНС успішно забрали молодих людей на борт і доставили на берег. Після інструктажу
з правил безпеки під час відпочинку
на водоймах врятовані подякували фахівцям цивільного захисту за
вчасну і кваліфіковану допомогу. n

підлягають кримінальній відповідальності за вказаний вид правопорушення, який належить
до категорії тяжких. Санкція статті
передбачає позбавлення волі від
3 до 7 років.
Усі діти з благополучних сімей
і в поле зору правоохоронців ранір
ше не потрапляли.
n

2-РІЧНА ДИТИНА
ОТРУЇЛАСЯ КАВУНОМ
Нещодавно фахівці Ковельського
міжміськрайонного відділу
ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ
України» провели з приводу цього
епідеміологічне розслідування
Олена ВОЛИНЕЦЬ

і слів матері, захворювання у дитини пов’язане
із споживанням кавуна,
придбаного на території ринку селища Голоби, йдеться
у повідомленні Волинського обласного лабораторного
центру Мінохорони здоров’я
України. Про факт можливого
отруєння баштанною продукцією проінформовано Ковельський підрозділ Держпродспоживслужби у Волинській
області для вжиття заходів.

З

ВОЛИНСЬКИЙ ОЛЦ МОЗ
УКРАЇНИ ЗАСТЕРІГАЄ:

При купівлі кавуна визначити, чи містить він шкідливі
речовини, фактично неможливо. Але за його м’якоттю
можна багато чого зрозуміти:
lякщо є грубі жовті прожилки, їсти його не можна;
lнаявність одночасно чор-

них і білих кісточок чи слизу
навколо них вказує на нітрати;
lкавун із величезною тріщиною в м’якоті, ймовірно,
був також оброблений шкідливими добривами;
lознаками нітратів є помаранчевий відтінок м’якоті,
її пухка консистенція та грубі білясті волокна. Крім того,
м’якоть такого плоду може
бути
насичено-червоною
з легким фіолетовим відтінком, а волокна, що йдуть
від центру до шкірки, жовті.
У хорошому кавуні вони білі.
Зріз у кавуна з нітратами найчастіше рівний, глянцевий,
а у справжнього — зернистий.
Щоб не отруїтися баштанними, краще купувати їх
у сезон — з середини серпня,
перед тим варто поцікавитися, чи є супровідні документи
з результатами лабораторних
досліджень на вміст нітратів
та пестицидів. n

n Пряма мова
Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, експредставник України у Тристоронній групі на переговорах у Мінську
(звільнений із посади Президентом Володимиром Зеленським 13 серпня), про пастку Путіна
для Зеленського:

«

Кость ГАРБАРЧУК,
редактор відділу місцевого
самоврядування і сільського
життя «Газети Волинь»

Інформаційні технології настільки
стрімко стали невід’ємною частиною
нашого життя, що люди середнього віку
за ними не встигають

n Пульс тижня

Н

3

Нинішня ситуація дуже небезпечна тим, що за бажанням – а я вірю в чесне
бажання Зеленського зробити краще – він, на жаль, зараз сунеться в пастку.
Він просто не розуміє, з ким має справу. Це його свідоме переконання, що
Путін у цій ситуації може бути якимось союзником. Він виглядає зараз у цьому протистоянні як миша, яка довірилася коту. І цей кіт пограється з
мишею, а потім її покарає за це. Це вже очевидно і зрозуміло.
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Багато батьків на власному досвіді переконалися:
на рюкзаку економити не варто.

Що було б простішим: купити без проблем звичну форму чи тепер бігати
і підбирати щось більш–менш строге та ще й відповідного кольору?

Мінус шкільна форма —
плюс до гаманця?
Чи здешевило її скасування збір дитини до першого класу, і як продавці
підлаштовуються під нову, нехай ще і не сформовану учнівську моду
Інна ПІЛЮК

І ДЛЯ ПЕРШОКЛАСНИКА,
І ДЛЯ П’ЯТИКЛАСНИКА —
ЦІНА ОДНАКОВА

Приказка про сани, які
треба готувати влітку, — це
стовідсотково про збір дитини до школи. Вкотре переконуюся, що і писати статтю про
те, скільки приблизно коштує
така повна готовність, і робити
сам процес закупів потрібно
не у серпні, а у травні–червні,
або й іще раніше.
На останній місяць варто
відкласти тільки купівлю взуття й одягу. Маю із цим особистий сумний досвід: придбані
у травні туфлі ніби й із запасом
на піврозміру за літо несподівано і для мене, і для дитини
стали малими. Ну і суто з психологічної точки зору таке розділення покупок вигідне: немає
відчуття, що за годину–другу
витратили повний гаманець.
А гроші накопичуйте немалі.
Відчутної різниці, чи ви збираєте до школи першокласника,
чи п’ятикласника, немає. Найменший та найбільший розміри
коштують однаково.
ШВЕЙНА ІНДУСТРІЯ
ЩЕ НЕ ВСТИГЛА ВИКОНАТИ
УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА

Перша і повна несподіванка очікувала на мене з цінами

на шкільну форму. Звісно, я
чула про указ Володимира Зеленського щодо її скасування
(хоча обов’язковою форма не
була в Україні вже більш як два
десятиліття, з 1996 року), але
не думала, що попит і пропозиція так швидко зреагують на
цю новину. На Центральному
ринку Луцька яток із традиційними рядами бордових
чи чорних піджаків я вперше
за свою підготовчу «шкільну»

стратегію свого торговельного бізнесу.
У «дівчачих» контейнерах
найкраще купують плаття
стриманих кольорів, які кроєм нагадують діловий стиль.
Коштують вони від 400 гривень. Тканина за такі гроші
сумнівна, навіть на дотик відчувається, що майже повністю
— синтетика. Якісніші ж цінять
у 600–700 гривень, і купують
їх охоче. Якщо порахувати, то

від форми на рівні глави держави
« Відмова
виглядає не чим іншим як фікцією, бо кожна
школа і так мала певні стандарти і вимоги до
зовнішнього вигляду своїх вихованців. У кого
«корпоративним» кольором вважався чорний,
синій чи бордовий, то таким він і лишився.

»

практику не знайшла. Є окремо спідниці, є плаття, сарафани, брюки, які хоч і віддалено,
але можна приписати до стилю форми, а піджаків — катма.
«Дехто допродує минулорічні залишки, я не завозила нового товару. Аж самій
незвично. Школа на носі, а
не знаю, чим торгувати. Взяла ось для хлопців сорочок
більше, светрів. Щось же діти
мають вдягати», — продавчиня років 60 розкриває нову

навіть дорожче плаття вигідніше придбати, аніж спідницю (від 300 гривень) і блузку
(коштує теж від трьох сотень)
чи сарафан (від 400 гривень)
з кофтинкою (від 250). А останніх треба кілька, тому як не
крути, а тисяча йде на бодай
один пристойний комплект.
Плюс хіба у тому, що його
можна буде одягти на якісь
оказії за межами школи. Додайте до повноти і вартості
образу ще змінне взуття: ле-

генькі мокасини за 200, туфлі
за 500 чи кросівки за аналогічну ціну.
А загалом відмова від форми на рівні глави держави виглядає не чим іншим як фікцією, бо кожна школа і так мала
певні стандарти й вимоги до
зовнішнього вигляду своїх
вихованців. У кого «корпоративним» кольором вважався
чорний, синій чи бордовий, то
таким він і лишився. І невідомо, що було б простішим: купити без проблем звичну форму, яка мала дуже різноманітні
дизайни і могла вдовольнити
вибагливих модників (я, наприклад, частенько бачила
оригінальні дівчачі комплекти
з шортами), чи тепер бігати і
підбирати щось більш–менш
строге і ще й відповідного кольору. А для шестирічних дітей
швейна індустрія за два місяці
дії указу ділового стилю ще не
натворила.
ВИШИВАНКИ
ПОПУЛЯРНІШІ ЗА БІЛІ
СОРОЧКИ І БЛУЗИ

От на що мода вже давно лишається незмінною!
Від продавчині вишиванок
дізнаюся, що їх охочіше купують замість традиційних
білих сорочок і блуз. Вони
годяться на всі урочисті заходи в школі і ще й на інші

Представник Вселенського паУ Луцьку нещеплених дітей
тріарха архімандрит Михаїл
з початку навчального року
(Аніщенко) відвідав Волинь. Він
не пускатимуть на заняття
в школу та дитсадки. За словами ди- очолив Божественну літургію у храмі Свяректорки міської дитячої поліклініки Оксани
Лещинської, щоб колектив мав опірність
до інфекційних захворювань, потрібно провакцинувати 95% його членів. Вакцин в області є достатньо
і для тих, хто має планове щеплення, й для тих, хто з різних
причин порушив календар профілактичних щеплень.

тителя Миколая Чудотворця в Жидичині.
Напередодні у Свято-Троїцькому соборі архімандрит співслужив митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу під час Всенічної.
Представник Вселенського патріарха родом
з Луцька, тут жив і навчався.

свята цілком доречні. Жіночі
з машинною вишивкою для
першокласниці коштують від
350 гривень, скромні чоловічі трохи дешевші — 300, а от
для підлітків додайте до цієї
ціни мінімум ще дві сотні. Хочете ручної роботи — платіть
від 700 гривень за найпростіший виріб.
Прицінююсь до спортивного костюма. І на шестирічок, і на 12–літніх дітей
його вартість однакова.
Цього року він обійдеться у
500–600 гривень. Додайте
ще кеди чи легкі кросівки за
300–400 гривень. Зауважу, це
ціни найпростіших. Фірмові
коштуватимуть мінімум утричі
дорожче.
А ХОЧЕТЕ ПРИ ПОКУПЦІ
УБИТИ ДВОХ ЗАЙЦІВ?
ТОДІ ЧИТАЙТЕ ДАЛІ

Якщо з одягом ще можна
варіювати, то без портфеля
ніяк не обійтися. Отут цінам
є де розгулятись! Є екземпляри і по 300 гривень, і по
1300. З власного досвіду раджу одразу купити якісніший
і дорожчий. Дитина тоді користуватиметься ним кілька
років: ніякі шви не «полізуть»,
ручка буде на місці, працюватимуть замки, які за рік
школяр відкриватиме тисячі
разів.
Ще один обов’язковий
пункт шкільного шопінгу —
канцелярія. Я спеціально
зберегла чек на зошити, які
купувала у травні, і порівняла
ціни у тому ж магазині. От і
перший мінус — штука здорожчала на 17 копійок. Не
багато, але якщо купувати їх
кілька десятків? Знову згадаються оті сани, які варто
готувати влітку. Наш повний
комплект для молодших класів з олівцями, фарбами, пеналом і різними дрібницями
типу гумок і клею обійшовся
у 320 гривень. Багато батьків
майбутніх першокласників за
рекомендацією шкіл перейшли на гуртові замовлення
в інтернеті. Тут, як то кажуть,
вбили двох зайців: усіх забезпечили однаковими наборами, аби не було хизування, і
зекономили (на все вистачило дві сотні).
А взагалі, якщо є можливість, варто більшість покупок
все-таки робити онлайн. Підслухана історія: різниця в ціні
чорних джинсів на «першачка» однієї торгової марки на
ринку та в інтернеті становила майже 300 гривень. Мама
вчасно схаменулася і повернула вже куплений товар. Тоді
скооперувалася із колегою і
замовили через інтернет ще й
портфелі. Вартість доставки
розділили на двох. n

Малюк вагою 5 кілограмів 150 грамів
та ростом 60 сантиметрів народився у
Рівненському пологовому будинку. Богатир з’явився на світ в результаті природних пологів.
Мама та хлопчик почувають
себе добре.

ПЛАНЕТА НА ІМ’Я ЛЮДИНА
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БРАЗИЛЬСЬКИЙ МІЛЬЯРДЕР ПРОЙШОВСЯ
СТЕЖКАМИ ПРЕДКІВ НА ВОЛИНІ
Даніель Феффер зі своєю родиною відвідав містечка Локачі та Колки,
у яких понад сто років тому проживали його родичі
Фото із фейсбук-сторінки Ірини РОМАНЮК.

Ірина РОМАНЮК

ВІД РУБКИ ЛІСУ —
ДО ПАПЕРОВОЇ ФАБРИКИ

Коріння роду Фефферів, наскільки вдалося дізнатися його нащадкам, — в Локачах. Їхній прадід Сімпсон Феффер народився 1874 року
в цьому невеличкому містечку. Його
родина належала до єврейського
субетносу ашкеназі — вихідців із середньовічної Німеччини, інших східноєвропейських країн, які емігрували на українські землі.
На початку минулого століття
Сімпсон із дружиною Бертою проживали в Колках. Глава сім’ї працював на рубці лісу. В пари народилося
четверо дітей. У той час євреям забороняли володіти землею, займати
державні посади.
Колки нічим не відрізнялися від
інших сіл: євреї мешкали в кількох
будиночках навколо синагоги, були
бідними, основний прибуток мали
від
продажу
сільськогосподарських продуктів. Їхні хатини часто
підпалювали: тодішня влада переслідувала етнічні меншини. Отож
Феффери вирішили виїхати в місто,
вважаючи, що там буде безпечніше.
Спочатку перебралися до Луцька,
а згодом — у Рівне. Саме з останнього в 1910–му Сімпсон Феффер
емігрував у Бразилію. Його дружина
з дітьми залишилася в Україні. Глава сім’ї планував заробити кошти і
максимум через чотири роки забрати рідних до себе. Та в плани родини внесла корективи Перша світова
війна. Першу звістку з Бразилії вона
одержала аж у 1920–му: батько дав
запрошення рідним, прикріпивши
до нього квитки до далекого континенту.
Шлях у Бразилію проліг через
Варшаву (там тоді було бразильське
консульство) та Францію, звідки з
місцевих портів відправлялись кораблі через океани. Найстаршому із
синів Сімпсона Леону на той час було
19 років.
Сімпсон Феффер заробляв на
продажу канцелярських товарів.
Леон спочатку допомагав батькові,

життя місцевих євреїв. Під час ознайомчої екскурсії Фефферам пані
Людмила зауважила, що ця родина
— перша, яка приїхала за понад сто
років у пошуках стежин предків.
Гостей вражало все: наші звичаї,
квіти, дерева, будівлі. Вони пройшлися «дорогою болю» до місця
загибелі представників свого народу. Неабиякий інтерес викликала
калина — символ нашої держави,
біля якої всі фотографувалися, брали інтерв’ю в тих, хто зустрічався з
делегацією. Зокрема, у селищного
голови Богдана Іуса, вчительки історії Людмили Зінчук та авторки цих
рядків. Що цікавило бразильців? Буквально все. Які цінності в українців і
як вони живуть, їхні погляди на відносини з Росією та із сусідньою Польщею, чому так сталось, що нині в Локачах немає жодного представника
єврейської нації і де знайти відомості про своїх предків. До речі, жодним словом гості не видавали того,
що вони — фінансово забезпечені
люди (про це дізналися вже лише
під час дружнього обіду, на який нас
запросили Феффери). Були щири-

яка належить
« Ценам.історія,
То наше коріння:
воно представляє наше
минуле, сьогодення
і майбутнє.
І журналісти іноді бувають у ролі респондентів. Інтерв’ю бразильському мільярдеру.

пізніше сам почав торгувати парасольками (дрібний дощ тут був звичним явищем), згодом виготовляв
свічки, потому заснував свою невеличку друкарню та фабрику конвертів. А вже в 1939 році відкрив власну
паперову фабрику «Suzana Papel e
Celulose». Упродовж свого життя він
також займався різноманітною громадською діяльністю, а бізнесом пізніше опікувався його син Макс. Нині
бразильська целюлозно–паперова
фірма Фефферів є найбільшим у цій
країні виробником паперу. «Suzana
Papel e Celulose» — власність чотирьох синів Макса, президентом якої
є найстарший Девід, його заступником — Даніель.
ПОДОРОЖ У МИНУЛЕ
РОЗПОЧАЛАСЬ ІЗ ЛОКАЧ

Поїздку в Україну Феффери планували давно. Історію свого роду
вони знали з розповідей дідуся Леона, а щоб дізнатися більше, найняли
спеціалістів, які створили для сім’ї

генеалогічне дерево. Найнижчою
ланкою, про яку вдалось дізнатися,
стали Елкунія та Маріус Феффери. Вони проживали в ХІХ столітті в
Локачах і є батьками Сімпсона. Тож
шлях родини проліг найперше до
цього містечка.
Разом із Даніелем приїхали його
дружина, двоє синів, племінники.
Супроводжували їх відомий бразильський режисер–документаліст
Марсело Мачодо, знімальна група
та гіди–перекладачі.
Нащадки євреїв приїжджають
у наше містечко часто, переважно
це рідні тих, кому вдалося вижити
в роки Голокосту (в Локачах було
знищено майже три тисячі місцевих
жителів єврейської національності).
Тож цю сторінку в житті маленького
населеного пункту достатньо вивчено. Вчителька історії Локачинського
опорного навчального закладу Людмила Зінчук разом з учнями неодноразово писала різноманітні проєкти,
навіть видала невеличку книгу про

»

ми та комунікабельними, не заважав
мовний бар’єр, бо ж із гостями приїхало троє перекладачів. А знімальна
група все це фіксувала на свої камери, розповідаючи, що Феффери
замовили фільм про свою подорож
в Україну. Також у гаджетах гостей
збереглося чимало цікавих для них
знімків: жовта із чорними цятками
жаба, бо у Бразилії вони є тільки зеленого кольору; наша підвода, на
якій іноземцям навіть пропонували
проїхатись місцеві жителі; старі радянські автомобілі, бо такі їздять і в
їхній країні…
З Локач шлях родини проліг до
Колок та Рівного, а вже звідти — до
Варшави та назад додому, щоб писати книгу роду Фефферів, у вступному слові якої сказано: «Це історія,
яка належить нам. То наше коріння:
воно представляє наше минуле,
сьогодення і майбутнє. Ми всі є головними героями цього оповідання,
створеного і оновлюваного щодня
кожним із нас у родині Феффер. І початок цієї подорожі стартує в Україні». n
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l ІСТОРІЯ ПОРЯТУНКУ

l ЗНАЙ НАШИХ!

Материнська любов
і професіоналізм медиків
здійснили диво:

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 15 серпня:

СІАМСЬКИХ
БЛИЗНЮКІВ УСПІШНО
РОЗДІЛИЛИ!
с. 7
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l ЧУДЕСА ПРИРОДИ

І полетіли з неба… карасі,
жаби, монети і трактор!

Андрій Кимач учився
на священника
і філософа, а став
найкращим оперним
співаком світу
Слава про хлопця
з Вінниччини розлетілася
континентами цього року —
з того моменту, як він
переміг у дуже престижному
конкурсі BBC. Заробив
за це 25 тисяч доларів!
Та в його історії найцікавіший
не заробіток, а те, що він
навіть не збирався бути
співаком
Оксана КОВАЛЕНКО

У МАМИ ТИСК ПІДСКОЧИВ,
І ТАТА ВІДПОЮВАЛИ
ЛІКАМИ, КОЛИ ДІЗНАЛИСЯ
ПРО ПЕРЕМОГУ СИНА

Дощ, коли з водою з висоти падають… пшениця, стародавні
монети, раки, доводилося бачити не кожному. Але протягом
багатовікової історії людства зафіксовано чимало воістину
феноменальних опадів

Фото bbc.com.

Петро КРАВЧУК

Б

ули вони й на Волині. Так, у середині 1930-х «рибний» дощ
випав поблизу Любомля —
з неба з краплями падала риба! Тому
пастухи, залишивши худобу, бігали
пасовищем і збирали її.
А на новгородській землі 12 січня 1447 року під час зимової грози
з дощем летіли пшениця й жито.
У 1804-му смерч зруйнував
у Марокко (Північна Африка) великі склади із пшеницею. Сильні вітри
підхопили зерно й понесли його
через Гібралтарську протоку до берегів Іспанії. І там, на превеликий подив жителів одного містечка, з неба
раптом посипалася пшениця — так
багато, що її почали збирати.
Дощ із в’язальними спицями
обрушився 1856-го на містечко Гаррісберг (США). Це трапилося після Краса, якої страшно.

Дощ із в’язальними
спицями обрушився
1856-го на містечко
Гаррісберг (США).

Через терни до зірок — таким був його шлях.

На велику сцену його вивів
міжнародний конкурс. 31-річний Андрій якось зважився
і подав заявку на «Кардіффські
голоси світу». Цей конкурс класичного оперного співу відбувається у столиці Уельсу Кардіффі. Позмагатися зголосилося
понад 400 оперних виконавців
з усіх усюд, зокрема і досвідчені зірки сцени. Фільтрували
прискіпливо: тільки 20 із тих,
хто надіслав диски з піснями
(а це виконавці з 15 країн), подо-

лали відбірковий тур. Серед них,
на радість, — вінничанин Кимач.
І він заспівав. Виконував твори
Сергія Рахманінова, Гаетано Доніцетті та Жоржа Бізе. Тиждень
змагань — і Кимач у п’ятірці
фіналістів. Судді слухали-слухали і зробили висновок: найталановитіше, наймилозвучніше
і найпроникливіше співає отой
хлопчина з України.
Звісно, мама Андрія була такої ж думки: коли слухала уночі
по радіо змагальні етапи, вперше
жалкувала, що не знає англійської: «У мене аж тиск підскочив,
коли я дізналася, що син потрапив
у п’ятірку виконавців арій і в п’ятірку виконавців романсу. Але
перевагу надав аріям, тут більше
міг розкритися його співочий потенціал… Тож коли почула наше
прізвище, не змогла втриматися,
розбудила чоловіка, а потім відпоювала його ліками, бо він дуже
перехвилювався». Сказати, що самого переможця переповнювали
емоції, — то нічого не сказати, бо до того конкурсу Андрій
приглядався роками.

Закінчення на с. 6

»

с. 5

»

l ШОК!

Підлеглі Авакова
підвішували чоловіка
віка
ли
на трубі й гамселили
по чому бачили

того, як циклон зруйнував місцеву із краплями води падали стародавфабрику, піднявши її продукцію ні монети. Близько тисячі золотих
і срібних монет карбування часів
в повітря.
Загадкові опади були зафіксова- Івана Грозного зібрали після зливи
ні 17 червня 1940 року в селі Меще- діти й дорослі.
ри Горьківської області (Росія). Тут
під час сильної грози з неба разом
Закінчення на с. 11

«ЦІКАВА»
ЗА «ЦІКАВА»
23 ТРАВНЯ ЩЕ

»

Фото kapterka.com.ua.

Фото ichef.bbci.co.uk.

“

Фото ukr.novostionline.net.

Працівники Досудового бюро
розслідувань (ДБР) завершили
слідство про катування поліцейськими
ими
підозрюваного на Миколаївщині

Шок: підлеглі
Авакова
підвішували
чоловіка на трубібі
й били по чому
бачили

І полетіли з неба… карасі, жаби,
монети і трактор!

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

ЗА 15 СЕРПНЯ
У ПРОДАЖУ!
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!
А на сайті
volyn.com.ua –
ще більше
неймовірних історій!

Те, як вдалося розділити сіамських
близнюків, — називають дивом

Андрій Кимач
учився на
священника і
філософа,
а став
найкращим
оперним
співаком світу

ДНЗ «Нововолинський центр
професійно-технічної освіти»
Форма
Фо
власності — державна

Форма навчання — денна

Навчання безкоштовне.

Проводить набір учнів на 2019/2020 навчальний рік
На базі базової загальної середньої освіти (9 кл.)
штукатур, лицювальник-плиточник — 3 роки;
кравець, вишивальник — 3,8 роки;
верстатник широкого профілю — 3 роки;
слюсар з ремонту колісних транспортних засобів — 2,9 роки;
На базі повної загальної середньої освіти (11 кл.)
кухар, кондитер — 1,5 роки;
майстер ресторанного обслуговування — 1,4 роки;
оператор комп’ютерного набору (для дітей з особливими потребами) —
1рік;
Прийом проводиться за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту
Іногороднім надається гуртожиток (проживання безкоштовне).
Адреса: Волинська обл. Іваничівський р-н, с. Будятичі, вул. Івана
Франка, 14, їхати маршрутним таксі № 13, 6, тел.: (03344) 4–47–77,
(068) 770–96–95, (063) 144–83–08.
e-mail: novovolynskyi.cpto@gmail.com
http://dnznovcpto.volyn.sch.in.ua.
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n А ви як думаєте?

ОДНІ КАЖУТЬ: «КРУТО», ІНШІ —
«НЕ УСУВАЙТЕ УКРАЇНЦЯ
ВІД ПРАВА ОБИРАТИ»
Як ви ставитесь до ініціативи команди Володимира Зеленського голосувати
на виборах через інтернет? Чи буде таке волевиявлення чесним?
Володимр КАРПУК,
народний депутат
України
V та VІ скликань
(м. Луцьк):
— Ясно, що це вже
стало звичайним явищем у країнах Європи, зокрема в державах Балтії. Але
в українських реаліях це далеко від
справедливості, оскільки полегшує
маніпуляції та махінації. Кажуть, що
людство не придумало нічого кращого за демократію, але зараз, в епоху
нових технологій і великого потоку
інформації, коли люди мають обмежені можливості для її адекватного
аналізу, демократія втрачає свої позитивні якості. Бо на практиці влада
перетворюється в охлократію — владу некомпетентної більшості.
Ростислав
КУШНІРУК,
заслужений
працівник культури,
засновник
народної хорової
капели «Посвіт»,
член товариства
політичних в’язнів
та репресованих (Луцький район):
— Така ідея — ніби у ногу із життям. Але я категорично проти. Вважаю цю ініціативу провокативною,
адже суспільство до цього ще не готове. На мою думку, це просто підготовка до великих фальсифікацій та
маніпуляцій. Не інакше.
Роман РОМАНЮК,
директор
Волинського
обласного центру
зайнятості
(м. Луцьк):
— Голосувати через
інтернет? А чому б і ні.
Є ж така практика у світі. Тому не бачу
в цьому нічого поганого. Звісно, якщо
зробити усе з розумом — створити
надійну систему електронного голосування з високим рівнем захисту,
адаптувати програмне забезпечення
до наших можливостей. Це ж реально. Головне, щоб була забезпечена
під час онлайн–голосування конфіденційність, чесність, аби уникнути
фальсифікації.
80% населення нині мають гаджети. Електронне голосування буде для
них додатковою можливістю волевиявлення. У такий спосіб можна залучити до виборів і найменш активну
частину електорату — молодь. Вона
ж постійно сидить у соцмережах.
Людмила
ПРИХОДЬКО,
народна артистка
України (м. Луцьк):
— Складно навіть
уявити таке голосування, бо натискання
на кпопку хто перевірить? Принаймні зараз хоч дивляться у паспорт виборця. Я знаю, як
живе село, який там рівень освіти,
медицини і які пенсії. Не у всіх людей навіть телефони є, то про який
онлайн можна говорити? Я поважала
би владу, яка поважає свій народ. Але

то працює з перебоями. Проводити
«всеукраїнське» навчання населення
нереально. А на яку там кнопку можуть натиснути замість того, хто не
знайомий із комп’ютером, людина
не буде знати. Так що рано говорити
про такі прогресивні методи. Може,
щонайшвидше років через десять це
станеться…
Андрій САПОЖНИК,
голова Павлівської
ОТГ (с. Павлівка
Іваничівського
району):
— Я, як молода
людина, позитивно
ставлюся до такої пропозиції, в тому числі й до голосування онлайн. Адже так вибирає весь
прогресивний світ. Однак у нас —
свої реалії, які потрібно обов’язково
враховувати. Незважаючи на те, що
інтернет проведений до усіх населених пунктів нашої громади, люди

можна
« Знаєте,
організувати і голосування
поштою, листи писати,
можна знайти різні
способи… Але як нарешті
обрати чесних
і достойних?

»

Проголосувати, не виходячи з дому, — чудова ідея. Але чи не вкрадуть хакери ваш голос?

ця влада не усвідомлює, що її обрали
на противагу попередній. Мене хвилює цей народний вибір, хвилює доля
України. Бо нинішні владці починають
із дивних методів: азартні ігри хочуть
легалізувати, обурює, як ставляться
до журналістів. Хоч Зеленський ніби
і людина від мистецтва, але у його
передборчій програмі навіть слів таких, як культура і мистецтво, немає.
Болить, що у моєму рідному Каневі
на Черкащині 40 років не можуть добудувати будинок культури, і, мабуть,
уже й не добудують. Знаєте, можна
організувати і голосування поштою,
листи писати, можна знайти різні способи… Але як нарешті обрати чесних
і достойних?
Володимир
ШЕНДИБИЛО,
заступник головного
лікаря Луцької
міської клінічної
лікарні (м. Луцьк):
— Ініціатива загалом непогана, адже
технічний прогрес не зупинити, новітні інформаційні технології активно
впроваджуються в життя. Інша річ —
чи готова сьогодні Україна до електронного голосування? Думаю, ми до
цього ще не доросли. Далеко не у всіх
селах у глибинці є змога користуватися інтернетом, не всі літні люди мають
сучасні гаджети. А потрібно забезпечити умови для волевиявлення усіх
верств населення. Також маю сумніви щодо того, чи є технічна спроможність надійно захистити процес голосування від втручань, зокрема і з боку
спецслужб інших країн. Навіть у США
не можуть похвалитися, що вирішили
цю проблему. І ми бачимо у телесюжетах, як там люди йдуть на виборчі
дільниці.
Я вважаю, що у наших умовах
потрібно покроково запроваджувати певні елементи електронного
волевиявлення. Скажімо, спочатку
можна встановлювати в кабінках для
голосування спеціальне сканувальне
обладнання, щоб полегшити процес
підрахунку голосів і уникнути фальшування. А згодом, імовірно, буде

змога застосовувати змішану систему голосування: і класичним шляхом,
і частково за допомогою інформаційних технологій. Але тільки за умови
гарантованого захисту від стороннього впливу.
Микола ВЕЛЬМА,
редактор
громадськополітичної
газети «Вісник
Ковельщини»,
заслужений
журналіст України
(м. Ковель):
— Особисто я до цього готовий.
Але річ у тому, що до реалізації такого
нововведення треба ще багато зробити. У нас телебачення не покриває
окремі регіони. А інтернет і поготів
є не скрізь. Тож варто спочатку подбати про його поширення на всій
території України. І про те, звичайно,
щоб гаджетами могли користуватися старші люди, яких ще треба цьому
навчити.
Чи чесним буде таке голосування? Якщо його проводитимуть чесні люди, то результати відобразять
реальну ситуацію. А ще це має бути
врегульовано на рівні законодавства.
Безперечно, потрібна ефективна система контролю… Он скільки пунктиків набирається. Хочеться вірити, що
коли дійде до волевиявлення онлайн,
то всі вони будуть враховані.
Віктор ТАРАСЕНКО,
заслужений шахтар
України, депутат
Нововолинської
міської ради
(м. Нововолинськ):
— Я не входжу в команду критиків Президента Володимира Зеленського, але
такого нововведення не сприймаю.
Поясню чому. Зараз Україна не готова до повної комп’ютеризації. Навіть
далеко не всі мої земляки, які проживають у містах, придбали гаджети, дехто зовсім не вміє ними користуватися. У селах взагалі одиниці
їх мають, та й інтернет там, якщо є,

старшого віку не вміють користуватися комп’ютером і часто не бачать
у цьому потреби. А вони становлять
більшість виборців, які беруть участь
у голосуванні. Добре, якщо в сім’ї
є молодь, яка все зробить замість
своїх батьків, бабусь та дідусів. А в
протилежному випадку доведеться
когось кликати на допомогу. Таке
волевиявлення громадян може бути
спотвореним, та й при теперішніх
технологіях і в нинішній ситуації — не
зовсім чесним.
Діна ЛУЦИК,
багатодітна мати
(с. Підцир’я
Камінь-Каширського
району):
— Як для мене, матері дев’ятьох дітей,
якій непросто, як кажуть, вийти у світ, голосування через
інтернет — кращий варіант. І взагалі думаю, що таке нововведення на
часі, адже вся молодь сьогодні в інтернеті — в інстаграмі, фейсбуці. Їм
простіше натиснути кнопку в гаджеті, ніж іти на виборчу дільницю. А тим
більше, коли ще й відкріплення треба
брати, якщо така ситуація складається. Може, завдяки такому голосуванню й активність була б вищою — не
50–60 відсотків від загального числа
виборців. Правда, якщо сама процедура буде надто складна, то це може
ще зменшити кількість учасників. Буває, хочеш підтримати петицію–запит якогось народного депутата на
адресу президента, але коли почнеш
реєструватися, то стільки «порогів»
треба переступити, що і рукою махнеш.
Стосовно того, чи буде таке голосування чесним, то на дільниці й зараз можна сфабрикувати результати,
і, я думаю, коли вибори будуть проводитися по–новому, то хакери знайдуться і тут. В принципі все залежить
від того, наскільки влада зацікавлена,
аби результати були правдивими.
Богдан ШИБА,
луцький міський
голова
2006–2010 років
(м. Луцьк):
— Наразі треба покращувати рівень життя людей, підвищувати
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n А ви як думаєте?
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n О часи! О звичаї!
Фото google.com.

Наркоторговець
у погонах

технологічну, інформаційну культуру.
І лише тоді такі нововведення можна
застосовувати. Тим більше, що інтернетом охоплено не всю сільську місцевість. Тому різноманітні інтернет–
опитування і тим більше голосування
будуть необ’єктивними. При такому
рівні кіберзахисту, який є у нас, електронні вибори не можуть бути чесними, будь–хто зможе втрутитися.
Володимир ЧЕРЧИК,
секретар
Маневицької
селищної ради
(смт. Маневичі):
— Я то готовий до
голосування в інтернеті, а от чи спроможні це
будуть зробити старші люди? Їх треба
якось навчити поставити ту ж «галочку» за допомогою техніки. Чи буде це
голосування чесним — складно передбачити. Голоси, звичайно, будуть
зчитуватися, але це комп’ютери, які
здатні ламатися, давати збій, тому
це новаторство поки звучить як експеримент. Я зможу це зробити, але
переважна більшість пенсіонерів,
які беруть активну участь у місцевих
виборах, сьогодні не готові до таких
кроків, і навряд чи їх можна буде повноцінно підготувати до електронного
голосування навіть до 2024 року.
Микола ДЕНИСЮК,
водій (м. Луцьк):
— Вважаю, що ми
ще не готові до таких
нововведень. Можливо, колись така форма голосування і буде
доцільною, але зараз
вона не на часі. Це потрібно впроваджувати поступово, адже не всі мають гаджети, не скрізь є доступ до
інтернету. Для мене це складно, мені
значно простіше у бюлетені поставити відмітку. Я все життя так голосував
— перелаштуватися важко.
Ірина ФАРІОН,
доктор філологічних
наук, мовознавець,
член політради
ВО «Свобода»,
народний депутат
України
VІІ скликання
(м. Львів):
— Ці «мальчікі» з «95 кварталу»
сприймають Україну як віртуальне
середовище і як свою територію для
бізнесових ігор. Те, що вони пропонують, — це один зі складників тих їхніх
бізнесових ігор для того, щоб максимально українця усунути від впливу
на чинну владу…
Я вважаю, що існують речі, які
людина обов’язково мусить робити
персонально. А є речі другорядні,
які можна робити по електронці. Це
як подані документи до вищого навчального закладу. Ти працюєш через свій кабінет, але маєш приїхати
і привезти персонально документи!
Треба навчитися відрізняти головне
від другорядного і не перетворювати
все наше життя у віртуальну версію.
Вибори — це обов’язок кожного прийти і проголосувати!
А ви що думаєте з цього приводу? Чекаємо листів на поштову
адресу: 43025, просп. Волі, 13,
м. Луцьк, «Газета Волинь» або електронну: volyn.nova@gmail. com.
Бліц провели
Василь УЛІЦЬКИЙ,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Алла ЛІСОВА, Катерина ЗУБЧУК,
Мирослава КОЗЮПА,
Лариса ЗАНЮК,
Людмила ВЛАСЮК,
Оксана КОВАЛЕНКО,
Євгенія СОМОВА,
Олег КРИШТОФ. n
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Співробітники Служби
безпеки України викрили
військовослужбовця підрозділу
одного з навчальних закладів
на збуті психотропних речовин
Іванна ПОЛІЩУК

перативники
встановили, що сержант незаконно зберігав амфетамін для продажу.
«Товар» реалізовував, зокрема, мешканцям Волині за ціною 350 гривень
за грам. Правоохоронці затримали
зловмисника у Володимирі-Волинському після збуту чергової партії амфетаміну.
У межах провадження йому повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується
питання про обрання міри запобіжного заходу. Викриття наркоділка проводилося спільно зі слідчими поліції під
процесуальним керівництвом військової прокуратури. n

О
Про цей дикунський випадок тепер говорить уся країна.

ПОГРАБУВАЛИ
І ЗАКОПАЛИ НА ТЕРИКОНІ
Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої
прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим
розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення
29- та 30-річним мешканцями шахтарського міста розбою,
викрадення офіційних документів з корисливих мотивів, незаконного
заволодіння паспортом та незаконного позбавлення волі людини
Наталка МУРАХЕВИЧ

е було 25 червня, надвечір.
Молодики напали на знайомого, який перебував з ними
в одному автомобілі, зв’язали його,
побили та вивезли до одного з териконів у Нововолинську. У безлюдному місці зловмисники продовжили побиття й тортури: проводили
по шкірі чоловіка ножем, висловлюючи погрози, а тоді помістили у канаву, заліпивши рот скотчем, закидали жертву землею та сміттям і так
залишили, а самі поїхали. Під час
знущань молодики відібрали в потерпілого банківські картки, з яких
мали намір зняти кошти, паспорт
і сумку з грошима й речами – усе
належне іншій особі.

Ц

Звільнився потерпілий лише через кілька годин.
Зловмисникам повідомлено про
підозру у вчиненні кримінальних
правопорушень за кількома стаття-

відібрали
« Молодики
в потерпілого банківські
картки, з яких мали намір
зняти кошти, паспорт
і сумку з грошима
й речами – усе належне
іншій особі.

»

ми Кримінального кодексу України.
Прокурори наполягають на обранні
їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. n

n Почуйте нас!

Як прикутому до ліжка
отримати субсидію?
Схоже, що наші «мудрі» чиновники забули, що в Україні
є інваліди з дитинства. Частина з них не може ходити або
пересувається з великими труднощами, але вони мають
житло і є отримувачами пільг та допомог. Оскільки держава
обіцяла, що монетизовану субсидію принесуть усім, хто
отримує виплати на дому, то вони цього і чекали
Віктор КОВАЛЬСЬКИЙ

— точно. Не принесли. Чому?
Скоріш за все тому, що державна соціальна допомога
виплачується не через Пенсійний
фонд. І ці люди у списки не потрапили. Коли я зателефонував у банк,
сказали, що потрібно з’явитися особисто з паспортом і кодом. Тобто
треба брати ліжко із хворим і везти
туди, бо мало фінансових установ
доступні для людей з інвалідністю.
До речі, чому в банку субсидію
можна отримати після 12 числа поточного місяця? Адже залишається
дуже мало часу на те, щоб забрати
кошти і заплатити до 20-го за комунальні послуги. Виникає ще одне
запитання: тепер так буде і надалі? Зверталися з цією проблемою
в місцеве управління соцзахисту.

Я

Там пообіцяли повідомити про ситуацію вище. Це було ще в березні.
Але нічого не змінилося донині. Тому
хочеться запитати у відповідальних

брати ліжко
« Треба
із хворим і везти туди,
бо мало фінансових
установ доступні для
людей з інвалідністю.

n Береженого Бог береже

Остерігайтеся
«працівників
соціальних
служб»!
Минулого понеділка
жертвою зловмисників
стала 92-річна лучанка
Наталка МУРАХЕВИЧ

азвавшись представниками
служби соціального захисту,
спритники проникли в помешкання бабусі, відволікли її увагу і заволоділи 21 тисячею гривень. І такі
випадки, на жаль, непоодинокі, суми
ж варіюються від однієї до кількох десятків тисяч гривень.
Прокуратура області звертається до громадян із проханням бути
уважними й обережними, пускаючи
в оселі незнайомців, ким би вони не
називалися – працівниками сервісних, соціальних чи інших служб. Лише
обачність і здоровий глузд є запорукою того, що людина не стане жертвою шахраїв. n

Н

n Знай наших!

«Вітаємо!
Ви гордість краю!»
Президент України Володимир
Зеленський призначив стипендії
волинським спортсменам Богдані
Конашук та Сергієві Ємельянову

»

за реалізацію програми монетизації субсидій, і, напевно, насамперед
у міністра соцполітики та прем’єра:
невже так важко нормально виконувати свою роботу? Адже не так
багато у нас категорій пенсіонерів,
котрі одержують виплати вдома.
Чому б не подумати, як спростити
їх отримання людям з інвалідністю.
м. Нововолинськ. n

Олена ВОЛИНЕЦЬ

ро це йдеться в указі глави держави
«Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів».
«Вітаємо! Ви наша гордість!» – зазначається на сторінці Волинського регіонального центру з фізичної
культури і спорту інвалідів «Інваспорт»
у фейсбуці. n

П

Євгенія НАЗАРУК

Ще вчора, ще тільки вчора
(Повірити в це несила!)
Усміхнена, на підборах
До тебе ішла, мій милий.
Сміялися небо й трави,
І щастя текло, мов річка,
І легіт, панич кучерявий,
Грайливо цьомав у щічку…
Сьогодні між нами осінь,
Вітри й людські пересуди…
А серце ще плаче й досі,
Питає, що далі буде.
А серце — печалі згусток…
Допито медовий трунок…
Любов пішла у відпустку,
Як кажуть, за свій рахунок.
с. Лище
Луцького району.

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ
У ПАРІ
Молода, симпатична, віруюча
32-літня жінка-лучанка познайомиться з метою створення дружної сім’ї з
віруючим чоловіком віком до 42 років.
Осіб зі шкідливими звичками та засуджених прошу не турбувати. Мій тел.
0992745142.
ххх
Лучанка, вдова. Мені 60 років, середнього зросту, шкідливих звичок не
маю. Для серйозних стосунків познайомлюся зі спокійним, порядним і надійним чоловіком, якому за 60 років.
П’яниць, наркоманів, засуджених прошу не дзвонити. Мій тел. 0509006876
(після 18-ї год.).
ххх
Сільський чоловік, за професією
будівельник, не п’ю, не курю, нормальної зовнішності (57 років, зріст 170
сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою-волинянкою із сільської місцевості. Мій
тел. 0988728167.
ххх
Пенсіонер поважного віку із сільської місцевості запрошує до себе на
проживання жінку з розумною різницею у віці, яка має проблему з житлом,
але не вживає спиртного. Мої тел.:
0962519507, 0666923877.

Психічний стан представників обох статей
після весілля змінюється по-різному. Як
показало опитування, в якому
взяли участь більше 4 тисяч
осіб, життя після одруження робить чоловічу психіку
більш вразливою на відміну
від жіночої, яка після заміжжя
навпаки зміцнюється. Багато жінок після весілля навіть
змогли позбутись нервових
хвороб, якими страждали до
вступу в шлюб.

На місці їхнього спочинку
ростуть червона і біла троянди
Українськими Трістаном та Ізольдою, яких чари любові з’єднали
на 60 літ, називають Марію Заньковецьку та Миколу Садовського
(справжнє прізвище — Тобілевич)
Марина ЛУГОВА

n Ніхто, крім тебе

«МИ ПОВЕРТАЄМОСЯ З ВІЙНИ І ПРИВОЗИМО
ЇЇ З СОБОЮ ДОДОМУ»
Сергій і Ганна Бойки із села Кутрів Горохівського району – одна з тих подружніх пар, котрі знають,
як то не просто жити, коли чоловік побував у зоні АТО, бачив смерть.
Тим більше — пройшов через полон

Фото з домашнього архіву родини БОЙКІВ.

Катерина ЗУБЧУК

ЛЮДИ ГОВОРИЛИ: «ДЛЯ ГАНІ
ПІДІЙШОВ БИ СЕРГІЙ — ВОНИ
ЗА НАТУРОЮ ТАКІ СХОЖІ»

Їдучи на зустріч із Сергієм і Ганною, уже трохи знала, що довелося
їм пережити у 2014-му, коли чоловік,
воюючи на Сході України, потрапив
у полон. Але, звичайно, наша розмова була перш за все про їхню любов:
як зароджувалися почуття кутрівського
хлопця і берестечківської дівчини?
— Я з братом майбутньої дружини
товаришував, — каже Сергій, — і бував
у них вдома. Там і побачив її.
А коли вперше подивився на дівчину, як на свою одну-єдину? Коли про
це запитала, чоловік зробив паузу, ніби
пригадуючи, як то було. Тоді вже жінка
не втримується і з ноткою докору говорить:
— Добре він усе пам’ятає…
І Сергій розповідає:
— Одного чудового дня прийшов
додому до її брата Олега. Пробігав через прохідну кімнату, де була моя майбутня дружина. І вона мене зупинила.
Навіть свої художні роботи показала.
— Ти ще скажи, чого я тебе спинила… Бо дістав… Він же навіть не вітався зі мною. Я для нього була порожнім
місцем. Мене, дівчину гонорову, зачепило…
На той час Ганна закінчила художнє
училище у селищі Гриців на Хмельниччині і працювала в Берестечківському будинку школяра. І того дня, коли
вона не просто першою привіталася
до хлопця, а й висловила своє «фе»
з приводу його дивної байдужості
до неї, вони ніби вперше побачили
одне одного. Уже після цього, коли
хлопець приходив до Ганниного брата, то і з нею спілкувався. Хоч до зустрічей, до освідчення ще мине трохи
часу.
І ось весілля в однокласниці Ганни
у селі Мерва, на яке їх обох запросили.
Уже ніч. Натанцювавшись, відійшли від
гурту до річки. Стояли на місточку. Мабуть, тоді зрозуміли, що і в них скоро
буде весілля. І справді, у вересні 1997го Сергій і Ганна повінчалися у Свято-Троїцькому соборі Берестечка. А ця
святиня — особлива, з гарним убранством, серед якого є і плащаниця, вишита Ганною.
А якби вона не проявила гонору,
не зачепила хлопця, який байдуже пробігав повз неї, чи не пройшла б їхня любов мимо?
— Здається, все одно так мало б
статися, як є, — каже жінка.
— Чому «здається»? — не погоджується Сергій. — Ми в одну Берестечківську школу ходили, бо в моєму
Кутрові лише початкова. Чув, що люди
говорили: «Для Гані підійшов би Сергій,
бо вони за натурою такі схожі». Хоч той
Ганнин «поштовх», мабуть, зіграв свою
роль.
До речі, я звернула увагу, що чоловік
називає дружину Гандзею. На моє зацікавлення, чому в ходу така старовинна

ний, бо ми їхали до сепаратистів. Звідти зателефонували, що в них є наш боєць, поранений у ноги, якого потрібно
забрати.
Виявилося, історією з пораненим
просто заманили. Взяли тоді сепаратисти весь екіпаж — і офіцерів, і рядових.
Того дня Ганна не діждалася дзвінка від чоловіка. І до нього не могла додзвонитися. Розуміла: щось сталося.
7 листопада зателефонувала в облвійськкомат і почула: «Не хвилюйтеся, ваш
чоловік у полоні». Не втрималася – зіронізувала: «Я, певно, з радості маю
вам заспівати».
Настали важкі дні невизначеності.
Сиділа, як кажуть, на телефоні. Спілкувалася з жінками, чоловіки яких були
у полоні, зі службою допомоги родинам військовополонених — є така,
«щоб жінки не збожеволіли».
«І ТОДІ ПОШКОДУВАВ,
ЩО НЕ ДАВ ГАНДЗІ ЗНАТИ,
КОЛИ ПРИЇДУ»

Шлюби укладаються на небесах.

форма цього імені, Ганна сказала:
— Колись була Анічка, а тепер Гандзя.
— Справді, це так, — додав Сергій, — але «Анічка» — це дуже по-москальськи, тому й стала Гандзя.
«ЧОЛОВІК НЕ ПОВИНЕН ПИТАТИ,
ЧИ ЙТИ ЙОМУ КРАЇНУ
ЗАХИЩАТИ»

Ганна, яка прийшла в невістки і перебралася в Кутрів, уже працюючи
в Берестечківському будинку школяра,
закінчила заочно Східноєвропейський,
(тоді ще Волинський) національний
університет. Сергій, як сам каже, багато спеціальностей має. І на тракториста вивчився, і водійські права, ще й
не одні, одержав. А спочатку заробляв
тим, що фотографував, зокрема на весіллях. Юнацьке хобі на якийсь час стало основним заняттям. Минуло років
шість, і він влаштувався на «макаронку»
(йдеться про ТзОВ «Берестечківська
хлібопекарня»).
На хліб, як кажуть, подружжя заробляло у Берестечку, а жила молода
сім’я у Кутрові, ростила сина Андрія.
На другу дитину ніяк «грошей не могли
назбирати». Хоч Сергій — із тих чоловіків, які вміють і стараються заробити.
Та ось їхній 15-річний первісток вступив
у єдину в Україні школу кобзарського
мистецтва на Київщині, у селі Стрітівка. Бойки зрозуміли, що син вилетить
з батьківського гніздечка, а вони залишаться удвох у порожній хаті. Тоді й
вирішили, що в сім’ї має бути друга дитина. У липні 2013 року на світ з’явився
їхній Матвійко…
І тут ми підходимо до болючої

Ось такі Бойки – козаки й козачка.

теми — до розлуки Сергія й Ганни,
коли чоловік пішов в АТО. Прошу своїх героїв згадати весну 2014-го. Він
показує на дружину: нехай, мовляв,
вона розкаже. А їй справді є що розповісти:
— Сергій може спитати мене, чи
відпущу його на рибу (а чого ж не відпустити, як річка під боком?) А от питати, чи ти, жінко, відпустиш мене на війну, – такого не було. Він сам вирішив:
раз москалі наступають, то треба боронити країну.
— Дарма Гандзя гнівається, — вступає в розмову Сергій. — Як на мене,
то чоловік не має питатися, чи йти йому

відома мене чоловік
« Допоставив,
що йде на війну.
А нашому Матвійкові і року
ще не було. Залишилася
з дитиною на руках,
і господарка вся
на мені.

»

на війну. Варіантів нема. Коли б я про
таке запитав, то це якоюсь мірою означало б, що чекаю, аби мене відмовили
від моєї затії, і тоді залишуся вдома.
— Одне слово, — продовжує жінка, — до відома мене чоловік поставив, що йде на війну. А нашому Матвійкові і року ще не було. Залишилася
з дитиною на руках, і господарка вся
на мені.
Сергій пригадує, як приїхав у райвійськкомат, став у чергу. Підійшов
до віконця, назвався, подав військовий

квиток (строкову служив в аеромобільних військах, десантник). А йому кажуть: «Вас нема у списках». Ясно, що
нема, бо ж він — доброволець. Вся черга на нього дивилася з подивом.
— До речі, — каже чоловік, — коли
мій швагро Андрій Здинюк почув, що
йду в АТО, то сказав: «Знаєш, я тебе самого не відпущу. Йду з тобою». І записався у той же перший батальйон територіальної оборони «Волинь». Оскільки
в нього військова спеціальність фельдшер, то його охоче взяли — за 10 хвилин документи оформили.
«У КІНЦІ ВЕРЕСНЯ 2014-ГО
ПОТРАПИВ Я В АТО, І ЗРАЗУ —
В ДЕБАЛЬЦЕВЕ»

Спершу Сергій Бойко зі швагром
був у Володимирі-Волинському. Близько двох місяців підрозділ готували
до бойових дій, вчили. А потім відправили на Схід — у Чернігівську, Сумську
області.
— А в кінці вересня 2014-го, — розповідає чоловік, — вже в зону АТО
потрапили. І зразу — в Дебальцеве.
Своїм ходом шкільними автобусами
добиралися (бойової техніки зовсім
не було). Перефарбували жовті автобуси на «хакі» — і на війну. З Андрієм
нас розлучили. Я аж до полону їздив
за кермом «таблетки», як ми називали
свою медичну машину…
Уявляю, скільки то разів Сергій розповідав про те, як потрапив у полон.
І ось знову вертаємося до листопадового дня.
— Зазвичай ми вивозили поранених, надавали допомогу. І 6 листопада
був такий виїзд. Хоч і не зовсім звичай-

Про
полон,
про
пережите
за 50 (а то і всі 52) дні може бути окрема розповідь. Це те, чого не можна,
як каже чоловік, забути. Сергій згадує
день, коли попросив у когось телефон
і, подзвонивши дружині, сказав: «Мене
звільнили. Я їду». Але це ще було, як літаком на Харків відправляли, а звідти — на Київ (нагадаємо, що 26 грудня
2014-го пройшов найбільший обмін полоненими — тоді звільнили 146 українських заручників).
— А коли приїдемо на Волинь, —
розповідає Сергій Бойко, — Гандзя
не знала. Була ніч, не хотів її турбувати, та й телефон треба було в когось
просити. І ось ми у Володимирі-Волинському. Уявіть, виходиш з автобуса, перед тобою море людей,
у кожного горять очі: «Де мій?» І тоді
мені стало трохи гірко, що мене ніхто
не чекає. Чужі люди побачили не зовсім адекватного чоловіка і забрали
до себе в машину. Завезли додому,
в Кутрів. Я досі не знаю, хто це був.
Під’їхали до хати, почекали, чи загориться світло, чи пустять мене. Зайшов — тоді вже рушили далі.
Від Сергія я почула ще таке:
— Тим, хто був в АТО, а тим більше
пройшов через полон, реабілітація потрібна. Ми повертаємося з війни і привозимо її з собою додому.
Чоловік показує вірш, рядки, які
народжуються безсонними ночами:
«Знов нагадує про себе вона. Знов тривогою здригаюсь у сні. Скільки раз ти
вже проклята, війна? Скільки знищила
собою ти днів?»
Тим часом єдиним реабілітологом,
психологом для чоловіка є його Гандзя.
Їй, як каже Сергій, ще важче. І перед
такою жінкою треба схилити голову. n

«А я ж цілувалася з ним безкоштовно!»
5 знакових чоловіків у житті Катрін Деньов
с. 16—17
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Лідер гурту
«Антитіла»
Тарас ТОПОЛЯ:

Невже збуваються слова
гадалки, яка напророчила
Віктору Павліку 5 дружин?

«Булінг
або насильство
в сім’ї
неможливо
перемогти,
але…»
с. 3—5

»

l ЗІРКА У знаменитого Шикидима було вже

чотири шлюби і три дружини. Тепер 53-річний
народний артист України зустрічається
із 25-річною дівчиною Катериною (на фото)
с. 6—7

Усі фото з родинного
архіву Савчуків.

»

Виносила під серцем
трьох дітей. А ще те серце
підказало стати мамою
для двох покинутих…
l ДІМ, ДЕ ЖИВЕ ЛЮБОВ
с. 9—11

Усього

»

Тепер в Оксани і Степана
Савчуків є син і 4 доньки.
д
доньки

6,5 гривніі

ісля
російсько-турецької війни, на яку
Микола пішов добровольцем,
відомий
у майбутньому
український актор і режисер
служив у Бендерах (Бессарабія). Там ставний,
вродливий 22-річний юнак
зустрів Марію. Вона, сидячи при роялі, виводила: «Коло
млина, коло броду Два голуби
пили воду…». І його чудовий теплий баритон підхопив: «Вони
пили, воркотіли, Та й знялися й полетіли».
Пісня з’єднала їхні серця. З тих
пір у Бендерах всіх чарував спів херсонця та чернігівки. На одній із вечірок, коли всі були напідпитку, гості
стали вмовляти чоловіка Марії, Хлистова, відпустити її на сцену. «Добре,
якщо це буде український театр», —
сказав той і навіть написав розписку. Незабаром Хлистови потрапили
до Свеаборга (морська фортеця поблизу столиці Фінляндії), де Марія
варила смачні борщі та їздила в Петербург до консерваторії.
1882 року її запросили до української трупи. Чоловік, певно, не відпустив би, але рідний брат Мані —
генерал Адасовський — знайшов
переконливі аргументи. У Єлизаветграді, де жив тоді Садовський,
відбувся
дебют
Заньковецької
у «Наталці Полтавці». Марко Кропивницький, до сліз зворушений її грою,

П

«Маню, впусти!»
« Просив:
Марія ж не мала сил
простити.
»
зняв свій перстень і мовив: «Заручаю
тебе, Марусю, зі сценою, тепер мені
є для кого писати драми!»
Здавалося, мрії збуваються:
вона — кохана й закохана, вона —
актриса. Після семи літ життя з Миколою Марія отримала офіційну
«волю» від Хлистова, та, щоб обвінчатися вдруге, мала відбути сім років
у монастирі. Але вони ж кохалися!
В одному з листів Микола Садовський писав їй: «Ти моє все! І радість,
і щастя, і доля — все, що є в чоловіка
найкращого, найдорожчого!»
Кілька разів Заньковецька одержувала запрошення грати у трупі
імператорського театру. Її порівнювали з італійкою Елеонорою Дузе,
француженкою Сарою Бернар…
Та навіть боги заздрять щастю
смертних: Марія — однолюб, а Микола, податливий на принади «кицюнь»,
скакав у гречку, але ставав на коліна
й обурювався: «Маріє! Як могла так

Історія їхнього кохання варта Голлівуду.

подумати? Ти ж — моя єдина кохана
кицюня». Нерви, сварки… Вони розлучалися, вона йшла з театру…
Був лютий 1900 року. Садовський
грав у дуеті з Лінницькою. Заньковецька з партеру кинула йому білу
троянду на знак примирення й усміхнулася. Він низенько вклонився, взяв
квітку, підніс її до вуст. Настав мир,
але такий короткий. У 1905-му на зло
Марії Садовський одружився з Євгенією Базилевською, яка народила
йому синів Миколу та Юрка, поїхав
на Галичину, створив у Львові театр,
став його директором і режисером.
Вона подалася в турне селами Полтавщини, Катеринославщини. Та довгої розлуки ні Садовський, ні Заньковецька не витримали. Він повернувся,
і вони заснували перший український
стаціонарний театр у Києві (1907).
За часів УНР Садовський і його
театр виконували роль вершників, які
зустрічали Петлюру на Софіївському
майдані, проводили паради. Потім
він емігрував разом з армією Петлюри. Жив у Празі, згодом — у селі
Мокропси. Наймався косити сіно
за 30 крон і гальбу пива. Та розлука
не для них — Микола вернувся до Марії, вона ж гіркими докорами поглибила розрив. І пішов Садовський
до чергової «кицюні» — акторки Валентини Чаус, молодшої на 45 років.
Часто ж ночами він сидів під дверима
Заньковецької на Великій Васильківській, 121 і просив: «Маню, впусти!»
Марія ж не мала сил простити.
І коли Бог забрав Садовського
до себе, дорогою на Байкове кладовище на прохання Марусі процесія зробила коло, щоб пронести
труну повз її будинок. Марія, старша
за Миколу на два роки, тяжко хвора
на серцеву недугу і туберкульоз, підійшла до вікна, плакала, прощалася
і все прощала. Через кілька місяців
Марії не стало. Вона померла у Ніжині, але її поховали на Байковому
поруч із ним. Нарешті вони з’єдналися навіки. Червона і біла троянди, що
ростуть на місці їхнього спочинку, так
переплелися, як переплелися нитки
життя Миколи та Марії. n
Джерело: uamodna.com.

Читайте у серпневому випуску іншого нашого видання

»
«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ»

ніхто
ТАК
не КОХАВ

Фото rbc.ua.

ЛЮБОВ ПІШЛА
У ВІДПУСТКУ

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Фото tsn.ua.

n Куточок поезії

n Почуття славетних
Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Фото 3.bp.blogspot.com.

«Що роблять у раю, ми не знаємо;
зате точно відомо, чого там не
роблять: там не одружуються і не
виходять заміж».
Англо-ірландський
письменник-сатирик
Джонатан СВІФТ.

Невже збуваються
слова гадалки,
яка напророчила
Віктору Павліку
5 дружин?

Катрін Деньов:
ов:
«А я ж цілувалася
лася
з ним
о!»
безкоштовно!»

Лідер гурту
ту «Антитіла»
Тарас ТОПОЛЯ:
ПОЛЯ:
«Булінг,
ьство
або насильство
можливо
в сім’ї, неможливо
и,
перемогти,
але…»

Виносила
під серцем
трьох дітей.
А ще те серце
підказало
стати мамою
для двох
покинутих…

Запитуйте у відділеннях зв’язку і ваших листонош!
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Вітаємо!
19 серпня 85-річний ювілей відмічатиме найкращий тато, люблячий дідусь, прадідусь, житель села
Годомичі Маневицького району
Дмитро Іванович
КОВАЛЬЧУК.
Спасибі вам, тату, за ласку
й тепло,
За людяність вашу
й безмежне добро.
За те, що зростили,
за хліб на столі,
Спасибі вам, рідний,
уклін до землі.
За ваше добро і турботу
про нас
Сьогодні ми щиро
вітаємо вас.
Бажаємо довго вам
ще прожити,
Щоб правнуків встигли
ви одружити.
Ми дякуємо Богу, що
ви у нас є,
Хай сили й здоров’я
Господь вам дає.
З любов’ю та найкращими
побажаннями
син Микола, дочки Валентина,
Світлана, зяті Сергій, Віктор,
невістка Жанна,
внуки Оксана, Ігор,
Інна, Вікторія,
правнучки
Мар’яна,
Світлана.

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
Втомився страшенно.
Голова ще працює, але вже зі
скрипом. Ночами намагаюсь
не думати, щоби не розбудити
жінку і дітей.
:)) :)) :))
Задача: «В Івана було 5 яблук.
За документами. По факту – 2,
а за договором – 7. Питання:
скільки яблук буде у того,
хто перевірятиме Іванову
господарську діяльність?»
:)) :)) :))
Запотиличник — це спосіб
передачі інформації від

Ювілейний день народження
17 серпня святкуватиме жителька Ковеля
Лідія Йосипівна
ЛАХАЙ.
Рівно 60 у твоєму житті
минає,
А скільки їх ще на шляху,
про це ніхто не знає.
Зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,
Щоб усіх на 100-річчя могла запросити.
Щоб у мирному небі тобі сонце всміхалось,
А всі твої мрії та плани збувались.
Хай здоров’я, щастя та достаток
Сиплються, як липи цвіт.
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує ще багато літ.
З повагою, любов’ю
мама Єва, тато Йосип,
чоловік Анатолій, брат Іван,
сестра Лєна, невістка Віра,
племінники Іванна,
Дмитрик.

70-літній ювілей 19 серпня відзначатиме любляча
дружина, найдорожча матуся, найкраща бабуся та
прабабуся, жителька села
Шельвів
Локачинського
району
Віра Йосипівна
ЧАБАН.
Тобі сьогодні, рідна, – 70.
Із вдячністю ми хочемо вітати тебе
За мудрість маминих порад,

старшого покоління
молодшому.
:)) :)) :))
– Давно хочу перейти
на правильне, здорове
харчування...
– І що ж тобі заважає?
– Смакові рецептори...
:)) :)) :))
– Люба, може, підемо кудись
перекусити...
– Перша година ночі...
– Хіба я в тебе про час
запитував?
:)) :)) :))
– У мене зараз дуже складний
період у житті...
– Який?
– Ранок понеділка.

Завтра 70-літній ювілей зустріне
жителька села Замлиння Любомльського району
Євгенія
Григорівна
КОСТЮК.
Від щирого серця вітаємо
з днем народження, зичимо доброго здоров’я, благополуччя, любові від дітей та внуків.
Хай Матір Божа тебе охороняє,
А Господь щастя і сили
посилає.
Хай завжди ведеться з легкої
руки
На довгі-довгі
безхмарні роки.
З повагою,
шаною
та любов’ю
родина.

За вміння всім завжди допомагати.
За приклад матері та господині,
За добрі, теплі руки золоті.
Нехай Господь пошле тобі
благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують
всі святі.
З повагою, шаною
та любов’ю
чоловік Олексій,
дочки Тетяна,
Валентина, син
Віталій із сім’ями.

Волинська дирекція АТ
«Укрпошта» запрошує на роботу:
інструктора з реалізації газет і журналів уроздріб,
оператора поштового зв’язку.
Ключові завдання: сортування, пакування, видача накладних на періодичні видання і поштові марки,
формування бухгалтерських звітів.
Вимоги до кандидатів: освіта професійно-технічна
неповна вища;
упевнений користувач ПК;
відповідальність, пунктуальність.
Звертатися за тел.: 0502500810,
05002500833.

Видалення аварійних
дерев.
Тел. 067 332 38 92.

День народження
18
серпня
святкуватиме
дорога
сестричка,
чуйна, добра,
талановита
людина
Людмила Павлівна
ВОТКАЛО
із села Губин Локачинського
району.
Люба наша, бажаємо довгих і щасливих років життя,
міцного здоров’я та удачі
в усьому. Нехай добро, яке
ти віддаєш нам, обов’язково повернеться до тебе
сторицею. Всіх благ земних
тобі, благополуччя і достатку. Бажаємо добра і довголіття, у кожній справі хай
щастить. Вік щедрий, як калинове суцвіття, у злагоді
і радості прожить. Хай доля
буде, як волошка в житі,
душа хай буде вічно молода.
Від сонця — золота, а від небес — блакиті. Хай обминають горе і біда.
З найщирішими
побажаннями
і любов’ю
сестра
Галина,
брат
Анатолій
з сім’ями.

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

Тел.: 0950065238,
0665298726.

Продаються:
- кільця залізобетонні
з кришками діам.
1,0 м, 1,5 м, 2,0 м,
- труби залізобетонні діам.
0,5 м, 0, 7 м, 0,8 м.
- блоки стінові вібропресовані
190*180*400
ТЕЛ. 050 674 24 65.

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.

ПП БУРМАКА Н. П.
17, 24 та 31 серпня
відбудеться індивідуальний
прийом лікарями

ефективне
лікування від

АЛКОГОЛЬНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування < анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Фе дерація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75O11O75,
20O05O55, моб.: 095O808O20O53,
098O388O88O36.
м. Рівне, тел. (0362) 43O57O58.

Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова, 1/1, (0472)
63O16O16, 63O25O28.

Ліцензія Серія АВ № 539362
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ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn10@i.ua
НЕРУХОМІСТЬ
l Терміново продається у с. Мерва
Горохівського району будинок (81 кв. м,
3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода,
3-фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця,
сад-город (0.57 га). Ціна 173 000 грн.
Торг. Тел.: 096 35 79 670, 097 09 33 977.
l Продається за 35 км від Луцька газифікований житловий будинок (100 кв. м,
4 кімнати). Є хлів, гараж, майстерня,
2 льохи, криниця, 0.25 га приватизованої землі (траса Луцьк — Володимир-Волинський).
Ціна
договірна.
Тел. 097 06 03 530.
l Продається у с. Затурці Локачинського району (35 км від Луцька) газифікована хата (40 кв. м, 2 кімнати). Є хлів, льох,
криниця, 25 соток приватизованої землі.
Ціна 165 000 грн. Тел. 050 04 62 773.
l Продаються два будинки на одному подвір’ї у Луцьку, вул. Дубнівська (72 та 35 кв. м, утеплені, бруківка). Є 0.06 га землі, садочок. Тел.:
095 82 56 503, 099 47 62 577.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної
цегли (під розбір). Тел.: 050 72 27 271,
096 80 00 567.
l Продається житловий будинок із усіма господарськими спорудами. Є газ,
неподалік — ліс, ставок, джерело. Ціна
договірна (с. Садів Луцького району).
Тел.: 097 37 00 885, 093 61 19 699.
l Продається частина будинку з усіма господарськими спорудами. Є
газ, вода, 0.03 га землі (м. Луцьк).
Тел. 095 71 35 770.
l Терміново продається цегляний будинок у с. Грибовиця Іваничівського району. Є газ, вода, великий гараж-сарай,
садок, 0.75 га приватизованої землі.
Тел.: 097 34 41 562, 097 55 69 466.
l Продається у с. Уляники Рожищенського району дерев’яний будинок (обкладений цеглою, є газ, конвектори). Літня кухня, курник, хлів, дровітня, погріб,
криниця, город (1 га). Тел.: 068 23 36 013,
050 61 96 777, 098 24 72 023.
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 Продається земельна ділянка (17 соток) у с. Волошки Ковельського району.
Тел. 096 95 95 431.
l Продається земельна ділянка (10 соток) під забудову в с. Жабка Ківерцівського району. Тел. 068 79 34 288.

АВТОРИНОК
l Продам новий причіп для легко-

вого автомобіля. Тел.: 093 01 60 089,
050 16 90 660.
l Продається автомобіль ЗІЛ-4331
(бортовий, дизель) у доброму стані.
Тел. 066 37 55 728.
l Продам автомобіль «Рено Меган» (універсал, чорний колір, 1.6,
бензин, 2007 р. в., щойно пригнаний
з Німеччини, у дуже доброму стані).
Тел. 050 70 33 823.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається трактор «Джинма-244».
Тел. 098 79 41 776.
l Продам: сівалки кінні та тракторні
(з бункером на міндобриво), сошникові СЗУ, копачки однорядні («Шмутцер»,
«Кухман» (вібраційні та з рухомим ножем), «Кромаг» (цибульник), комбайни
«Болько», «Хассія». Тел.: 096 85 85 455,
098 11 67 547.
l Продається
сівалка
«Фіона».
Тел. 099 28 28 576.
l Продається трактор МТЗ-80 у дуже
доброму стані, мала кабіна, пускач.
Тел. 067 83 12 634.
l Продам зернову сівалку на 17 лійок до Т-25 або «китайця». Тел.:
067 15 35 752, 096 92 31 439.
l Продам дискову борону (шир. —
2,40) до МТЗ або ЮМЗ. Можливий обмін
на зернову сівалку або іншу с/г техніку.
Тел.: 067 15 35 752, 096 92 31 439.
l Продається картоплекопачка (польського виробництва) в доброму стані.
Можлива доставка. Тел. 097 90 64 286.
l Продається трактор Т-25 (привезений з-за кордону) у доброму стані.
Тел. 097 90 64 286.
l Продаються
картоплезбиральний
комбайн «Анна» у дуже доброму стані,
трактор Т-25. Тел. 068 68 08 669.
l Продається
мінітрактор
ХТЗ-12
з причепом, заводський, бензин, у доброму стані. Ціна 35 000 грн. Тел.:
095 19 88 928, 067 73 14 883.
l Недорого
продається
трактор
Т-25, 2007 р. в., є кабіна, у доброму
робочому стані. Можлива доставка.
Тел. 096 80 48 733.
l Терміново
продається
трактор
Т-40 АМ, нова гума, у доброму робочому
стані. Тел. 066 38 05 887.
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,
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грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини та комплектуючі. Тел.:
067 47 87 264, 095 00 50 455, 095 81 59 912,
096 34 46 777.
l 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,
пісок,
відсів, щебінь різних фракцій, дрова, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
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.
l Продам: торфобрикет, вугілля (також
для кузні). Можлива доставка. Послуги
автомобілем (самоскид). Тел.: (0332)
24–34–23, 050 43 84 608, 098 48 13 899.
l Продам
пиломатеріали:
балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні (в наявності, а також на замовлення). Доставлю. Тел.:
099 18 13 332, 097 64 92 371.
l Продам: цеглу, пісок, щебінь, відсів,
глину, землю (на засипку), чорнозем,
торфокрихту, дрова (рубані, чурками,
метрові), бутовий камінь, цемент, жом.
Вивезу сміття. Послуги автомобілем ЗІЛ
(самоскид), мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 050 60 97 986, 098 91 25 884.
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l Продам: дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, цеглу білу та червону
(нову та б/в), шифер (б/в), пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка.
Послуги мінінавантажувачем «Бобкат»
та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продається корова (тільна 6-м телям). Тел. 095 54 03 576.
l Продається кобила (1 рік 2 міс.).
Недорого. Тел.: 096 43 07 194,
095 78 80 048.
l Продається теличка від спокійної
молочої корови. Тел. 095 20 47 127.
l Продається молода кобила (Ківерцівський район). Тел.: 066 74 61 609,
095 91 10 851.
l Продам лоша (11 міс.). Ціна договірна (с. Тельчі Маневицького району).
Тел. 096 95 95 431.
l Продається молода тільна корова (с. Білосток Луцького району).
Тел. 068 91 64 658.
l Продається молода спокійна корова (с. Новостав Луцького району).
Тел. 099 46 49 440.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продається у с. Рудка-Козинська
Рожищенського району молода корова
(тільна 2-м телям). Тел. 095 64 62 385.
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 Продам у Рожищенському районі робочу кобилу (3 роки). Тел.: 095 45 50 187.
l Дорого куплю корів, биків, коней, лошат. Тел. 068 91 57 460.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 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.
l Продам сіно, солому в тюках, зерно
пшениці, ячменю. Тел. 066 26 20 423.

ПОСЛУГИ
l Ремонтую стартери, генератори,
пускозарядні прилади до автомобілів,
тракторів, комбайнів. Тел.: 067 81 14 324,
067 81 14 332.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків, цегли, роблю монтаж та підшив водостоків, утеплення фасадів, виконую
бетонні роботи. Тел. 097 04 05 276.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублене посвідчення учасника
аварії на ЧАЕС (серія А № 075577, I категорія), видане 18.12.1996 р. на ім’я
Левковець Федір Полікарпович, вважати
недійсним.

ПАМ’ЯТАЄМО, ЛЮБИМО,
СУМУЄМО
13 серпня 2015 року
в ДТП загинув наш син
Іван
Миколайович
ГАВРИЛЮК,
1987 року народження.
Ось уже 4 роки минає, ми тебе не забуваємо, бо ти в наших серцях
назавжди.
А материне серце і плаче, і болить,
Бо міг би ти, сину,
Ще жить і жить.
Женитися, дітей ростить,
Але настала така печальна мить…
І вже нічого не змінить.
Ти був в АТО — захищав нашу країну, щоб ми могли спокійно спати, жити.
А ми тебе від біди не змогли захистити.
Пробач, синочку! Хай Бог дарує тобі вічне життя у раю, а ми будемо молитися
за душу спочилу твою. Любимо, пам’ятаємо, сумуємо. Хто знав Івана,
пом’яніть.
Мама, тато,
брат Микола.
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n Народилися у сорочці
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Тішиться родина Лук’янчуків, що глава сімейства з ними.

Роман показує те місце, де їх із батьком
настигла стихія.

«Отямившись після удару блискавки,
я побачив мертвого коня і батька,
який не подавав ознак життя…»
14-річному Роману Лук’янчуку й сьогодні нелегко розповідати
про випадок у грозу, в яку потрапили цього літа
У номері за 25 липня наша
газета повідомляла про пригоду,
яка сталася у селі Рудка
Любешівського району: у підводу
влучила блискавка, внаслідок
чого загинув кінь, а місцевий
житель був травмований. Син
Роман, котрий допомагав того
дня батькові й сидів на возі,
не постраждав. Нещодавно
ми зустрілися з родиною
Лук’янчуків, яка пережила
непрості наслідки стихії

Але я не
«
розгубилася,
стягнула його з воза,
стала тормосити,
штучне дихання
робити. Бачу, живий.
І мати Івана, яка
живе поруч із нами,
підоспіла. Удвох з
нею ми не давали
серцю чоловіка
зупинитися, поки
чекали «швидку». А
вона скоро приїхала.
І уже медики
рятували Івана.

Катерина ЗУБЧУК

«МЕТРІВ СТО НЕДОЇХАЛИ ДО ХАТИ,
ЯК БАХНУЛО»

— Це був суботній день, 20 липня, —
розповідає Рома. — Ми з татом їздили
по тюки соломи на поле. Як верталися,
то хмара уже насунулася. Почався дощ,
навіть град полетів. Сильно гриміло.
Недоїхали метрів сто до нашої хати,
як бахнуло. Перша блискавка вдарила
в калюжу, і струм пішов по коневі. Друга
влучила в тата, хвилею третьої мене скинуло на землю (я сидів позаду на тюках).
Чув підліток, яка то страшна сила —
блискавка, якої біди може завдати. Але
не думав, що саме в них вона влучить.
— Як падав з воза, то відчув, що несильний струм пройшов по голові, —
каже він. — Звісно, злякався. Отямившись, побачив, що кінь лежав мертвий
у калюжі, батько звисав з тюків — теж,
як здавалося, без ознак життя. Побіг додому — на поміч кликати.
Ми з Романом розмовляли на тому
місці, де все сталося. Уже напівосінній
пейзаж. Вдалині — поле, що жовтіє стернею після зернових. А там, де Лук’янчу-

Іван Лук’янчук: «Пам’ятаю один блиск — і все...»

ків настигла блискавиця, — травичка
зелена росте. Ніщо не нагадує про стихію, яка розігралася тут 20 липня. І тільки
зі слів хлопчика можемо уявити, як усе
було. Як він кинувся додому по допомогу, який стрес пережив.
«НАД ЧОЛОВІКОМ ПРОЙШОВ
АНГЕЛ, ЯКИЙ ДУЖЕ ОХОРОНЯЄ
ЙОГО»

Дружина потерпілого Валентина
ніби серцем відчула, що сталася біда,
і бігла уже назустріч синові.
— Коли почалася громовиця, дощ,
а потім і град пішов, — пригадує жінка, —
я вискочила з хати на вулицю. Кажу меншим дочкам: «Ото вже наші хлопці від
граду зароблять». Біжу до лугу, що за нашим обійстям. Роман ще здалеку кри-

ловіка». А ще пані Валентина розповіла, що вони з Іваном у шлюбі 25 років —
30 липня було срібне весілля. З цією людиною, одне слово, вже пройдено довгий
шлях. І ще, мовляв, жити і жити, бо дітей
треба піднімати на ноги. Це найстарша
дочка Люда — заміжня і синові Дімі уже
21 — дає собі раду. А є ж три школярики:
Ромі — 14, Юлі — 11, Тані — 9 років. На дідуся й бабусю полишають і двох малих
онуків, бо дочка з зятем — на заробітках
у Польщі («будуються, то гроші потрібні»).
— А тепер, — каже пані Валентина, —
батькові на лікування треба заробляти.
Ми їздили з дівчатами ціле літо на чорниці до лісу, то мали якусь копійку, але
без помочі рідних не обійтися. У чоловіка і так є тяжка недуга. Ще й ця біда позначилася на здоров’ї. Одна надія у нас
на Бога. Після Любешівської районної
лікарні чоловік обстежувався в обласній.
Зараз вдома з медикаментами не розлучається. До речі, в Луцьку почули від
лікаря, що він здивований: зазвичай
блискавкою або вбиває, або якийсь
пучок нервів уражує. А в Івана спочатку
ніяких явних змін не було. Лише з часом
з’явилися на обличчі ознаки паралічу. І,
звичайно, болить усе — це ж який струм
пронизав тіло?! Над чоловіком пройшов
ангел, який дуже оберігає його…
Сам потерпілий — небагатослівний.
— А що розказувати? — знизує плечима. — Пам’ятаю один блиск — і все…
Потім на пару секунд прийшов до тями…
— Слава Богу, живий, — додає присутня при розмові його мати Ольга Степанівна.
— Живий, — продовжує чоловік, —
ні спати, ні сидіти не можна — все болить…
Чи були у селі Рудка подібні випадки?
Коли про це зайшла мова, то Лук’янчуки
пригадали, як місцеву жительку після ураження блискавкою в землю закопували,
і вона живою залишилася. І корів декілька вбило на пасовиську — у матері Івана
Лук’янчука, зокрема, і ще в когось з односельчан. А ось тепер у них коня нема.
Шкода звичайно, але то справа наживна.
— Дякувати Богові, — каже Валентина Лук’янчук, — що чоловік і син залишилися живі. Головне, Івана підняти
на ноги, бо нам ще дітей годувати.
Фото dailytechinfo.org.

»

чить: «Мамо, коня нема… І тата — теж…»
Нема слів, щоб передати, який шок був
у мене, коли побачила таку картину:
кінь лежить в калюжі, чоловік нерухомо
звисає з тюків. Але я не розгубилася,
стягнула його з воза, стала тормосити,
штучне дихання робити. Бачу, живий.
І мати Івана, яка живе поруч із нами, підоспіла. Удвох з нею ми не давали серцю
чоловіка зупинитися, поки чекали «швидку». А вона скоро приїхала. І уже медики
рятували Івана. І їм, і лікарям відділення
інтенсивної терапії Любешівської районної лікарні, а потім терапії, куди був переведений, дуже . Спасибі батькам, рідні,
усім, хто нас підтримав.
І Богові в першу чергу вдячна жінка,
бо це «Його промислами всі в потрібну
хвилину були разом і порятували чо-

Для довідки. Як свідчить
статистика, щороку від блискавки
гине понад 4 тисяч людей по всьому
світу. Реальні цифри можуть бути
значно більшими, адже перевірені дані з країн, що розвиваються,
зокрема країн Центральної Африки,
практично не надходять.
З кожних 10 осіб, у яких влучає
блискавка, дев’ять виживає. Перелік побічних ефектів: зупинка серця,
запаморочення в голові, судоми,
біль у м’язах, глухота, головний
біль, втрата пам’яті та уваги, зміни
в характері, хронічний біль… n
Р

Футбольні фанати й волонтери
«освіжили» інсталяцію Небесної
сотні у Рівному. Відновили дві хмаринки, які
здуло вітром, та пофарбували нижню частину композиції. Своїм прикладом хотіли надихнути інших
стежити за порядком у рідному місті. Роботи тривали понад дві з половиною години. Кошти на матеріали збирали
у соцмережах. Хоч до потрібної суми і бракувало, назустріч пішли
підприємці, які, дізнавшись про ініціативу, зробили чималі знижки.
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НАС БИВ «ЯНГ БОЙЗ», ЛУПИВ «АЯКС» —
І ДУХОПЕЛИТЬ «БРЮГГЕ»!
Фото dynamo.kiev.ua.

«Динамо» втретє поспіль вилітає вже у кваліфікації Ліги чемпіонів…

«Д

инамо» (Київ,
Україна)
–
« Б р ю г г е »
(Брюгге, Бельгія) – 3:3 (1:0 – Віталій Буяльський, 6 хв; 1:1 – Сімон Делі,
38 хв; 2:1 – Володимир Шепелєв, 50 хв; 2:2 – Руд Вормер,
88 хв; 3:2 – Брендон Мехеле,
90+3 хв (автогол); 3:3 – Луа
Опенда, 90+5 хв).
Третій кваліфікаційний
раунд. Матч-відповідь. 13
серпня. Київ. НСК «Олімпійський». Головний суддя Іван
Бебек (Хорватія).
Після поразки 0:1 тиждень
тому в Бельгії, у Києві динамівці конче мали забивати. Підопічним Олександра Хацкевича
це вдалося вже в самісінькому
дебюті поєдинку – прострільну передачу Віталія Миколенка замкнув Віталій Буяльський.
На той момент секундна стрілка заледве встигла зробити
п’ять кіл від стартового свистка арбітра – кращого початку,
здавалося б, і не придумаєш!
Щоправда, розвинути цей
успіх киянам ніяк не вдавалося, а ближче до завершення
першого тайму вони пропустили – після подачі бельгійцями
кутового. Тож забивати треба
було вже два...
По перерві кияни знову напосіли на ворота суперника.
І знову гол! Беньямін Вербич
цілив у дальній кут, проте м’яч
потрапив у штангу, від якої відскочив прямісінько на Володимира Шепелєва – тому лишалося забити в порожні ворота!
Рахунок 2:1 тримався майже впродовж усього другого
тайму. А потім події почали
розвиватися з карколомною
швидкістю. Другу жовту одержує Микита Бурда. Проте за
якихось дві хвилини склади

таки крокують далі.
Натомість «Ференцварош»
гучно вилітає з ЛЧ. У першому матчі угорський клуб, який
нині тренує добре відомий нам
Сергій Ребров (а серед гравців будапештської команди є
відразу кілька українців), домігся перспективної виїзної
нічиєї 1:1 із загребським «Динамо». Натомість на рідному
стадіоні на «Ференцварош»
чекав справжнісінький розгром – 0:4.
ЗА ВОРОТАМИ

Івуарієць Сімон Делі заввиграшки перестрибнув українця Микиту Бурду - за мить рахунок стане 1:1...

команд знову вирівнюються
– суддя виписує другого «гірчичника» й гравцю «Брюгге»
Персі Тау.
А невдовзі стає рівним й
рахунок на табло. 2:2 – і вже
здається, що динамівцям час
махати рукою Лізі чемпіонів.
Проте на 90+3 хвилині (а суддя додав шість!) бельгійці зрізають м’яча у власні ворота –
3:2, емоційна перевага на боці
киян – лишається забити ще
один! До воріт «Брюгге» під час
стандарту біжить навіть Денис
Бойко! До того ж у ці хвилини
на полі одночасно перебувають Жерсон Родрігес, Артем
Бєсєдін та Фран Соль!
Проте замість забити –
пропускаємо! До того ж після
безглуздої помилки...
Підсумкові 3:3 відправляють «Динамо» торувати подальший єврокубковий шлях в

«Динамо» лишається хіба
« Вболівальникам
вболівати в ЛЧ… за «Брюгге».
Лігу Європи.
Позаторік «Янг Бойз», торік
– «Аякс», цьогоріч – «Брюгге»…
Кваліфікація Ліги чемпіонів,
схоже, перетворюється на нездоланний бар’єр для українських клубів (бо ж три роки
тому від «Янг Бойз» вилетів і
«Шахтар»).
Ну а вболівальникам «Динамо» лишається хіба вболівати
в ЛЧ… за «Брюгге». А раптом
«срібний» призер Ліги Жюпіле
виступить там не згірше, ніж минулого сезону амстердамський
«Аякс»?! Знову матимемо підстави казати: «Та ви ж подивіться, ми
ж таки не абикому поступилися!»
А якщо серйозно, то у повітрі після фінального свистка

»

відчутно пахло змінами. Проте
Олександр Хацкевич (який перебуває на тренерському містку легендарного клубу з червня
2017-го) у відставку не подав,
лише сказав, що усі питання
вони обговорять із президентом клубу...
Серед інших цікавих подій
матчів-відповідей третього
кваліфікаційного раунду насамперед варто згадати поєдинок «Порту» – «Краснодар».
На власному полі кубанці поступилися з рахунком 0:1. А
ось на легендарному «Драгау»
після першого тайму вели 3:0!
У другому, щоправда, двічі
пропустили – проте розгулятися португальцям не дали й

Олександр
ХАЦКЕВИЧ,
головний
тренер
«Динамо»:
«Почали
добре, агресивно, як і планували. Забили й після того
не мали зупинятися. Однак
почали робити крок назад
замість кроку вперед. Три
голи забили, але помилки в
обороні все перекреслили.
Коли буде команда рівня Ліги чемпіонів? Щороку у цих 6 кваліфікаційних
матчах ми робимо ставку на
14-15 досвідчених гравців,
представників національних
збірних. Але, на жаль, вони
не впоралися.
Я сказав футболістам:
«Ви віддавалися повністю,
є певний рівень майстерності, але для групового етапу
Ліги чемпіонів треба показувати трішки більше». Щодо
самовіддачі питань немає,
але були помилки. Мабуть, є
моя провина. Навіть не так –
в основному моя провина».

P.S. Вчора, 14 серпня, у
ФК «Динамо» (Київ)
таки оголосили про
припинення співпраці
з Олександром Хацкевичем та його помічниками. Вже колишньому
тренерському штабу
подякували за роботу
впродовж більш як
двох років і побажали
успіхів у майбутніх
починаннях. n

Програма телепередач на 19—25 серпня
ТБ

ПОНЕДІЛОК, 19 СЕРПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Вруміз» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 02:00, 05:15
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30,
11:05 Т/с «Галерея Вельвет»
10:50, 14:15 Телепродаж 12:30
Д/ц «Аромати Південної Африки»
13:10 Бюджетники 13:45
#ВУКРАЇНІ 14:30 Д/ц «Аромати
Перу» 15:15 Х/ф «ГРОЗОВИЙ
ПЕРЕВАЛ» 16:30 Д/ц «Особливий
загін» 17:30 Перша шпальта
18:25, 02:25 Тема дня 19:30
Разом 19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання» 21:30 Суспільнополітичне ток-шоу «Зворотний
відлік» 23:30, 05:40 Своя земля
00:00 Телепродаж Тюсо 03:20
Схеми. Корупція в деталях 03:45
Розсекречена історія 04:45
Спільно

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»
11:00 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»

17:20 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:15 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 22:05 Т/с «Свати» (12+)
23:30 Х/ф «ТАТУСІ БЕЗ
ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК»
(16+)

ІНТЕР
05.35, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 09.30, 18.00, 19.00,
01.45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 11.25, 12.25 Х/ф
«АНЖ І ГАБРІЕЛЬ» (16+) 13.50
Х/ф «ПРОСТО РАЗОМ» 15.50
«Чекай на мене. Україна» 20.00,
03.40 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Слідчий Горчакова 2» (12+)
23.50 Т/с «Гетьман» (16+) 00.45
«Речдок» 02.30 «Орел і Решка.
Шопінг» 04.25 «Школа доктора
Комаровського. Невідкладна
допомога» 05.00 «Top Shop»

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

14:30 Т/с «Жіночий лікар - 3» (16+)
15:30 Т/с «Жіночий лікар -3» (16+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Віддай мою мрію» (12+)
23:30 Агенти справедливості (16+)

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
09:10 МастерШеф (12+)
15:50, 18:00 Х/ф «ІЗ 13 В 30»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:50 Х/ф
21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)
22:45 Т/с «Майор і магія» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:35, 08:00 Kids Time
06:40 М/с «Том і Джеррі»
08:05 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ЖИТТІВ»
(12+)
09:50 Х/ф «СТАРТРЕК» (16+)
12:10 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВІДПЛАТА» (16+)
15:00 Х/ф «ПУНКТ
ПРИЗНАЧЕННЯ 3» (16+)
16:50 Аферисти в мережах (16+)
21:10 Х/ф «ЗАВЖДИ КАЖИ
«ТАК» (16+)
23:10 Х/ф «ЗНАМЕННЯ» (16+)

ICTV

МЕГА

05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:20 Надзвичайні новини
09:55 Не дай себе обдурити
10:50 Антизомбі. Дайджест
11:15, 13:20, 16:20 Т/с «Контакт»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
16:55 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Теорія змови
21:25 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ» (16+)
23:20 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА.
ДЕТЕКТИВ З РОЗШУКУ
ТВАРИН» (16+)

06:00 Бандитська Одеса 07:40,
14:00 Правда життя 08:50
Чужинці всередині нас 09:50,
17:00 Фестивалі планети 10:20
Незвичайні культури 10:50 Там,
де нас нема 11:50 Код доступу
12:50, 00:35 Речовий доказ
15:05, 23:40 Заборонена історія
16:00 Наглядачі заповідника
18:00 Планета Земля 18:55
Гучна справа 19:55 Скарб.UA
20:45 Фантастичні історії 21:45
Горизонт 22:45 Галапагоси 01:40
Містична Україна 02:35 Таємниці
кримінального світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»

08.45 Х/Ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНІКОВА» 10.25, 19.30 Т/с
«Смерть у раю» (16+) 12.30,
16.30, 19.00, 23.15, 02.45 «Свідок»
12.50 «Таємниці світу» 14.00,
ТЕТ
04.00 «Речовий доказ» 14.40,
UA: РІВНЕ
21.30 Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
07.00 Ранкове шоу «Добрий
«Легенди бандитської Одеси»
М/ф «У пошуках йєті» 11.15 Т/с
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
«Рання пташка» 13.00 Вечірка
13.30, 17.00, 20.30 Новини 09.00 17.20 «Легенди карного розшуку»
14.00, 19.00 Супержінка 15.00
UA:Музика 09.05, 09.30 Кулінарно- 18.20 «Свідок. Агенти» 23.45 Т/с
«Закон і порядок» (16+) 01.40
4 весілля 17.00, 02.00 Панянкалітературне шоу «Енеїда» 10.00
«Таємниці кримінального світу»
селянка 20.00 Одного разу під
Концертна програма Марії
Полтавою 21.00 Танька і Володька Бурмаки 10.55 UA: Музика 10.45 04.30 «Професії»
2+2
23.00 ЛавЛавCar 3 00.00 Країна Ранковий гість 11.15 М/С «Вруміз»
06:00 Мультфільми
ЕСПРЕСО
У 01.00 Т/с «Домашній арешт»
12.05 Лайфхак українською
08:00 «Помста природи»
00.00, 04.00, 08.35 «Політичний
03.00 Теорія зради 03.50 БарДак 12.15 Д/Ц «Аромати Греції»
09:35, 18:15 «Спецкор»
МаринаД» 01.00 Авторська
04.40 Віталька 05.50 Корисні
12.40 Візитівки Карпат 12.45
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
підказки
100 років української історії 13.00 програма «ЧБ шоу» 02.00, 07.40
10:55, 19:25 Т/с «Опер за
Д/Ц «Суперчуття» 13.40 Суботня «Суботній політклуб» 03.00, 06.00
викликом-4» (16+)
ФУТБОЛ-1
«Княжицький» 03.45 «Унікальні
тема 14.05 «Розсекречена
14:55 Х/ф «ВИСОТА» (16+)
церкви Карпат» 05.00 «Суботнє
06:00, 08:00, 11:50, 20:35 Топ-матч історія» 15.00 Д/ф «Цікаво.соm»
16:25 Х/ф «ВІДСІЧ» (16+)
15.25 РадіоДень «Модуль знань» інтерв’ю» з Радіо Свобода 05.30,
06:10 Боруссія (Д) - Аугсбург.
20:30 Т/с «Ментівські війни.
22.00 «Поліцейська хвиля»
16.05, 22.00 Сильна доля 17.15
Чемпіонат Німеччини
Харків-2» (16+)
Двоколісні хроніки 17.40 Д/Ц «Дикі 06.45 «Студія Захід» з Антоном
08:10
Львів
Шахтар.
Чемпіонат
21:35 Т/с «Касл-5» (16+)
тварини» 18.10 Т/с «Еліза» 19.00 Борковським 09.30 «Людина і
України
23:10 Х/ф «ЗЕМНИЙ
Головний випуск новин. Наживо
право» з Борисом Захаровим
10:00
«Великий
футбол»
АПОКАЛІПСИС» (16+)
19.25 Тема дня. Наживо 19.40
09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
12:00 Сельта - Реал. Чемпіонат
Д/С «#ВУКРАЇНІ» 20.15, 21.45 Д/С 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
Іспанії
ZIK
«Своя земля» 20.50 Програма
10.05, 15.15 «Погода» з Наталкою
13:50 Олімпік - Карпати. Чемпіонат розслідувань «Наші гроші» 21.20
Діденко 10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
07.00, 21.00 HARD з Влащенко
України
Тема дня
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS
«Коментар» 15.30, 22.30 «Ваша
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
16:00 Ренн - ПСЖ. Чемпіонат
НТН
Свобода» 19.00 «Великий ефір
18.00, 20.00 Перші про головне
Франції
Василя Зими» 20.30 «Футбольний
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10,
05.00 «Top Shop» 06.00, 13.25,
17:50
Чемпіонат
Франції.
Огляд
формат» 21.00 «Вердикт» з Сергієм
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
17.45, 03.15 «Випадковий
туру.
Прем’єра
Руденком 21.55 «ІТ-Документ»
18.10 Чудова четвірка 19.00, 20.10
свідок» 06.05 Х/ф «ВОЛОДЯ
23.00 «Міжнародний огляд» з Юрієм
Треба поговорити 22.00 Правила 18:45 Атлетік - Барселона.
ВЕЛИКИЙ, ВОЛОДЯ МАЛИЙ»
Чемпіонат Іспанії
Фізером 23.30 «#Скандали_тижня»
життя 00.00 Д/ф «Вирішальні
07.25 Х/Ф «ДРІБНИЦІ ЖИТТЯ»
08:15 «Дай лапу»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
10:40 Т/с «Мисливці за реліквіями»
12:30 Х/ф «БІЛЬШЕ ЗА ЖИТТЯ»
14:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
20:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло»
23:00 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧІРОК
2» (16+)

битви Другої світової» 00.50 Д/ф
«Великі танкові битви» 01.35
Художній фільм 03.00 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

20:40 Ворскла - Дніпро-1.
Чемпіонат України
22:50 Атлетіко - Хетафе. Чемпіонат
Іспанії

ТБ

ВІВТОРОК, 20 СЕРПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Вруміз» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:15, 02:00, 05:15
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30,
11:10 Т/с «Галерея Вельвет»
10:50, 14:15 Телепродаж 12:35
Д/ц «Аромати Південної Африки»
13:10 Країна на смак 14:30
Д/ц «Аромати Перу» 15:15
Своя земля 15:30 Бюджетники
15:55, 02:25 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік»
18:25 Тема дня 19:30, 04:20
#ВУКРАЇНІ 19:55 Д/ц «Боротьба
за виживання» 21:25, 23:40,
05:40 UA:Спорт 21:45 Наші гроші.
Дайджест 22:15 Д/с «Африка.
Небезпечна реальність» 00:00
Телепродаж Тюсо 04:45 Перша
шпальта

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»
11:00 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»

17:20 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:15 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:55 Т/с «Свати» (12+)
23:05 Х/ф «УСІ В ЗАХВАТІ ВІД
МЕРІ» (16+)

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 09.50 Т/с «Вогнем
і мечем» 10.50, 12.25 Х/ф
«007: КАЗИНО РОЯЛЬ» (16+)
14.05 Т/с «Дієві ліки» (12+)
15.50, 16.45, 00.50 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
03.40 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Слідчий Горчакова 2» (12+)
23.50 Т/с «Гетьман» (16+) 02.25
«Орел і Решка. Шопінг» 04.25
«Школа доктора Комаровського.
Невідкладна допомога» 05.00
«Top Shop»

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

14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар
- 3» (16+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Віддай мою мрію»
(12+)
23:20 Контролер

СТБ
06:55 Т/с «Коли ми вдома»
08:55 МастерШеф (12+)
15:05 Х/ф «ЦІПОЧКА»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:05 Х/ф «ВІДПОЧИНОК ЗА
ОБМІНОМ»
21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)
22:45 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Теорія змови
11:05, 13:20 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф «ТУПИЙ ТА
ЩЕ ТУПІШИЙ» (16+)
16:40 Х/ф «ТУПИЙ ТА ЩЕ
ТУПІШИЙ-2» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
21:25 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-2: ПЕРШЕ

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»
11:00 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:20 Т/с «Наречена зі

Стамбула» (12+)
20:15 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:50 Т/с «Свати» (12+)
22:50 Х/ф «ЛЮБОВ ЗЛА»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 09.50 Т/с «Вогнем
і мечем» 10.50, 12.25 Х/ф
«007: КУЛЯСТА БЛИСКАВКА»
14.00 Т/с «Дієві ліки» (12+)
15.50, 16.45, 00.50 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
03.45 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Слідчий Горчакова 2» (12+)
23.50 Т/с «Гетьман» (16+) 02.25
«Орел і Решка. Шопінг» 04.30
«Школа доктора Комаровського.
Невідкладна допомога» 05.00
«Top Shop»

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

- 3» (16+)
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Віддай мою мрію»
(12+)
23:20 Гучна справа

СТБ
06:50 Т/с
08:40 МастерШеф (12+)
15:10, 18:00 Х/ф
«ВІДПОЧИНОК ЗА
ОБМІНОМ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:45 Х/ф «РОЗЛУЧЕННЯ ПОАМЕРИКАНСЬКИ»
21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)
22:45 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
05:35, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:05 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
12:20, 13:20 Х/ф
«ЕЙС ВЕНТУРА
МОЛОДШИЙ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 Х/ф «ЕЙС
ВЕНТУРА. ДЕТЕКТИВ
З РОЗШУКУ ТВАРИН»
(16+)

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»
11:00 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»
14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:20 Т/с «Наречена зі

Стамбула» (12+)
20:15 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 Т/с «Вогнем
і мечем» 11.10, 12.25 Х/ф
«007: ЖИВЕШ ТІЛЬКИ ДВІЧІ»
14.00 Т/с «Дієві ліки» (12+)
15.50, 16.45, 00.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
03.30 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Слідчий Горчакова 2» (12+)
23.50 Т/с «Гетьман» (16+) 02.20
«Орел і Решка. Шопінг» 04.15
«Школа доктора Комаровського.
Невідкладна допомога» 04.40
Д/п «1961. Таємниця київського
потопу»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 23:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
12:30 Т/с «Черговий лікар - 4»
(12+)

16:55 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА-2:
ПОКЛИК ПРИРОДИ»
(16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
21:25 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-3: ЗНОВУ
НА НАВЧАННЯ» (16+)
23:05 Х/ф «ТУПИЙ ТА ЩЕ
ТУПІШИЙ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25, 06:45 Kids Time
05:30 М/с «Сімейка Крудс»
06:50 Т/с «Друзі»
08:10, 17:00 Хто зверху? (12+)
10:00 Т/с «Секретні матеріали»
(16+)
13:00 Заробітчани
21:00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВШЕ
2»
23:00 Х/ф «ПУНКТ
ПРИЗНАЧЕННЯ 4» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:45,
13:50 Правда життя 08:45, 18:00
Дикий Індокитай 09:40, 17:00
Фестивалі планети 10:40 Там,
де нас нема 11:40 Код доступу
12:40, 00:35 Речовий доказ
15:00, 23:40 Заборонена історія
16:00, 21:45 Горизонт 18:55,
20:45 Фантастичні історії 19:50
Скарб.UA 22:45 Планета Земля

ТБ

ЧЕТВЕР, 22 СЕРПНЯ
06:00 М/с «Вруміз» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15,
02:00, 05:15 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30, 11:10
Т/с «Галерея Вельвет» 10:50,
14:15 Телепродаж 12:30 Д/ц
«Аромати Колумбії» 13:10
UA:Фольк. Спогади 14:30 Д/ц
«Аромати Перу» 15:15 Енеїда
16:15 Д/ц «Світ дикої природи»
17:30, 03:55 #ВУКРАЇНІ 18:25,
02:25 Тема дня 19:30 Перший
на селі 19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання» 21:25, 23:40, 05:40
UA:Спорт 21:45 Схеми. Корупція
в деталях 22:15 Д/с «Африка.
Небезпечна реальність» 00:00
Телепродаж Тюсо 03:25 Разом
04:30 Спільно 04:55 Своя земля

НОВИЙ КАНАЛ

14:30, 15:30 Т/с «Жіночий лікар
- 3» (16+)
19:00 Сьогодні. Спецвипуск
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Віддай мою мрію»
(12+)
23:20 Слідами

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
09:30 МастерШеф (12+)
15:50, 18:00 Х/ф
«РОЗЛУЧЕННЯ ПОАМЕРИКАНСЬКИ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:45 Х/ф «ОСВІДЧЕННЯ»
21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)
22:45 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV

18.10 Чудова четвірка 19.00,
20.10 Треба поговорити 22.00,
06.00 Правила життя 00.00
Д/ф «Вирішальні битви Другої
світової» 00.50 Д/ф «Великі
танкові битви» 01.35 Художній
фільм 03.00 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

16:00 Передмова до сезону.
Чемпіонат Італії.
Прем’єра
16:55 Баварія - Герта. Чемпіонат
Німеччини
18:40 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
19:30 Сельта - Реал. Чемпіонат
Іспанії
21:45 LIVE. Матч. Ліга xемпіонів
УЄФА

01:40 Містична Україна 02:35
Бандитський Київ

18.00, 20.00 Перші про головне
08.10, 09.10, 10.10, 11.10,
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10,
17.10, 18.10 Чудова четвірка
19.00, 20.10 Треба поговорити
21.00 HARD з Влащенко 22.00,
06.00 Правила життя 00.00
Д/ф «Вирішальні битви Другої
світової» 00.50 Д/ф «Великі
танкові битви» 01.35 Художній
фільм 03.00 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

12:05 Боруссія (Д) - Аугсбург.
Чемпіонат Німеччини
13:50 Львів - Шахтар. Чемпіонат
України
16:35, 18:25, 23:55 Матч. Ліга
чемпіонів УЄФА
20:45 Передмова до сезону.
Чемпіонат Італії
21:45 LIVE. Матч. Ліга чемпіонів
УЄФА

05:45, 06:45 Kids Time
05:50 М/с «Сімейка Крудс»
06:50 Т/с «Друзі»
08:00, 17:00 Хто зверху? (12+)
09:50 Т/с «Секретні матеріали»
(16+)
2+2
12:50 Заробітчани
21:00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВШЕ» 06:00 Мультфільми
23:00 Х/ф «2:22» (12+)
08:00 Х/ф «ЖИТТЯ НА МЕЖІ»
(16+)
МЕГА
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
06:00 Бандитський Київ 07:50,
11:00, 17:15 «Загублений світ»
14:10 Правда життя 09:00
Незвичайні культури 10:00, 17:05 13:00 «Помста природи»
Фестивалі планети 11:00 Там,
13:35 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ
де нас нема 12:00 Код доступу
ДРАКОН» (16+)
13:00, 00:35 Речовий доказ
15:25 Х/ф «МОРСЬКА
15:10, 23:40 Заборонена історія
ПРИГОДА» (16+)
16:05 Наглядачі заповідника
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
18:05 Дикий Індокитай 19:00,
війни. Харків-2» (16+)
20:55 Фантастичні історії 20:00
21:35, 23:10 Т/с «Касл-5» (16+)
Скарб.UA 21:45 Горизонт 22:45
Планета Земля 01:40 Містична
ZIK
Україна 02:35 Секти 03:30
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
Україна: забута історія
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 Перші про головне
К-1
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10,
06:30 «TOP SHOP»
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»

ТБ

СЕРЕДА, 21 СЕРПНЯ
06:00 М/с «Вруміз» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15,
02:00, 05:15 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30, 11:10 Т/с
«Галерея Вельвет» 10:55, 14:15
Телепродаж 12:30 Д/ц «Аромати
Колумбії» 13:10 Енеїда 14:30
Д/ц «Аромати Перу» 15:15
Країна на смак 16:15 Д/ц «Світ
дикої природи» 17:30 Наші
гроші 18:25, 02:25 Тема дня
19:30, 04:30 Спільно 19:55 Д/ц
«Боротьба за виживання» 21:25,
23:40, 05:40 UA:Спорт 21:45
Бюджетники 22:15 Д/с «Африка.
Небезпечна реальність» 00:00
Телепродаж Тюсо 03:25 Перша
шпальта 03:55 Схеми. Корупція в
деталях 04:55 Своя земля

ПРИЗНАЧЕННЯ» (16+)
23:10 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА-2:
ПОКЛИК ПРИРОДИ»
(16+)

08:15 «Дай лапу»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:40, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
(16+)
13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

АКАДЕМІЯ-7: МІСІЯ У
МОСКВІ» (16+)
23:05 Х/ф «ТУПИЙ ТА ЩЕ
ТУПІШИЙ-2» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:35, 07:00 Kids Time
05:40 М/с «Сімейка Крудс»
07:05 Т/с «Друзі»
08:30 Х/ф «ГЕРБІ: ШАЛЕНІ
ПЕРЕГОНИ»
10:10 Т/с «Секретні матеріали»
(16+)
13:10 Заробітчани
17:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф «ТВОЇ, МОЇ І НАШІ»
22:50 Х/ф «ПУНКТ
ПРИЗНАЧЕННЯ 5» (18+)

МЕГА

06:00 Бандитський Київ 08:20,
14:15 Правда життя 09:20, 18:10
05:35 Громадянська оборона
Дикий Індокитай 10:15, 17:10
06:30 Ранок у великому місті
Фестивалі планети 11:15 Там,
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини де нас нема 12:15 Прихована
реальність 13:05, 00:35 Речовий
10:05 Секретний фронт
доказ 15:10, 23:40 Заборонена
11:50, 13:20 Теорія змови
історія 16:10 Горизонт 17:40
12:45, 15:45 Факти. День
Незвичайні культури 19:05
14:25, 16:20 Х/ф
Фантастичні історії 20:00 Скарб.
«НАПРОЛОМ» (16+)
16:45 Х/ф «ТАНГО І КЕШ» (16+) UA 20:55 Гучна справа 21:45
Наглядачі заповідника 22:45
18:45, 21:05 Факти. Вечір
Планета Земля 01:40 Містична
20:20 Антизомбі. Дайджест
Україна 02:35 Потойбіччя. Сни
21:25 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
03:20 Дракула та інші 04:15

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Дай лапу»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:40, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
(16+)
13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
18:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Х/ф «АСТЕРОЇД ПРОТИ
ЗЕМЛІ» (16+)
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:20 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)
15:30 Х/ф «ЗАХИСНИК» (16+)
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2» (16+)
21:35, 23:10 Т/с «Касл-5» (16+)

ZIK
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

Зворотний бік Місяця 05:00
Ролан Биков

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Дай лапу»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:40, 16:40 Т/с «Доктор Хто»
(16+)
13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
19:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:25 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:25 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

НТН

05.00 «Top Shop» 07.00 Х/ф
«ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ ЛЮБОВ»
08.30 Ранковий «Свідок» 09.00
Х/ф «РОЗСЛІДУВАННЯ» 10.30,
19.30 Т/с «Смерть у раю» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55
«Свідок» 12.50 «Свідок. Агенти»
13.30, 17.45, 03.25 «Випадковий
ТЕТ
свідок» 14.05, 03.35 «Речовий
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
доказ» 14.45, 21.30 Т/с «Хейвен»
Х/ф «ТРИ ГОРІШКИ ДЛЯ
(12+) 16.50 «Легенди бандитської
ПОПЕЛЮШКИ» 11.15 Т/с
UA: РІВНЕ
Одеси» 17.20 «Легенди карного
«Рання пташка» 13.00 Вечірка
розшуку» 18.20 «Будьте здоровi»
07.00 Ранкове шоу «Добрий
2 14.00, 19.00 Супержінка
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 23.45 Т/с «Закон і порядок» (16+)
15.00 4 весілля 17.00, 02.00
01.45 «Таємниці кримінального
17.00, 20.30 Новини 09.00, 10.55
Панянка-селянка 20.00 Одного
UA:Музика 09.05, 09.30 Кулінарно- світу» 04.00 «Професії»
разу під Полтавою 21.00 Танька літературне шоу «Енеїда» 10.00,
і Володька 23.00 ЛавЛавCar
ЕСПРЕСО
12.05 Лайфхак українською 10.05
3 00.00 Країна У 01.00 Т/с
Концертна програма «Арсен
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
«Домашній арешт» 03.00 Теорія Мірзоян Київ» 10.45 Ранковий гість ефір Василя Зими» 01.30, 07.30
зради 03.50 БарДак 04.40
11.15 М/С «Вруміз» 12.15 Д/Ц
«Футбольний формат» 02.00,
Віталька 05.50 Корисні підказки «Аромати Перу» 12.40 Візитівки
08.00, 21.00 «Вердикт» з Сергієм
Карпат 12.45 100 років української Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
ФУТБОЛ-1
історії 13.00 Д/Ц «Супер чуття»
22.30 «Ваша Свобода» 03.30,
06:00, 08:00, 21:20, 23:55
13.40, 21.20 Тема дня 14.05
09.00 «PRO здоров’я» з Іриною
«Розсекречена історія» 15.00 Д/ф Коваль 04.30 «Культ:Експрес»
Топ-матч
«Цікаво.соm» 15.25 РадіоДень
06:10 Ренн - ПСЖ. Чемпіонат
з Марією Бурмакою 05.00
«Модуль знань» 16.05, 22.00
«Поліцейська хвиля» 09.55,
Франції
Сильна доля 17.15 Двоколісні
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
08:10 Олімпік - Карпати.
хроніки 17.40 Д/Ц «Дикі тварини» 16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
Чемпіонат України
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS 18.10 Т/с «Еліза» 19.00 Головний 10.05, 15.15 «Погода» з
випуск новин. Наживо 19.25 Тема Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
10:20 Атлетік - Барселона.
дня. Наживо 19.50 Д/С «Спільно» 12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
Чемпіонат Іспанії
20.15, 21.45 Д/С «Своя земля»
17.10, 18.15 «Коментар» 22.00
12:05 «Великий футбол»
20.50 Програма розслідувань
«Шустрова Live» 23.00 «Студія
13:50 Ворскла - Дніпро-1.
«Схеми.
Корупція
в
деталях»
Захід» з Антоном Борковським
Чемпіонат України

UA: РІВНЕ

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ТЕТ
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
13.30, 17.00 Новини 09.00
М/ф «Врятувати Санту» 11.15 Т/с Суспільно-політичне шоу
«Рання пташка» 13.00 Вечірка
«Зворотний відлік» 11.00
2 14.00, 19.00 Супержінка
Ранковий гість 11.15 М/С
15.00 4 весілля 17.00, 02.00
«Вруміз» 12.05 Лайфхак
Панянка-селянка 20.00 Одного
українською 12.15 Д/Ц
разу під Полтавою 21.00 Танька «Аромати Перу» 12.40
і Володька 23.00 ЛавЛавCar
Візитівки Карпат 12.45 100
3 00.00 Країна У 01.00 Т/с
років української історії 13.00
«Домашній арешт» 03.00 Теорія Д/Ц «Суперчуття» 13.40, 21.20
зради 03.50 БарДак 04.40
Тема дня 14.05 «Розсекречена
Віталька 05.50 Корисні підказки історія» 15.00 Д/ф «Цікаво.
соm» 15.25 UA:Музика 15.30
ФУТБОЛ-1
Радіодень «Модуль знань»
06:00, 08:00, 16:00, 20:15
16.10, 22.05 Сильна доля 17.15
Топ-матч
Двоколісні хроніки 17.40 Д/Ц
06:10 Бордо - Монпельє.
«Дикі тварини» 18.10 Т/с «Еліза»
Чемпіонат Франції
19.00 Головний випуск новин.
08:10 Ворскла - Дніпро-1.
Наживо 19.25 Тема дня. Наживо
Чемпіонат України
19.50 Д/С «#ВУКРАЇНІ» 20.10
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS StopFakeNews 20.30 Головний
випуск новин. Повтор 20.50 Д/С
10:20 Сельта - Реал. Чемпіонат
«Спільно» 22.45 «Своя земля»
Іспанії

18.00, 20.00 Перші про головне
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
18.10 Чудова четвірка 19.00,
20.10 Треба поговорити 22.00,
06.00 Правила життя 00.00
Д/ф «Вирішальні битви Другої
світової» 00.50 Д/ф «Великі
танкові битви» 01.35 Художній
фільм 03.00 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

12:05 Олімпік - Карпати.
Чемпіонат України
19:40 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
20:35 Топ-матч
20:45 Львів - Шахтар. Чемпіонат
України
23:15 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА

ТЕТ

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00 Новини 09.00
UA:Музика 09.05 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 09.30
Радіодень «Життя» 09.50, 12.05
Лайфхак українською 10.00
UA: Фольк 10.45 Ранковий гість
11.15 М/С «Вруміз» 12.15 Д/Ц
«Аромати Перу» 12.40 Візитівки
Карпат 12.45, 15.50 100 років
української історії 13.00 Д/Ц
«Двоколісні хроніки» 13.40,
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 «Боротьба за
виживання» 18.10 Т/с «Еліза»
19.00 Головний випуск новин.
Наживо 19.25 Звіти наживо
20.15, 21.45 Д/С «Своя земля»
20.30 Головний випуск новин.
Повтор 20.50 Програма
розслідувань «Наші гроші»

06.00 ТЕТ Мультиранок 10.15
Х/ф «ЩАСЛИВИЙ ГАНС»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Вечірка 2 14.00, 19.00
Супержінка 15.00 4 весілля
17.00, 01.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька 23.00
2+2
ЛавЛавCar 3 02.00 Теорія зради
06:00 Мультфільми
02.50 БарДак 03.40 Віталька
08:00 Т/с «Удар у відповідь» (16+) 05.50 Корисні підказки
09:40, 18:15 «Спецкор»
ФУТБОЛ-1
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
06:00 Баварія - Герта. Чемпіонат
12:55 «Помста природи»
Німеччини
13:10 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ УДАР» 07:45, 22:50 Огляд вівторка. Ліга
15:15 Х/ф «ВУЛКАН»
чемпіонів УЄФА
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
08:10 Атлетік - Барселона.
війни. Харків-2» (16+)
Чемпіонат Іспанії
21:35, 23:10 Т/с «Касл-5» (16+)
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
ZIK
10:20, 13:50, 16:00, 17:50, 23:45
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
Матч. Ліга чемпіонів
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
УЄФА

UA: РІВНЕ

НТН
05.00 «Top Shop» 06.55 Х/ф
«ЖИВА ВОДА» 08.30 Ранковий
«Свідок» 09.00 Х/ф «ЇМ БУЛО
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЬ» 10.35,
19.30 Т/с «Смерть у раю» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45
«Свідок» 12.50 «Будьте здоровi»
13.25, 17.45, 03.15 «Випадковий
свідок» 14.00, 03.30 «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+)
01.40 «Таємниці кримінального
світу» 04.00 «Професії»

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

НТН
05.00 «Top Shop» 06.40 Х/ф
«ЦИГАНКА АЗА» 08.30 Ранковий
«Свідок» 09.00 Х/ф «НІЧНИЙ
МОТОЦИКЛІСТ» 10.30, 19.30
Т/с «Смерть у раю» (16+) 12.30,
16.30, 19.00, 23.15, 02.50 «Свідок»
12.50 «Вартість життя» 13.30,
17.45, 03.20 «Випадковий свідок»
14.05, 03.30 «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+)
01.45 «Таємниці кримінального
світу» 04.00 «Професії»

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Свобода» 03.30 «Княжицький»
04.15 «Унікальні церкви Карпат»
04.30 «Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 05.00, 09.30 «Вартові
Еспресо» 09.00, 23.00 «Шустрова
Live» 09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода»
з Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
17.10, 18.25 «Коментар» 18.15
«Агро-Експрес» 21.00 «Політклуб
Віталія Портникова» 23.30
«Поліцейська хвиля»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 23 СЕРПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Вруміз» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
14:45, 18:00, 21:00, 00:50, 04:15
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30
Церемонія підняття Державного
Прапора України 09:55, 18:55
Українська символіка. Прапор
10:55 Перехрестя Балу 12+ 11:55
Війна на нульовому кілометрі 12+
13:15, 04:40 Концертна програма
«Непереможні» 14:55 Чемпіонат
Європи з волейболу серед жінок
2019. Бельгія - Україна 17:25
Схеми. Корупція в деталях 17:55
VoxCheck 18:25 Тема дня 19:55
Луганськиий форпост 21:25, 01:15
UA:Спорт 21:55 Перша шпальта
22:30 Як дивитися кіно 22:55 Х/ф
«ХЕПІ-ЕНД» 01:45 «Герої України.
Крути. Перша Незалежність» 02:45
«Микола Руденко. Формулу життя
знайдено» з циклу «Дисиденти»
03:15 «Богдан Гаврилишин. МісіяСвобода»

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»
11:00 «Міняю жінку»
13:45 «Сімейні мелодрами»

14:45 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:20 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:20, 22:25 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.25, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 09.50 Т/с «Вогнем і
мечем» 10.50, 12.25 Х/ф «007:
НА СЕКРЕТНІЙ СЛУЖБІ ЇЇ
ВЕЛИЧНОСТІ» (16+) 14.00 Т/с
«Дієві ліки» (12+) 15.50, 16.45,
00.00 «Речдок» 18.00, 01.45
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Х/ф
«ОСТАННІЙ ДІАМАНТ» (16+)
03.10 Х/ф «ВЕСЕЛІ ЖАБОКРИЧІ»
04.15 Х/ф «ПРОПАЛА ГРАМОТА»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 Т/с «Серце слідчого» (12+)
14:30, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар - 3» (16+)
19:00 Сьогодні. Спецвипуск
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
22:00 Україна: еволюція гідності
23:45 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВ»
(16+)

СТБ
06:40 Х/ф «КАРДІОГРАМА
ЛЮБОВІ»
08:30 Т/с «Майор і магія» (16+)
16:30 Х/ф «ОСВІДЧЕННЯ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Х/ф «ВИЗНАННЯ»
19:10 Х/ф «ЧОГО ХОЧУТЬ
ЖІНКИ»
22:45 Х/ф «ВИД ЗГОРИ
КРАЩИЙ»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі. Дайджест
11:05, 13:20, 16:20 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:10 Т/с «Марк+Наталка» (16+)
18:45 Факти. Вечір
20:10 Дизель шоу (12+)
22:40 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-6: БЛОКАДА
МІСТА» (16+)

UA: ПЕРШИЙ

навиворіт»
16:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти
2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
21:30 Прем’єра. «Вечірній квартал
2019»

ІНТЕР

05.25 «Чекай на мене. Україна»
07.10 «Слово Предстоятеля»
07.15 Х/ф «СІМ СТАРИХ І ОДНА
ДІВЧИНА» 09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом. Випічка»
11.00 Х/ф «ПОКРОВСЬКІ
ВОРОТА» 13.45 Великий концерт
«Україна від А до Я» 17.10,
20.30 Т/с «Слідчий Горчакова 2»
(12+) 20.00 «Подробиці» 22.15
«Ювілейний вечір Софії Ротару»
00.15 Х/ф «ДВОЄ ПІД ДОЩЕМ»
(16+) 02.05 «Орел і Решка.
Шопінг» 03.25 «Орел і Решка.
Перезавантаження. 3 сезон» 04.10
1+1
«Орел і Решка. Морський сезон 3»
06:00, 23:30 «Світське життя. 2019 04.50 Подробиці
дайджест»
УКРАЇНА
07:00 «Сніданок. День
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Незалежності»
незалежною Україною
08:50, 11:00 «ТСН спецвипуск»
07:00, 08:00, 15:00 Сьогодні
09:30 «Хода гідності»
11:15 «Світ навиворіт. Рекордний 09:00, 19:00 Сьогодні. Спецвипуск
09:45 Зірковий шлях
політ Україною»
11:00 Т/с «Клянуся любити тебе
12:40, 14:10, 15:15 «Світ

ТБ
вічно» (12+)
15:20 Т/с «Чужа» (16+)
20:00 Концерт
22:30 Музична платформа

СТБ
06:10 Т/с «Коли ми вдома»
07:10 Х/ф «ЛЮДИНА-АМФІБІЯ»
09:10 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ У
МАЛИНІВЦІ»
11:00 Т/с «Трава під снігом»
15:05 Т/с «Кріпосна» (16+)
19:00 Т/с «Навчаю грі на гітарі»
22:45 Х/ф «ЧОГО ХОЧУТЬ
ЖІНКИ»

ICTV
05:00 Факти
05:25 Я зняв!
07:05 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРАМОЛОДШИЙ» (16+)
08:55 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
09:55, 13:00, 16:10 Дизель шоу
(12+)
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «ШЛЯХЕТНІ
ВОЛОЦЮГИ» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:30 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-4:
КВАРТАЛЬНА ОХОРОНА
ПОРЯДКУ» (16+)
21:10 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-5: ОПЕРАЦІЯ

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 «Світ навиворіт»
10:30 Т/с «Свати» (12+)
19:30 «ТСН-Тиждень»

21:00 «Танці з зірками 2019»
23:55 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.20 Д/п «Життя» 06.10
Х/ф «МАМО, Я ЛЬОТЧИКА
ЛЮБЛЮ» 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 Т/с «Тягар
істини» (12+) 13.50 Т/с «Не
жіноча робота» 12+) 18.00 Х/ф
«007: КВАНТ МИЛОСЕРДЯ»
(16+) 20.00 «Подробиці» 20.30
Х/ф «007: КООРДИНАТИ
«СКАЙФОЛЛ» (16+) 23.20
Х/ф «ОСТАННІЙ ДІАМАНТ»
(16+) 01.20 «Речдок» 03.40
«Орел і Решка. Шопінг» 04.55
«Школа доктора Комаровського.
Невідкладна допомога»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:10 Т/с «Віддай мою мрію»
(12+)
16:50, 20:00 Т/с «Поверни моє
життя» (12+)
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
22:10 Т/с «Клянуся любити тебе
вічно» (12+)

МАЯМІ БІЧ» (16+)
22:55 Х/ф «ТАНГО І КЕШ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids Time
06:05 М/с «Лунтик»
07:05 Подіум
09:00 Хто зверху? (12+)
15:00 М/ф «Викрадена принцеса»
16:40 Х/ф «СТОРОЖОВА
ЗАСТАВА»
18:50 Х/ф «ДАВАЙ ТАНЦЮЙ!»
(12+)
21:00 Х/ф «СЕКС І НІЧОГО
ОСОБИСТОГО» (16+)
23:00 Х/ф «САМОТНІЙ ЗА
КОНТРАКТОМ»

МЕГА
06:00, 22:55 Таємний код
зламаний 07:00 Бандитський Київ
08:00, 00:35 Містична Україна
08:50 Богдан Ступка 09:45, 20:05
У пошуках істини 10:40 Речовий
доказ 11:50 Заборонена історія
12:50 Всесвіт всередині нас 14:45
Фестивалі планети 15:45 Дикий
Індокитай 17:35 Планета Земля
18:30 Історія українських земель
21:15 Куля для Кеннеді 22:10
Справжня історія золота 01:20
Скарб.UA

К-1
06:30 «TOP SHOP»

ТБ

НЕДІЛЯ, 25 СЕРПНЯ
06:00 М/с «Вруміз» 06:30, 07:10,
08:10, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:30, 02:00, 03:45, 05:00
Новини 09:25, 02:20 «Енеїда»
10:30 Країна на смак 11:35,
14:15 Телепродаж 11:50 М/с
«Марін та його друзі. Підводні
історії» 12:45 Х/ф «ВЕРОНІКА
ПОВЕРТАЄТЬСЯ» 14:30
Д/ц «Тайська кухня» 15:25
Бюджетники 15:55 UA:Фольк.
Спогади 16:55 Перший на селі
17:30 Д/ц «Мегаполіси» 17:50
Д/ф «Південні моря. Атол Бікіні»
18:55 Українська символіка. Герб
19:55 Українська символіка.
Гімн 21:25 Чемпіонат Європи
з волейболу серед жінок
2019. Україна - Італія 00:00
Телепродаж Тюсо 03:15 Своя
земля 04:05 Сильна доля 05:25
Спільно

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:55,
13:55 Правда життя 08:55, 18:00
Дикий Індокитай 09:50, 17:00
Незвичайні культури 10:50 Там,
де нас нема 11:50 Прихована
реальність 12:45, 00:35 Речовий
доказ 15:00, 23:40 Заборонена
історія 16:00 Горизонт 19:00,
20:50 Фантастичні історії 19:55
Прокляття Че Гевари 21:45
Наглядачі заповідника 22:45
Планета Земля 01:40 Містична
Україна 02:40 Телеформат

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь» (16+)
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
13:15 Х/ф «ЛЬОДОВИКОВИЙ
ПЕРІОД» (16+)
15:00 Х/ф «НЕЗАКОННЕ
ВТОРГНЕННЯ» (16+)
19:25 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ» (16+)
21:35 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ ВІД
СМЕРТІ» (16+)

ZIK

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
К-1
18.00, 20.00 Перші про головне
06:30 «TOP SHOP»
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10,
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
08:15 «Дай лапу»
18.10 Чудова четвірка 19.00, 20.10
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
Треба поговорити 21.00 Політичне
НОВИЙ КАНАЛ
10:00 Т/с «Мисливці за реліквіями» ток-шоу «Народ проти!» 00.00 Д/ф
06:00, 07:25 Kids Time
11:50, 17:00 Т/с «Доктор Хто» (16+) «Вирішальні битви Другої світової»
06:05 М/с «Сімейка Крудс»
00.50 Д/ф «Великі танкові битви»
14:10 «Орел і Решка. Навколо
07:30 Х/ф «ЗІРКОВА ХВОРОБА»
01.30 Художній фільм 03.00
світу»
09:00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВШЕ» 18:15 Х/ф «МАТУСИН СИНОК»
Історична правда з Вахтангом
11:00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВШЕ 2»
Кіпіані 06.00 Правила життя 06.15
(16+)

СУБОТА, 24 СЕРПНЯ
06:00 М/с «Вруміз» 06:30, 07:10,
08:10, 09:05 Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00, 02:00,
05:00 Новини 09:30 Спецпроект
до Дня Незалежності 12:00,
20:25 Паради Незалежності
12:45 Документальний фільм
14:00 Луганськиий форпост
15:15 Бюджетники. Спецвипуск
15:45 Х/ф «ІВАН СИЛА»
17:20 Х/ф «ГНІЗДО ГОРЛИЦІ»
19:25 Розсекречена історія.
Спецвипуск 21:30 Х/ф 00:00
Телепродаж Тюсо 02:30 «Левко
Лук’яненко. Йти за совістю» з
циклу «Дисиденти» 02:55 Д/ц
«Напам’ять». Раїса Руденко 03:15
Д/ц «Напам’ять». Валентина
Чорновіл 03:40 Д/ц «Напам’ять».
Левко Лук’яненко 04:05 Д/ц
«Напам’ять». Володимир Лановий
04:35 Д/ц «Напам’ять». Юрій
Костенко 05:25 Спільно

13:00 Х/ф «ТВОЇ, МОЇ І НАШІ»
14:50 Х/ф «БІЛИЙ ПОЛОН»
17:00 Х/ф «СНІГОВІ ПСИ»
19:00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ
ПЕС»
20:50 Х/ф «РІЧІ-БАГАЧ»
22:50 Х/ф «ГЕРБІ: ШАЛЕНІ
ПЕРЕГОНИ»

20:15 Х/ф «МОЄ ВЕЛИКЕ
ГРЕЦЬКЕ ВЕСІЛЛЯ»
22:10 «Орел і Решка. Рай та пекло»
23:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

СТБ
05:50, 09:45 Хата на тата (12+)
07:45 Страва честі (12+)
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
20:00 Один за всіх (16+)
22:35 Х/ф «ВІЛЛА РОЗБРАТУ,
АБО ТАНЕЦЬ
СОНЯЧНОГО
ЗАТЕМНЕННЯ»

ICTV
05:05 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:25 Факти
06:10 Громадянська оборона
07:05 Антизомбі. Дайджест
08:00 Т/с «Відділ 44» (16+)
11:40, 13:00 Х/ф
«ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ» (16+)
12:45 Факти. День
13:50 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-2: ПЕРШЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ» (16+)
15:20 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-3: ЗНОВУ
НА НАВЧАННЯ» (16+)
17:00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-4:
КВАРТАЛЬНА
ОХОРОНА ПОРЯДКУ»
(16+)
18:45 Факти тижня. 100 хвилин

20:35 Х/ф «ХОРОБРЕ СЕРЦЕ»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Стендап шоу
06:45, 07:45 Kids Time
06:50 М/с «Том і Джеррі»
07:50 М/ф «Том і Джеррі:
Загублений дракон»
08:50 Х/ф «БІЛИЙ ПОЛОН»
11:10 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ
ПЕС»
13:00 Х/ф «СНІГОВІ ПСИ»
15:00 Х/ф «ЗАВЖДИ КАЖИ
«ТАК» (16+)
17:00 Х/ф «РІЧІ-БАГАЧ»
19:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ
- РОЗКРАДАЧКА
ГРОБНИЦЬ»
21:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ
- РОЗКРАДАЧКА
ГРОБНИЦЬ: КОЛИСКА
ЖИТТЯ» (16+)
23:20 Х/ф «ЗДОХНИ» (18+)

МЕГА
06:00, 22:55 Таємний код
зламаний 07:00 Бандитська
Одеса 07:35, 00:35 Містична
Україна 08:25 Мерилін Монро
09:20, 19:55 У пошуках істини
10:30 Речовий доказ 11:40
Заборонена історія 12:40, 21:00
Всесвіт всередині нас 14:35
Фестивалі планети 15:35 Дикий

07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:30 М/ф «Барбі в ролі принцеси
острова»
11:10 Х/ф «МАТУСИН СИНОК»
(16+)
13:10 Х/ф «МОЄ ВЕЛИКЕ
ГРЕЦЬКЕ ВЕСІЛЛЯ»
15:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «ДжеДАІ- 2019»
08:15 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:15 «Загублений світ»
12:15 Х/ф «ПОТОП»
14:00 Х/ф «СПОГАДИ» (16+)
15:45 Х/ф «БОЙОВІ СВИНІ» (16+)
17:30 Х/ф «НЕКЕРОВАНИЙ»
19:25 5 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Олімпік»
21:25 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
23:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
РИНГ» (18+)

ZIK
07.00 Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 10.00 Телемарафон до
Дня Незалежності України 21.00
Деталі 22.00 Треба поговорити
23.00 HARD з Влащенко 00.00
Д/ф «Вирішальні битви Другої
світової» 00.50 Д/ф «Великі
танкові битви» 01.30 Художній
фільм 03.20 Історична правда з

Індокитай 17:25 Планета Земля
18:20 Історія українських земель

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:15 М/ф «Барбі і 12 танцюючих
принцес»
11:00 Х/ф «КЕКС У ВЕЛИКОМУ
МІСТІ» (12+)
12:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2

Shift 06.30 Європа у фокусі

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45 Х/ф
«СНІГОВА КОРОЛЕВА» 11.15 Т/с
«Рання пташка» 13.00 Вечірка 2
14.15, 19.00 СуперЖінка 15.15
4 весілля 16.15 М/ф
«Льодовиковий період 3. Ера
динозаврів» 18.00, 00.15
Панянка-селянка 20.00 Одного
разу під Полтавою 21.00
М/ф «Льодовиковий період 4:
Континентальний дрейф» 22.45
Х/ф «НЯНЬ» (16+) 01.15 Теорія
зради 02.05 БарДак 02.55
Віталька 05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-1
06:00 Боруссія (М) - Шальке.
Чемпіонат Німеччини
07:45, 20:30 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
08:10 Сельта - Реал. чемпіонат
Іспанії
10:00, 15:40, 22:15 Футбол NEWS
10:20, 13:50 Матч. Ліга чемпіонів
УЄФА
12:05 Ворскла - Дніпро-1.
Чемпіонат України
16:00 Чемпіонат Італії. Передмова
до туру. Прем’єра
16:30 Львів - Шахтар. Чемпіонат
України
18:15 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА

Вахтангом Кіпіані 06.20 Євромакс
06.50 Завтра вже сьогодні

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 11.45
М/ф «Врятувати Землю» 13.15,
01.00 Панянка-селянка 17.30
Х/ф «11 ДІТЕЙ З МОРШИНА»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою 19.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька 22.00 Сімейка У
00.00 Країна У 02.00 Теорія зради
02.50 БарДак 03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-1

18:45 Атлетіко - Хетафе. Чемпіонат
Іспанії
20:55 Чемпіонат Німеччини.
Передмова до туру.
Прем’єра
21:25 LIVE. Кельн - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини
23:25 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
23:55 Ренн - ПСЖ. Чемпіонат
Франції

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00 Новини 09.00 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 09.30
Д/ц «Напам’ять». Левко Лук’яненко
09.50 Концертна програма
«Непереможні» 11.00, 12.40, 13.05,
14.05, 16.00 Ролик до Дня Прапора
11.05 Ранковий гість 11.20 Казки
Сашка Лірника 11.40 М/с «Дуда і
Дада» 12.05 Лайфхак українською
12.15 Д/ц «Аромати Перу» 12.45
Д/ц «Напам’ять». Лановий 1 ч.
12.55 Д/ц «Напам’ять». Валентина
Чорновіл 1 ч. 13.10 Д/ц «Двоколісні
хроніки» 13.40, 19.20 Тема дня
14.10 Д/п «Герої України. Крути»
15.05 «Розсекречена історія»
16.05 Сильна доля 17.15
Двоколісні хроніки 17.40 Д/ц
«Боротьба за виживання» 18.10
Т/с «Еліза» 19.00 Головний випуск
новин. Наживо 19.50 «VoxCheck»
19.55 Концертна програма «Viva
Батурин» 22.35 Д/п «Січ»

Чемпіонат Німеччини
21:25 Топ-матч
21:40 LIVE. Фіорентина - Наполі.
Чемпіонат Італії
23:40 Парма - Ювентус. Чемпіонат
Італії. Прем’єра

UA: РІВНЕ
07.00 Додолики 07.15 Казки
Сашка Лірника 07.35 М/с «Дуда
і Дада» 08.00, 16.05 Лайфхак
українською 08.10, 09.25,
12.00, 14.25, 16.00, 19.40, 22.00
Ролики до Дня Незалежності
України 08.15 Д/п «Українська
Гельсінка»1, 2 09.15, 14.30 100
років історії за 100 хвилин 09.30
Спецпроект до Дня незалежності
12.05 Д/П «Левко Лук’яненко.
Йти за совістю» 13.00, 18.25
Д/п «Паради Незалежності»
13.30 Д/с «#ВУКРАЇНІ» 14.00
Тема дня 14.50 Д/Ц Напам’ять.
Володимир Лановий 1 ч. 15.00,
20.05 «Розсекречена історія»
16.15 Сильна доля 17.10
Бюджетники 17.35 Концертна
програма 19.00 Головний випуск
новин. Наживо 19.15 Дс «Спільно»
19.45 Д/ф «Луганський форпост»
20.45 Концертна програма
«Непереможні»

06:00 Львів - Шахтар. Чемпіонат
України
07:45 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
08:15, 13:50 Матч. Ліга чемпіонів
УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Кельн - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини
12:05 Гранада - Севілья.
Чемпіонат Іспанії
15:55 Чемпіонат Німеччини.
Передмова до туру
16:25 LIVE. Гоффенгайм - Вердер.
чемпіонат Німеччини
17:15, 20:15 Футбол Tables
18:25 Огляд вівторка. Ліга
НТН
чемпіонів УЄФА
05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф
18:55 Огляд середи. Ліга чемпіонів
«ЛЕГЕНДА ПРО КНЯГИНЮ
УЄФА
ОЛЬГУ» 08.35 Х/ф «ЯРОСЛАВ
19:25 LIVE. Шальке - Баварія.

ток-шоу «Народ проти!» 21.00
Деталі 22.00 Треба поговорити
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

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 11.40
Х/ф «ПРЕКРАСНИЙ ПРИНЦ
І ФЕЯ ЛЮПИНА» 12.50,
02.00 Панянка-селянка 15.50
Х/ф «НЯНЬ» (16+) 17.20
М/ф «Льодовиковий період 4:
Континентальний дрейф» 19.00,
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою 19.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька 22.00 Сімейка
У 00.00 Країна У 01.00 Т/с
«Домашній арешт» 03.00 Теорія
зради 03.50 БарДак 04.40
Віталька 05.50 Корисні підказки

15:25 LIVE. Антверпен - Гент.
Чемпіонат Бельгії
17:30 Сельта - Валенсія.
Чемпіонат Іспанії
19:25 LIVE. Шахтар - Маріуполь.
Чемпіонат України
21:20 «Великий футбол»
23:00 LIVE. ПСЖ - Тулуза.
Чемпіонат Франції.
2-й тайм
23:55 СПАЛ - Аталанта. Чемпіонат
Італії. Прем’єра

UA: РІВНЕ

07.00 Казки Сашка Лірника
07.10 Додолики 07.35 М/с Дуда
06:00 Мультфільми
і Дада 07.45, 22.15 Лайфхак
08:00 «Він, вона і телевізор»
українською 08.00 Д/ф «Чудова
10:10 Т/с «Опер за викликом-4»
гра» 08.30 Ранкове шоу «Добрий
(16+)
ранок» 09.30 Країна на смак
12:05 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
10.25 Кулінарно-літературне шоу
13:55 Х/ф «РОБІНЗОН КРУЗО»
«Енеїда» 11.00 UA:Фольк Спогади
(16+)
11.50, 13.40, 18.30 Д/с «Своя
15:45 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
земля» 12.05 Радіодень. «Модуль
ПОЛУДЕНЬ»
ФУТБОЛ-1
знань» 12.45 Д/с «Боротьба за
17:50 Х/ф «САХАРА» (16+)
виживання» 13.15, 20.05 Д/с
06:00, 08:00, 19:20 Топ-матч
20:10 Х/ф «ПРАВДИВА
«#ВУКРАЇНІ» 14.10 100 років
06:10 Олександрія - Десна.
БРЕХНЯ» (16+)
історії 14.20 StopFakeNews 14.30
Чемпіонат України
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
«Розсекречена історія» 15.20 Д/ф
08:10 Реал - Вальядолід.
«Секрети замків Великобританії»
Чемпіонат Іспанії
ZIK
10:00, 16:15, 20:15 Футбол NEWS 16.15 Сильна доля 17.15
«Бюджетники» 17.40 UА Фольк.
07.20 Перші другі 08.10 Говорить 10:20 Фіорентина - Наполі.
Спогади 19.00 Візитівки Карпат
великий Львів 10.00 Перша
Чемпіонат Італії
19.10 Д/c «Разом» 19.40 Д/c
передача 11.00, 13.00, 17.10
12:05 Шальке - Баварія.
«Спільно» 20.35 Х/ф «СВЯТЕ
Правила життя 11.30 HARD з
Чемпіонат Німеччини
СІМЕЙСТВО» 22.25 Мистецький
Влащенко 17.00, 19.00 Перші про 13:50 Парма - Ювентус.
фестиваль. Іван Байдак
головне 17.45, 19.10 Політичне
Чемпіонат Італії

НТН
05.00 «Top Shop» 07.00
Х/ф «БОГДАН-ЗИНОВІЙ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«НЕПІДДАТЛИВІ» 10.35, 19.30 Т/с
«Смерть у раю» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 23.15, 02.20 «Свідок» 12.50
«Правда життя» 13.25, 17.45,
02.50 «Випадковий свідок» 14.05,
03.00 «Речовий доказ» 14.45,
21.30 Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Таємниці світу» 23.45 Т/с
«Я - охоронець» (16+) 01.30 «Склад
злочину» 04.00 «Професії»

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
04.30 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 03.00, 05.30,
15.30, 22.30 «Ваша Свобода»
03.30, 09.30 «Поліцейська хвиля»
04.00 «Шустрова Live» 08.00
«ІТ- Документ» 08.05 «Політклуб
Віталія Портникова» 09.55, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
18.15 «Коментар» 18.30, 23.30
«Футбольний формат» 21.00
Авторська програма «ЧБ шоу»
22.00 «#Скандали_тижня» 23.00
«Вартові Еспресо»

МУДРИЙ» 11.30 Х/ф «ДАНИЛО
- КНЯЗЬ ГАЛИЦЬКИЙ» 13.20
«Україна вражає» 19.00, 03.25
«Свідок» 19.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 21.05
Х/ф «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ
БІЛЯ ДИКАНЬКИ» 22.30 Х/ф
«СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК
НА НТН» 00.10 «Концерт Гаріка
Кричевського «Найкраще»
02.35 «Реальні злочинці» 03.55
«Випадковий свідок» 04.10
«Легенди бандитського Києва»

ЕСПРЕСО
00.00, 05.30 «Великий ефір
Василя Зими» 02.00, 23.00
Авторська програма «ЧБ
шоу» 03.00 «Ваша Свобода»
03.30, 08.00 «Успішні в Україні»
04.00, 22.00 «Студія Захід» з
Антоном Борковським 05.00,
21.30 «Шустрова Live» 07.30
«#Скандали_тижня» 08.30
«Футбольний формат» 09.00,
10.05, 12.10, 13.30, 14.05, 15.10,
16.30, 17.05, 19.00 Марафон
«Український погляд на світ»
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
13.05 «Міжнародний огляд» з
Юрієм Фізером 15.30 «Суботнє
інтерв’ю» з Радіо Свобода 16.05
«Людина і право» з Борисом
Захаровим 18.10 «Про політику з
Ольгою Лень» 20.00 «Політичний
Маринад» 21.00 «Гумор-кабаре
«Вечір колєг»

НТН
05.00 «Top Shop» 05.30 Х/ф
«МОСКАЛЬ-ЧАРІВНИК» 07.00
«Страх у твоєму домі» 10.40 Х/ф
«КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
12.10 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ
ЖИТТЯ!» 13.55 Х/ф «ДІМ - ЦЕ
ХРАМ» 16.55 Х/ф «СЛІД СОКОЛА»
19.00 Х/ф «ЧОРНА СТРІЛА»
20.45 Х/ф «ЗОРРО» 23.00 Х/ф
«СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК НА
НТН» 00.50 Х/ф «СІМ ДНІВ ДО
ВЕСІЛЛЯ» 02.35 «Речовий доказ»

ЕСПРЕСО
00.00, 04.00, 08.30, 20.00
«Політичний МаринаД» 01.00, 05.00,
06.50, 23.30 «Суботнє інтерв’ю»
з Радіо Свобода 01.30, 05.50,
13.05 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 02.30 «Поліцейська
хвиля» 03.00, 07.30, 19.00 Авторська
програма «ЧБ шоу» 05.25, 21.00
«Вартові Еспресо» 07.20 «АгроЕкспрес» 09.30 «Культ:Експрес»
з Марією Бурмакою 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 «PRO
здоров’я» з Іриною Коваль 12.10,
14.05, 15.10, 16.05, 17.05, 18.05
«Коментар» 14.30 «Успішні в Україні»
15.30 «Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 16.30 «Шустрова Live»
21.30 «#Скандали_тижня» 22.45
«Унікальні церкви Карпат» 23.00
«Гумор-кабаре «Вечір колєг»
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n Ті, що тримають небо

Фото Костянтина ГАРБАРЧУКА.

У Володимира Новчука
біля хати — свій ліс
Це ж яким потрібно
бути оптимістом, щоб
у 75 літ почати садити
дерева. У селі Білопіль
Локачинського району
навпроти кладовища
на піщано-крейдяному
пагорбі понад дорогою
росте рукотворний
ліс. Посадив
його і доглядає
місцевий ентузіаст
і природолюб, наш
уважний читач
та передплатник
89-річний Володимир
Новчук

«… Й ось тепер готов
я теж до Зеленського
в кортеж!»

Кость ГАРБАРЧУК
Завдяки таким патріотам українська земля не буде пустелею.

саджанці на полях
« Шукав
і привозив коником. Вони добре
вкоренилися. А далі пішло:
ялини, берези, горіхи.

і землею. Кажуть, що в мене легка рука. Навіть на цьому крейдяному й глиняному горбі
все росте. Тільки подивіться, нічого не сохне,
все приймається. І земля не гуляє, і, може,
мене хтось згадає колись добрим словом.
У посадці дід Володимир зробив стіл і лавки, є місце для відпочинку чималої компанії.
— Приходять хлопці, іменини справляють. У мене одна умова — прибрати за собою й дерев не ламати, — пояснює господар
лісу. — Якщо буду мати здоров’я, то навесні
ще посаджу. Бачите, там скраю є трохи вільної площі.
Володимир Михайлович пригощає смачним холодним квасом, зробленим із березового соку.
— Це вже з мого лісу, — гордо пояснює селянин-трудівник Володимир Новчук,
який не говорить пафосних слів про любов
до України, а садить дерева, щоб рідна земля
не стала пустелею. n

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»
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Фото facebook.com.

Кожен учасник може запропонувати до 25 серпня будьяку кількість варіантів і надіслати їх нам на адресу: 43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13, «Читанка для всіх», або на елек@
тронну — chytanka77@
Операція КОНСЕРВАЦІЯ:
gmail.com. Не забудьте
е
що літом вродить, то зимою не шкодить!
»
вказати свої дані, щоб отримати 250 гривень призових!
с. 13
3—155

Детальний перебіг
конкурсу — у новому
виданні від «Газети
Волинь» — місячнику
«Читанка для всіх»!
Шукайте
серпневий випуск
у пунктах продажу
газет чи запитуйте
у вашої листоноші!
Приймальня 723894

Місцевого самоврядування
і сільського життя
Гарбарчук Костянтин Володимирович 725102

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна
725102

Козюпа Мирослава Павлівна

Головний бухгалтер
727107

корисні
к
орисні поради

Лідія Таран не жалкує
про службовий роман і тепер
здійснює мрії хворих діток

Від ляльок
Оксани
Сальникової
плачуть
політики
l ІСТОРІЯ НОМЕРА Хоча раніше відома телеведуча вважала
найгіршою професією… журналістику, проте саме вона
принесла їй успіх та зробила по-справжньому щасливою
Фото tsn.ua.

с. 3—5

l ЗОЛОТІ СЛОВА

Василь
СЛІПАК-МІФ:
«Діти
загиблих —
наші діти…»

Інформації
726121

Лісова Алла Степанівна

723894

с. 9

»

Освіти і культури
Занюк Лариса Віталіївна

Реклами і маркетингу
Борох Сергій Іванович

770770

Снічук Христина Миколаївна

723894

Тимощук Руслана Борисівна

723932

Власюк Людмила Миколаївна
Криштоф Олег Степанович

Філюк Олександр Миколайович
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ІНДЕКС:

30 000
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Спеціальні кореспонденти
(244) 31178

»

А ви про це задумувались?

Приватних оголошень

Соціального захисту

»

l СВОЯ СПРАВА
Полімерна
глина та шерсть
кози в умілих
руках майстрині
перетворюються
на неймовірної
краси вироби, які
коштують сотні
доларів (на фото)
с. 10—11

Листів і зв’язків із читачами

Заступники відповідального секретаря
Сомова Євгенія Володимирівна
Харчук Олена Андріївна
720666
Місюк Олена Миколаївна
720666
Економіки

Вдовиченко Тамара Федорівна

8 серпня
2019 року №8 (10)
Ціна 6,5 грн
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Заступники головного редактора
Уліцький Василь Михайлович
723989
Cвітліковська Галина Йосипівна
722007
Рузак Петро Макарович
723894
Римар Микола Анатолійович
723894
Наумук Сергій Васильович
725102

Головний художній редактор
Міщук Олександр Ярославович
720666

Читанка
для всіх

Фото gazeta.ua.

Р

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

»

А якщо ні, то ми знали б куди звертатись — в Офіс Президента! Жартуємо, звісно.
І констатуємо: за ці підписи лучани Микола Шостак і Валерій Некрасов отримають по 125 гривень призових, бо ми так
і не змогли визначити, чий варіант із запропонованих ними дотепніший.
Ви теж маєте шанс здобути такі гроші — і ще більші, адже
щоразу розігруємо у конкурсі 250 гривень. Для цього треба помізкувати над підписом до поданої нами внизу світлини із сусідами-дачниками.

Фото cudesa.net.

Р

Ну хіба не влучно? Переконані, що від цього підпису Миколи Шостака до запропонованого нами фото розсміявся б і сам пан Президент.
Не сумніваємося, що у популярній програмі «Розсміши
коміка» викликали б усмішку і ці рядки Валерія Некрасова:
Це — новий бренд в команді ЗЕ:
Не «Мерс», не «Форд», але веЗЕ!!!

Фото inlviv.in.ua.

азом із господарем ідемо в посадку,
яка розпочинається відразу за його городом.
— Понімаєш, сильно природу люблю, —
пояснює чоловік. — Ото й узявся вирощувати дерева. Вони мені додають енергії, бо сил
стає все менше. А так ще можу 50 грам випити і далі працюю, — ділиться він рецептом
довголіття. — Ще все роблю, навіть траву
кошу. Маю добру кобилу, такої ні в кого в селі
немає. Ото поки ходжу по землі, то буду садити ліс, — запевняє мене селянин.
— Як ти думаєш, скільки мені років? — несподівано цікавиться Володимир Новчук і хитро мружиться. — Ніколи не вгадаєш.
— Десь літ 75, — обережно відповідаю.
— А вже прожив восемдесят девіть, —
урочисто заявляє й радісно усміхається своїм одним зубом дід Володимир. — Я тридцятого року народження. У нашому селі
ще тільки двоє старших за мене залишилося.
За совєтів працював завскладом. Пережив
8 голів колгоспу та 6 головних бухгалтерів.
У мене 52 роки трудового стажу.
З паном Володимиром зупиняємося серед високих дерев, і він пояснює, що ця земля над дорогою, площею більше гектара,
за Польщі належала його дідові. Раніше на ній
росли бур’яни, які він постійно косив. А якось
вирішив, що добре було б лісу тут бути. Все
розпочалося із 4 рядків сосен. Шукав саджанці на полях і привозив коником. Вони
добре вкоренилися. А далі пішло: ялини, берези, горіхи. Скраю кілька літ тому посадив
190 дубочків. Володимир Новчук обгородив
усю територію, щоб не лізла худоба й не робила шкоди.
— Уже моєму лісу штирнадцять років, —
продовжує екскурсію селянин і показує: —
Бачите, як вигналися до неба мої перші сосни. Люблю зранку посидіти, подихати повітрям. Легше на душі робиться. Того року
тутика було стільки маслюків, — хвалиться
дідусь, — рано позбирав, а вони до вечора
знову виросли. А цього літа щось немає, видно, сильна спека й гриби не хочуть із землі вилазити, — пояснює Володимир Михайлович.
Цікавлюся, скільки він висадив саджанців.
— А хто ж їх щитав, — відповідає білопільський природолюб. — Викопував із корінням
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