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n Знай наших!

«Свою медаль
прирівнюю
до бойової…»

засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»,
депутат Луцької міської ради

Дорогі земляки!

с. 9

Фото з архіву Оксани ГАЛЬЧИН.
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Знаково, що цього року найбільші свята для нововолинців — День міста
і День шахтаря — збігаються з головним національним святом держави —
Днем Незалежності України.
Календар історії відраховує Нововолинську 69 років. Ми з вдячністю згадуємо всіх, хто творив його літопис, розбудовував спільний дім та збагачував
славні традиції.
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М ь й гголова Нововолинська
Міський
Віктор САПОЖНІКОВ.
АПОЖНІКОВ.

Легендарному повстанцю Дубу –
Легенд
97 років!

Фото novovolynsk-rada.gov.ua.

n А ви як думаєте?
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24 серпня:
Хода гідності
чи Марш захисників?

Петра Пилиповича
МАРТИНЮКА.
А
Здоров’я вам і многая літ,
наш шановний бойовий побратиме. Хай процвітає наша
рідна Україна, за яку ви мужньо боролись і витримали
знущання радянської влади.
Слава вам! Слава Україні!
Фото з архіву Петра МАРТИНЮКА.
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Фото glavcom.ua.
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Обговорення цієї теми – на с. 6–7
Р

Організація запрошує
на роботу:
(вахтовий метод — 15 днів роботи,
15 — відпочинку, офіційне працевлаштування, доїзд до місця роботи)
*
автокранівника
на
автокран
ЗІЛ-133ГЯ
* бетонярів
* електрозварників
*монтажників
* арматурників.
Тел.: (0332) 78–24–08,
моб. 0996366015.
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РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!
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23 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 6.17, захід — 20.24, тривалість дня
— 14.07).
Місяць у Тельці, Близнятах. 22–23 дні Місяця.
Іменинники: Роман, Лаврентій, Агапій, Фелікс.
24 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 6.18, захід — 20.22, тривалість дня
— 14.04).
Місяць у Близнятах. 23 день Місяця.
Іменинники: Олександр, Максим, Федір, Василь.
25 СЕРПНЯ
Фото Олександра ГЛИНЯНКА.

Сонце (схід — 6.20, захід — 20.20, тривалість дня
— 14.00).
Місяць у Близнятах. 23–24 дні Місяця.
Іменинники: Олександр, Сергій, Степан.
26 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 6.22, захід — 20.18, тривалість дня
— 13.56).
Місяць у Близнятах, Раку. 24–25 дні Місяця.
Іменинники: Максим, Іполит, Оксана, Євдокія.
27 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 6.23, захід — 20.16, тривалість дня
— 13.53).
Місяць у Раку. 25–26 дні Місяця.
Іменинники: Аркадій, Феодосій, Семен.

Європа теж починається
з людяності
Громадський транспорт завжди асоціюється
мені з гомінким потоком найцікавіших розмов,
сюжетів, новин, народного гумору…
Леся ВЛАШИНЕЦЬ
Ось таке «гидке каченя» підібрали...

... А якого птаха-красеня вигодували!

«І як наш лелеченько буде зимувати?»
Бідкався читач «Волині»
Петро Глинянко — мешканець
селища Заболоття
Ратнівського району
Катерина ЗУБЧУК

Чоловік зателефонував у редакцію і розповів таку історію:
— Два роки тому електрики
скинули гніздо бузьків зі стовпа,
щоб аварійної ситуації не було,
як у негоду впаде й обірве проводи. І торік те саме зробили.
Птахи вернулися з вирію, а домівки немає. То я тоді обдзвонив
усі інстанції, навіть до Києва добрався. І ось на початку квітня,

ще до Благовіщення, приїхала
машина–вишка з людьми, які надійно приварили металеве гніздо. Я гіллячок назбирав — допоміг лелекам вимостити його.
У птахів з’явилося потомство. І
цього року вернулися бузьки з
теплих країв до своєї домівки.
Відклали яйця, висиджували лелеченят. Але, мабуть, боялися,
що не прогодують трьох діток,
і одне ще зовсім маленьке пташеня викинули. А ми підібрали,
принесли до себе на хазяйство
лелеченя, у якого лапка була
зламана, взялися вигодовувати.
Тепер це вже птах–красень. Він
усе їсть: і хліб, і капусту тушкова-

ну, кільку любить, крильця курячі.
А часом діти жабу зловлять, щоб
поласував.
— Бузько вже й літати почав,
— розповів Петро Микитович. —
Круг зробить довкола садиби і
вертається. Ось тільки чи зможе
відлетіти зі своїми побратимами
у теплі краї, бо ж лапка ще добре
не зажила? Як він зимуватиме?
Слухала я чоловіка і думала: як добре, що є люди, які можуть із такою турботою дбати
про скривдженого птаха. Нехай
домівку Глинянків не обминає
щастя, нехай повниться вона
добром, провісниками якого, за
повір’ям, є лелеки.

Велосипедист із діагнозом ДЦП набиває синці,
але не здається
Зателефонувала до редакції мама 11-річного
Володі Рубіновського з Ковеля, похвалилася
гарною новиною: син освоїв спеціальний
велосипед, самостійно спроможний
стояти майже 20 хвилин і пройти через усю
кімнату. Для дитини з дуже важкою формою
захворювання — неймовірні успіхи. Але
хлопчик мріє про більше

Руслана Сергіївна Рубіновська власним прикладом навчає сина вірити в свої сили, терпляче долати труднощі. Багатодітній матері–героїні, яка самотужки дбає про родину, довелося багато пережити:
рятувати молодшого сина, ждати з війни старшого,
вболівати за всіх, бо який палець не вріж — болить
однаково. Але доля Володі, якого 4 роки тому лікарі вважали безнадійним пацієнтом, хвилює особливо. Можна уявити, скільки зусиль доклала жінка,
збираючи кошти на 8 курсів реабілітації у Міжнародній клініці відновного лікування у Трускавці. Але
це дало результат, як і болючі процедури, вправи,
спеціальна гімнастика вдома.
— Як я радію, коли Володя катається у дворі!
Хоч і синці набиває мій велосипедист, але не здається, — розповідала Руслана Сергіївна. — Розумію, що не можна зупинятися напівдорозі. У сина
є шанс на повноцінне життя. А для цього потрібно продовжувати лікування у клініці професора
Козявкіна. Черговий курс планували на вересень,

Фото зі фейсбук–сторінки Руслани РУБІНОВСЬКОЇ.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

В одній із таких тисняв молодиця літ 50 емоційно
розказувала знайомій, що в Польщі господарі трапилися їй добрі, про комфортні умови, в яких пощастило жити, працюючи за хорошу платню.
Подумки перейшла тим «раєм» і я, бо скуштувала
заробітчанського хліба тричі. Маю в сусідній країні
багато друзів, а на тих, з ким не пощастило, не тримаю зла — шукаю причину власних бід у собі.
Отак розхваливши, вочевидь, порядних людей
за кордоном (вони є різні всюди), землячка «полоснула» словами, наче ножем по серці: «То наші українці — найгірші люди». Мабуть, не подумала, що так
охарактеризувала й себе. Не розуміє: хто ганьбить
свою країну — стає в ряди її ворогів. І що Європа починається не з безвізового режиму, а з уміння бути
людяними одне до одного! Прикро.

n Погода

«Сприймаю сонце,
мов причастя»
Зізнається поет Богдан-Ігор Антонич. Цінуймо і
ми теплі дні останнього літнього місяця.
23 серпня вшановується пам’ять архідиякона
Лаврентія. Якщо вода цього дня опівдні тиха,
без хвиль — осінь буде такою ж, а зима —
без злих заметілей. Сильна спека або дощі
передрікають затяжну осінь
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Алли Адамської,
23–24 серпня — мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 13–18, удень — 23–28 градусів. 25–26-го — мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-східний, 5–10 метрів за секунду. Температура вночі — 9–14, удень — 23–28 градусів тепла.
27-го — мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5–10 метрів за секунду. Температура вночі —
12–17, удень — 24–29 градусів тепла. Температура
води у Стиру — 24, у Світязі — 22 градуси.
У Рівному 23—27 серпня без опадів, температура повітря — плюс 14—26,
30-го — 16–30.
Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94.
Р

Володя Рубіновський мріє наздогнати однолітків.

але і за попередній ще не виплатила кредит. Самотужки не впораюся, та вірю, що Бог і небайдужі
люди не залишать нас наодинці з бідою.
Перерахувати гроші на лікування Володі
можна на картку: ПриватБанк
4149499124392000, Руслана Сергіївна
Рубіновська. Тел. 096 599 79 23.
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ОГОЛОШЕННЯ
Комунальна установа «Управління будинком Волинської обласної ради» оголошує про наміри передати майно в оренду, а саме:
— частину будівлі гаража /Літер А-2/, а саме: приміщення
№ 34-37, загальною площею 386,4 кв. м, за адресою: місто Луцьк,
вул. Паркова, 2.
Заяви приймаються протягом 10 робочих днів з 22.08.2019 р.
по 06.09.2019 р.
За детальною інформацією звертатись за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, кабінет 611, або за телефонами 77-82-71,
77-82-70, мобільний (095)861-82-83.

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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Погляд

Головним волинським
картоплярем
є поки що сільський дядько

Тамара ТРОФИМЧУК,
відповідальний секретар
«Газети Волинь»

Адже галузь тримається лише на одноосібниках
Фото Сергія НАУМУКА.

Сергій НАУМУК

ень поля, що його організувало у Торчині Луцького
району фермерське господарство «Шегедин», привернув
увагу не лише волинських виробників другого хліба та представників комерційних структур, а й
наших сусідів із Білорусі.
— У вас ми не побачили білоруських сортів. За результатами
зустрічі сподіваємося підписати
контракти. Бо забезпечуємо картоплею не тільки Білорусь, але й
Казахстан, Узбекистан, Молдову.
Якщо українцям подобається сорт
Скарб, то ми готові вирощувати
його на додаткових площах, — зазначив заступник директора із загальних питань Гродненського зонального інституту рослинництва
НАН Білорусі Володимир Федосевич.
Наразі, як повідомляють профільні видання, від північного сусіда вже почала надходити бульба
в Україну. Цьому сприяє цінова ситуація: за тиждень продукт подорожчав на 20 відсотків. При тому
попит залишається високим. Білоруську картоплю продають оптом
по 8 грн/кг, але її якість не дуже
тішить наших споживачів. Сябри
погоджуються, що їхня селекція
(треба додати, що й українська
також) спрямована на виведення сортів із високими смаковими
якостями, але ніколи їхні науковці
не ставили собі за мету зробити
бульбу привабливою зовні. Тобто
товарний вигляд не є пріоритетом
для білорусів. Мовляв, споживачі із пострадянських країн звикли
до їхньої картоплі і цінують її саме
за смак.
Вони зацікавилися досвідом
волинських аграріїв і приїхали
придивитися. Торчинське картоплярське підприємство мало що
показати гостям.
— Нині вирощуємо 70 сортів бараболі, — каже Володимир
Шегедин, керівник однойменного
фермерського господарства. —
Цього року посадили п’ять нових
голландських, які після аналізу
зможемо запропонувати споживачам. Садимо густо, щоб бульба
була дрібна — на насіння. У нас
багато купують з Півдня України. Там зовсім інакші уподобання
і, відповідно, популярна інша картопля, аніж на Волині. Оскільки
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Треба було 28 років,
щоб українців
об’єднали два слова
Якщо ви все життя прожили в одному місці,
не переїжджали з області в область, а тим більше
не міняли Східну Україну на Західну, вам може
здатися, що в цій історії немає нічого особливого.
Однак переконання, що країна наша нібито всюди
однакова, насправді не відповідає дійсності.
Мова спілкування жителів різних регіонів —
це великий камінь спотикання. Тому що одна
справа бути україномовним на Волині чи у Львові,
а зовсім інша — у Херсоні, Одесі чи Миколаєві

Д

хід є Схід, Захід є Захід, і їм ніколи не зійтися разом», — казав колись англійський письменник Редьярд Кіплінг. Слова автора «Мауглі» стосувалися насамперед розбіжностей у культурах
цілих континентів, але їх можна також застосувати і до
України, де між регіонами існують свої особливості.
На відміну від Волині, скажімо, на Півдні країни, звідки я родом, як і на Сході, багато людей розмовляють
російською, хоча є чимало україномовних. Але перші
живуть у комфортних містах, а другі — у не завжди облаштованих селах. Тому здається, що перевага на боці
«городскіх рускіх». Українські селяни в програші.
Пригадуєте, колись одеський даішник назвав нашу
мову «телячою»? Зізнатися, після цих слів у мене перед
очима промайнуло все дитинство. Саме таке ставлення
до україномовних селян запам’яталося зі шкільних років. А ще — своєрідне роздвоєння особистості. Тому що
в рідному селищі люди говорили між собою українською, а приїжджали в Херсон — і переходили на російську. Чому — всім тоді було зрозуміло. У громадському
транспорті, кафе, магазинах, перукарнях — всюди звучала тільки ця мова. Більшість шкіл в обласному центрі
були «російськими». В українських ЗОШ для мови Пушкіна також існували привілеї: краще оформлені кабінети, більше годин для навчання, загальний вищий статус.
І все це тисло на нас, селян, особливо на молодь. Тому
ми, ще виходячи з рейсового автобуса на автостанції,
дружно переходили на російську, щоб не виділятися
в натовпі, і не дай Боже не почути в спину: «Посмотрітє,
какоє сєло прієхало!»
У шостому класі я поїхала в піонерський табір «Молода гвардія» і там ще більше відчула всі «мінуси» «телячої мови». Для сільської дитини навчання у школі
відомого закладу стало справжнім випробуванням. Математика, фізика, хімія — всі точні предмети викладалися в Одесі російською. То була не наука, а невідомо що!
Доки перекладеш у голові почуте, доки збагнеш, що й
до чого, мозок закипає. А вчитель тим часом не чекає,
він іде вперед, подає нову інформацію. Після цих уроків
я почувалася, як витиснутий лимон. Своє реноме намагалася покращити на українській мові та літературі. Але
вчителька була роздратована, наче не любила предмету, який викладала. Словом, за місяць перебування
у розхваленому таборі я не лише відстала в навчанні, а й
зміцнилася в думці, що з українською далеко не заїдеш.
Можливо, я вважала б так і досі, але доля розпорядилася інакше. Вона зробила так, що ця мова міцно
увійшла в моє життя і не залишає його до сьогоднішнього дня. Мені пощастило навчатися у Львові, а, як відомо, де проходять студентські роки, там залишається
твоє серце. Розкішна столиця Галичини перевернула
моє уявлення про те, що краса та історія повинні бути
пов’язані тільки з російською мовою. Це місто, навпаки,
наче підкреслювало, що в його величі небагато спільного з північно-східним сусідом. Для людини, котра росла
із тим, що все хороше — родом із Росії, це було справжнім одкровенням.
Поки я навчалася у Львові, у Херсоні з мовою все
залишалося так, як і раніше. Мій сусід, дядько Віктор,
батько двох сестер — подруг дитинства, на запитання, що привезти зі Львова, упевнено казав: «Привези
мені Бандеру» (страшилки про ватажка українських
націоналістів міцно вкорінилися в свідомості старшого
покоління)… І через п’ять, і через десять років я приїжджала туди як гість і відчувала холодний погляд у спину — «бандерівка». Ситуація змінилася лише цього року.
Чи то подіяв закон про мову, чи українське телебачення
виконало нарешті свою місію, чи відпочивальники, які
приносили місцевим жителям доходи, зробили херсонців більш лояльними до української, але вперше тут
я відчула, що на слова «будь ласка» вже не озираються.
І для мене це важливий підсумок напередодні 28-ї річниці незалежності. n

«С
Володимир Шегедин має чим похвалитися перед гостями:
у господарстві вирощують насіння 70 сортів картоплі.

моїх
« Серед
партнерів я формую
моду на смачну
та високоврожайну
картоплю і яку може
виростити людина без
професійних знань.

»

клімат змінюється, то переходимо
на сорти, стійкі до посухи, хвороб
та стресів. Одночасно зменшуємо вплив останніх технологіями.
Одну ділянку град вибив до цурпалка. Але ми препаратами зняли стрес і пагони відмолодилися,
рослини нормально пішли в ріст.
Серед моїх партнерів я формую
моду на смачну та високоврожайну картоплю і яку може виростити
людина без професійних знань.
Цього року другий хліб значно
дорожчий, аніж торік. Виробники
визнають, що нині ціна на нього
прийнятна для них. Мовляв, за таких умов можна працювати. Проте
минулий рік відбив у аграріїв охоту братися за цю культуру. Відтак
багато й волинських фермерів
та більших одноосібників відмовилися від бульби. Власне, ця обставина позначилася на ринку: через
зменшення площ зменшується й
пропозиція.
— Цю культуру Волинь вирощує майже на 70 тисячах гекта-

рів, — повідомив директор департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації Юрій Горбенко. — Більшість
картоплі садять одноосібники,
великотоварні господарства —
близько 0,5 тисячі га. Але ці господарства, на кшталт ФГ «Шегедин»,
дають можливість селянам мати
різні сорти. Кожен може вибрати
той, який йому підходить.
Він зазначив, що волинські
бізнесмени планують будувати в області крохмальний завод,
що, звісно, стимулюватиме попит на картоплю. Хоча, на нашу
думку, йтиметься перш за все
про розвиток господарств, які
вирощуватимуть
спеціалізовані висококрохмалисті сорти. Чи
вирішать це завдання одноосібники — питання. Швидше, лише
невелика частина з них зможуть
стати постачальниками нового
заводу. Насамперед ті, що мають
власну техніку, готові вкладати
кошти у розширення виробництва, придбання нових сортів і запропонують товарні партії. Однак
будівництво заводу (якщо воно
таки матиме місце) — це плюс для
економіки області. n

n Пряма мова
Ірина ГЕРАЩЕНКО, народний депутат, про перемовини президентів Росії та Франції

«

Володимира Путіна та Еммануеля Макрона, на яких вони обговорювали Україну:

Путіну не просто допомагають зберегти обличчя, все набагато гірше. Європейські лідери мімікрують під Путіна. Вони мовчать про європейські цінності, серед яких повага до прав людини і
територіальної цілісності сусідів, вони не помітили жорстокого розгону демонстрацій у Москві і
вбивств українських солдатів. У сучасному світі – брак Черчиллів і Де Голлів, тому тут комфортно Путіну і Ко. У Франції Україну обговорювали без нас. Мій прогноз: найближчим часом можна очікувати певних гуманітарних рухів, як-то звільнення
заручників, аби поставити галочку в питанні прогресу Мінська. Далі Україну
спробують примусити до голосувань політичного блоку. Без вирішення
безпекового блоку і питання кордонів. Далі в січні з РФ знімуть санкції,
бо ж Європа від Лісабону до Сибіру (Макрон сказав, що вірить у таку Європу. – Ред.). Правда, Україна за право бути частиною Європи заплатила
життями тисяч найкращих наших героїв.

»
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ПОВЕРНУЛИСЯ ЗАРОБІТЧАНИ
ДОДОМУ… В ДОМОВИНАХ
Відразу двоє мешканців Локачинського
району втопилися у Польщі
Ірина ПАСІЧНИК

-річний житель села Затурці Віктор Котельчук та 20-річний Василь Королюк із села
Мовчанів вирушили за кордон, аби підзаробити. У старшого залишилася дружина і 5 малолітніх дітей. Щоб доставити тіла додому, потрібна
значна сума грошей, тож сьогодні родини шукають
кошти, аби поховати чоловіків в Україні.
А в Довгові Горохівського району у водоймі
знайшли тіло 73-літнього чоловіка. Односельці кажуть, що пенсіонер любив купатися щоранку. Рятівники просять дотримуватися правил перебування
на водоймах, зокрема не зловживати спиртними
напоями. n
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КРИМІНАЛЬНІ «ЖАРТИ»
РАТНІВСЬКОГО ПЕНСІОНЕРА
Ввечері 19 серпня на екстрену лінію
«102» зателефонував чоловік, котрий
не представився. Він повідомив, що у Луцьку
заміновано два об’єкти: центральний
універмаг міста та управління Нацполіції
Волині
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

а місце виїхали спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП в області. Після обстеження
вказаних будівель та прилеглої території
небезпечних пристроїв не було виявлено. Правоохоронці оперативно встановили, що кримінальне
порушення скоїв 61-річний житель Ратного.
Відомості за цим фактом слідчі внесли
до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.
Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення
про підготовку вибуху, за що передбачається від
2 до 6 років позбавлення волі. n

Н

ВОСТАННЄ СІВ
НА СВІЙ ВЕЛОСИПЕД
Позавчора ввечері на автошляху поблизу
села Озерце Ківерцівського району
сталася дорожньо-транспортна пригода
зі смертельним наслідком
Олена НЕНЬО

а кермом автомобіля «ЗАЗ» перебував
37-літній рівнянин. Водій наїхав на велосипедиста — 80-річного місцевого жителя, котрий
рухався у попутному напрямку. Чоловік загинув
на місці.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування
триває. n

З

ЯКБИ НЕ ГОРІЛКА,
ТО Й БІДИ НЕ БУЛО Б...
До Камінь-Каширського відділу поліції
надійшло повідомлення про те, що у
райцентрі за місцем проживання виявлено
закривавлене тіло 41-літньої жінки
Олена ВОЛИНЕЦЬ

Як інформує сектор комунікації поліції Волині, правоохоронці з’ясували, що 19 серпня,
близько 22-ї години, під час сварки нетверезий
співмешканець потерпілої, 31-літній місцевий
житель, ударив її ножем. Рана виявилася смертельною. Зловмисника затримали.
А в ніч з понеділка на вівторок рівненські медики повідомили правоохоронцям, що до них
доставили жінку – непритомну та з тілесними
ушкодженнями. Поліцейські встановили, що
47-літній рівнянин проживав разом із на 17 років молодшою цивільною дружиною, її матір’ю
і п’ятьма дітьми. Того вечора подружжя зачинилося у кімнаті та чаркувало. Близько опівночі
чоловік сповістив тещі, що її дочці потрібна допомога. Сам тим часом пішов із квартири. Мати і
викликала «швидку»... n

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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СИН ДИРЕКТОРА «АТОМКИ»
ДЛЯ ПРОКУРОРА — НЕ АВТОРИТЕТ?
У Вараші Павло Павлишин не менш впливовий (а то й більше), аніж міський
голова Сергій Анощенко. Втім, це не завадило місцевому прокуророві
вимагати від сина генерального директора Рівненської АЕС хабар. Про
це говорить відкрито не лише сам Павлишин-молодший, а й правоохоронці,
які цими днями ловили вараських «хабарників» на гарячому. І хоч упіймали
не того, кого мали, Павлишин лишився вдоволеним
Левко ЗАБРІДНИЙ

-річний Євген Павлишин — бізнесмен. А окрім
того, що син директора
РАЕС, ще й депутат міськради від
БПП. Попри це, зазначає Павлишин-молодший, місцевий прокурор відкрито і доволі нахабно
вимагав у нього 1,5 тисяч доларів хабара. Син міг наскаржитися батькові — і, цілком ймовірно,
справу вдалося б владнати. Проте
Євген Павлишин пішов зі скаргою
до ДБР та прокуратури.
Правоохоронці заяву бізнесмена не проігнорували. Спершу
документували вимагання коштів, а потім, вручивши Павлишину марковані купюри, відправили його давати хабар. Гроші
бізнесмен мав віддати прокурору
Вараського відділу прокуратури
Юрієві Мізюку, проте замість нього прийшов заступник начальника
міського відділу поліції Святослав
Тимофієв — його правоохоронці
з 39 тисячами гривень і затримали. Як пояснював Тимофієв слідчим, кошти його попросив забрати прокурор, який у той день був
на дні народженні. Проте чоловіка взяли під арешт (за кілька днів
він вийшов під заставу), і поки що
розслідування щодо нього триває.
ДБР також провело обшуки у місцевій прокуратурі, проте
підозру Юрієві Мізюку ще не оголошувало. Розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом вимагання
та отримання службовою особою
неправомірної вигоди, триває.
Процесуальне керівництво у справі, до слова, здійснює Генпрокуратура, а оперативну допомогу надає СБУ.
Євген Павлишин охоче коментує справу. Каже, його не тільки зачепило вимагання хабара,
а й тон, яким прокурор говорив
до нього:
— Мізюк хотів 1500 доларів
за те, що авто, з якого продаємо
хот-доги на виїзді з Вараша, стоїть не за 15 метрів від теплотраси,
а за 10. Я сказав, що можу пересунути його на п’ять метрів, проте
Мізюк мені відповів, що треба платити, бо все одно відкриє кримінальну справу, а я потім буду бігати і доводити, що не дурень. Також
причепився за декларацію, що
я повідомив про зміни у майновому стані (про купівлю приміщення магазину) не за десять днів,
а на 12-й. Погрожував, що напише
в управління захисту економіки,
на мене складуть протокол і назвуть корупціонером.
Говорив прокурор зі мною
дуже зверхньо, начебто я — ніхто.
Твердив, що мене потрібно посадити. За що? За те, що продаю
булочки? Не краду ж нічого. Кажу:
півтори тисячі доларів — багато,
скинь хоч трохи. А він мені: «Для
тебе це небагато». Тобто він вирішує, для кого багато, а для кого ні?

Фото censor.net.ua.
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Євген Павлишин вирішив діяти за законом і приніс вимагачеві помічені купюри.

Знахабніли до ручки. Тому я і пішов на такий крок — звернувся
до правоохоронних органів.
Уже 16 років займаюся підприємницькою діяльністю, але те, що
відбувалося у Вараші останніми
роками, переходить усі межі. Прокурор землі під собою не відчував.
До мене зараз звертаються місцеві підприємці, які дякують за мій
вчинок. Кажуть, що теж хотіли так
зробити, але боялися. Один під-

уся громада
« Тепер
міста сподівається, що
справа буде завершена,
прокуророві вручать
офіційну підозру і його
як мінімум звільнять
з посади. Всі докази
у правоохоронців є.

»

приємець, наприклад, облаштував штучне футбольне поле — для
людей, суто соціальний проєкт,
а прокурор накопав, що воно від
електролінії на неналежній відстані, і теж вимагав 2 тисячі доларів
хабара. Тепер уся громада міста
сподівається, що справа буде
завершена, прокуророві вручать
офіційну підозру і його як мінімум
звільнять з посади. Всі докази
у правоохоронців є.
Поліцейський, якого затримали, не причетний до вимагання — його прислали забрати
гроші. Спершу планувалося, що
коли передасть кошти прокуророві, тоді буде затримання. Але той
святкував день народження дружини, тому «посередник» гроші
йому не заніс того ж дня. Тож СБУ
затримала його. Шкода поліцейського. Натомість прокурор, який
вимагав гроші, ходить досі на роботу.
Але я задоволений, як спрацювали ДБР, Генпрокуратура

та СБУ. У мене змінилося ставлення до правоохоронних органів. При бажанні силовики можуть
навести лад. Дуже професійно
хлопці спрацювали. Навіть не очікував, що все так буде — вся доказова база в них є. Думаю, прокурор не викрутиться. Та й я цього
просто так не залишу — готуватиму паралельно судовий позов
за моральні збитки, які мені він
спричинив. Я себе вважаю людиною, зі мною не можна так розмовляти.
Юрій Мізюк, якого звинувачує
Євген Павлишин, коментувати ситуацію відмовляється. На роботу,
втім, ходить. В обласній прокуратурі зазначають, що відсторонювати його від виконання обов’язків
немає підстав. Юрій Мізюк у вараській прокуратурі працює давно. Його дружина — начальниця
міського відділу надзвичайних
ситуацій. Відповідно до декларації
пана Мізюка, торік на посаді прокурора він отримав 311 тисяч гривень зарплати. У родини жодного
власного майна офіційно немає.
Євген Павлишин, відповідно до його декларації, торік від
підприємництва заробив тільки 59,2 тисячі гривень. У пана
Павлишина у Вараші є квартира на 68 «квадратів», офіс —
на 50 «квадратів», 10 соток землі,
невеличкий торговий павільйон
та торговельне приміщення, площею 47 «квадратів». Також торік
Євген Павлишин придбав квартиру та нежитлове приміщення в Ірпені під Києвом, а цього року —
ще два нежитлові приміщення
в Ірпені.
Затриманий Святослав Тимофієв із дружиною мають квартиру
та невеличкі частки у батьківських
квартирах. Зарплата заступника
начальника вараського відділу
поліції торік становила 156 тисяч
гривень. n
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n Цей день в історії

Осколки пам’ятника Леніну
брали на сувеніри
25 серпня 1991 року у Луцьку було знесено монумент
комуністичному вождю біля нинішнього головного корпусу
СНУ імені Лесі Українки
Андрій БОРКОВСЬКИЙ

Н

лодимир Блаженчук та гість із Канади Роман Зварич. Усі вони висловили підтримку українському
народу.
Фото www.volynnews.com.

айбільший пам’ятник Іллічу з’явився в обласному
центрі у 1967-му з нагоди 50-річчя
я так званої жовтневої
революції. Навколо запланували
Центральну
у площу, на якій стали
проводити всі головні заходи. Там
же звели обком Компартії (тепер
головний корпус СНУ імені Лесі
Українки). Монумент
Мон
онумент Володимира Леніна височів
ви
исочів
навпроти обкомівського
фасаду до 1991 року.
У день проголошення
Незалежності
ості в місті відбулося кілька
лька мітингів:
на Театральній
альній площі,
на Центральній
альній площі
біля обкому
му та на Київському майдані, де
розташована
на (і досі перебуває у тому ж приміщенні)
Волинська
обласна рада.
ада. Перед
людьми
виступали
народні
депутати
України Андрій
ндрій Бондарчук і Олександр
Гудима, депутати
путати обласної ради
и Геннадій
Кожевніков
в і Євген
Шимонович,
ч, голова
обласної ради Во-

серпня під час
« 25мітингу
монумент
комуністичному
вождю був
знесений.

»

Уже
Уж наступного дня
після проголошення
Незалежності
викоНеза
навчий
навчи комітет Луцької міської
ради нам

родних депутатів приймає рішення
№ 44 «Про долю пам’ятників В. І.
Леніну, які розміщені на території
міста Луцька». Чотири монументи
мали бути демонтовані до 1 вересня того ж року. Перший розташовувався напроти обкому, другий — на
теперішній вулиці Потебні, третій
— на сучасній вулиці Привокзальній навпроти залізничного вокзалу,
четвертий — на території цукрового заводу (вулиця Ранкова).
Демонтаж на Центральній площі запланували на 17 годину 26
серпня. Але вже 25 серпня під час
мітингу монумент комуністичному
вождю був знесений.
— Тоді щодня щось відбувалося: то мітинги, то збори. Навіть
«Радянську Волинь» пікетували.
Провели щось на кшталт віча й
одноголосно вирішили знести
пам’ятник. Під’їхав кран, якого
«організували» рухівці, і звалив
Леніна. Дехто взяв собі осколки
на сувеніри. Я на той момент перебував у Києві, а безпосередньо
причетний до знесення пам’ятника у Горохові, але це сталося дещо
пізніше, у вересні. Тільки один із
присутніх на вічі був проти, — поділився спогадами учасник тих
подій, народний депутат України І
скликання Андрій Бондарчук.
Близько 19–ї години до постаменту підігнали кран. На пам’ятник накинули трос, кран потягнув
стрілою туди–сюди і переламаний
надвоє вождь пролетаріату полетів додолу. Потім люди рушили
до обласної ради. Там на площі
Євген Шимонович зачитав постанову про підняття національного
синьо–жовтого прапора. Священник УАПЦ отець Василь освятив
полотнище, яке замайоріло над
обласною радою. n

5

Дорогі волиняни!
Д
Від усіх депутатів обласної ради
щиро
вітаю вас із великим державщ
ним
святом — Днем Незалежності
н
України!
У
Бог благословив нам найкращу в світі землю.
Наше багатство — працьовиті люди, природні дари,
розкішна інтелектуальна скарбниця, важливий історичний досвід, потужна наука, економічний потенціал, унікальна культурна спадщина. Надзвичайно талановита українська нація зробила свій
величезний внесок у розвиток сучасної цивілізації.
Тільки разом і в єдності українського духу
можливо зберегти наші національні досягнення, примножити здобутки та побудувати заможну
державу, повернувши втрачені землі та відновивши кордони. На 28-му році Незалежності нам усім
варто усвідомити: без нашої безпосередньої участі
та зусиль ніхто не подарує Україні ні економічного
дива, ні надпотужного розвитку.
Будьмо гідними подвигу Героїв, які в різні історичні епохи виборювали Незалежність для України.
Вічна пам’ять і шана тим, хто віддав заради цієї святої мети своє життя…
З особливими словами хочу звернутися до нинішніх захисників: ви не просто стримуєте агресора, який претендує на наші землі, ви — на сторожі
миру в цілій Європі. Дякую вам за службу, за те, що
ціною своєї долі, свого здоров’я, своїх тривог ви
бережете Україну, відстоюєте її суверенітет і право
на спокійне життя у нашому спільному домі.
Ми всі просимо Бога, щоб ця несправедлива
війна закінчилася перемогою, бо це — перемога
добра над злом.
Зі святом, дорогі друзі! Бажаю міцного здоров’я
і щедрої
Нехай
р
щ др долі.
д
на шляху
шля
л ху до нашого успіху
успіхху
ус
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бу е жодних
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n Актуально

СУБСИДІЯ БЕЗ ПОРУШЕНЬ!
Що слід пам’ятати одержувачеві житлових субсидій, щоб не опинитися у числі порушників і не
втратити право на підтримку від держави? Експерти проєкту «Справедлива підтримка», який реалізує
Мінсоцполітики за сприяння Світового банку, підготували цей матеріал для тих, хто отримує соціальну
допомогу або лише має намір звернутися за нею. А заслужений художник України, головний
карикатурист легендарного «Перця» Олексій Кохан додав авторські ілюстрації
1. НЕ ПРИХОВУЙТЕ
СПРАВЖНІЙ МАЙНОВИЙ
СТАН

Не забувайте відображати:
— транспортні засоби, «молодші» п’яти років;
— помешкання з опалювальною площею: від
200 квадратних метрів –
для будинків, від 120 кв.
метрів — для квартир;
— одноразові придбавання
за останній рік на суму від
50 тис. гривень (будь-кого з членів родини).

3. ПРАВИЛЬНО ВКАЗУЙТЕ
ВСІХ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї І ТИХ,
ХТО ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ
У ПОМЕШКАННІ

При призначенні субсидій
вимагають інформацію
не лише про осіб,
зареєстрованих
у житловому приміщенні,
а також про усіх членів
сім’ї, незалежно від
реєстрації їхнього місця
проживання. Чи справді
ви зазначили в декларації
усіх, і, приміром,
не «забули» того члена
родини, що заробляє
найбільше?

2. ЗАДЕКЛАРУЙТЕ РЕАЛЬНІ
ДОХОДИ

Слід декларувати доходи всіх
членів вашого домогосподарства, інформація про які
відсутня в Держреєстрах
фізичних осіб — платників податків та соціального
страхування. Це можуть
бути доходи від здачі майна
в оренду, доходи від реалізації власної продукції, інші
надходження (у тому числі — закордонні перекази).

4. НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ВИНИКНЕННЯ
ЗАБОРГОВАНОСТІ

Якщо загальна сума
заборгованості з оплати
житлово-комунальних
послуг перевищить
20 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
(340 гривень), субсидію
призначено не буде.
Заборгованість слід сплатити
або укласти договір про
її реструктуризацію,
а якщо ви з нею не згодні —
оскаржити у судовому
порядку.

Також слід вчасно
– у місячний термін
– повідомляти
орган, що призначив
субсидію, про будьякі зміни майнового
стану, статусу
працевлаштування,
складу
домогосподарства чи
набору комунальних
послуг.
Якщо вам відомі
факти незаконного
надання чи отримання
субсидій, інших видів
соціальної допомоги,
соціальних послуг
– повідомляйте про
них на «гарячу лінію»
0-800-502-757 (з 9.00
до 18.00 у робочі дні
без обідньої перерви).
А подати офіційне
звернення чи скаргу
з питань надання
житлових субсидій
та інших питань
соціального захисту
можна за телефоном
урядової «гарячої
лінії» 15-45.
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ОБГОВОРЕННЯ ТИЖНЯ

n А ви як думаєте?

Фото stolychno.news.

Маємо вже армію, якою треба гордитися, а не ховати її від народу.

«ХОДА — ЦЕ ЗАМАЛО В ТАКИЙ
ЗНАКОВИЙ ДЕНЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ»
Чи підтримуєте ви проведення неофіційного Маршу захисників України на День Незалежності,
який ветерани російсько-української війни вирішили організувати після того, коли Президент
Володимир Зеленський відмінив військовий парад і оголосив про Ходу гідності?
Володимир КАРПУК,
народний депутат
України
V та VІ скликань
(м. Луцьк):
— Без сумніву, підтримую. Можна, звичайно, шукати різні
пояснення (і влада їх шукає), чому не
призначено військового параду у воюючій країні, але він мав бути на честь
тих, хто бореться, хто на передовій. А
робити «парад», який організовують
шоумени — це, звісно, образа для військових. Коли Бадоєв (Алан Бадоєв —
режисер, який знімає кліпи для українських та російських артистів. — Ред.)
вчить військових, як треба крокувати,
то це викликає багато негативних емоцій. І тому я підтримую цей марш.
Майя МОСКВИЧ,
ветеран АТО
(м. Луцьк):
— Так, однозначно
підтримую. Відмінивши
військовий парад, нова
влада намагається винести, як кажуть, за
дужки питання ветеранів війни. Може
бути ліквідовано Міністерство у справах ветеранів війни, створене зовсім
недавно. А в його полі зору — соціальна та професійна адаптація тих, хто воював у зоні АТО — ООС, забезпечення
їх житлом, ряд пільг. Ветеранам треба об’єднуватися, щоб не давати про
себе забути, як декому того хочеться.
Дуже важливо, щоб свято Дня Незалежності мало ідеологічне наповнення.
На початку 1990–х Україна одержала
суверенітет, але і досі виборює свою
самостійність. За неї з 2014–го загинули тисячі людей. І зараз гинуть.
Ігор ГОРДІЙЧУК,
Герой України,
генерал–майор,
начальник Київського
військового ліцею
імені Івана Богуна
(м. Київ):
— Я з розумінням
ставлюся до того, щоб цього року не
проводити парад. Щодо стратегії по-

переднього керівництва держави на
євроатлантичний курс, то все робилося правильно, але дуже швидко. І
тому значна кількість людей цього не
зрозуміла. Особливо, якщо зважити
на чималий інформаційний вплив Росії. Стосовно Маршу захисників, то ми
живемо у вільній країні, і якщо вони
самоорганізувалися, то чому ні? Ветерани мають на це право. Нам головне,
щоб не змінилася стратегія України,
щоб не було розвороту у московський
бік. Нині влада здобула величезний
кредит довіри. Але щоб його утримати, треба докладати зусиль.
Олександр
СКІПАЛЬСЬКИЙ,
ексзаступник голови
СБУ (м. Київ):
— Я підтримую все,
що спрямоване на
зміцнення нашої боєготовності, боєздатності і
національної свідомості. А марш, як і
хода, якраз і несуть у собі і патріотичне виховання, і підкреслюють роль наших захисників. Так що я вітаю все. Не
бачу тут ніякого розколу і всім раджу
його не шукати. Тому що це робота нашого ворога — протиставити суспільство, добровольців, владу у важливих
стратегічних питаннях, таких, як курс
держави, її незалежність. Питання
маршу, ходи — це питання усієї нації, і
тут вона має бути консолідованою.
Катерина ХОМ’ЯК,
мама двох зниклих
безвісти воїнів АТО
(м. Луцьк):
— Я як мама двох
бійців, які захищали
Україну,
безперечно, підтримую неофіційний парад наших воїнів. І більше
того, знаю, хто там йтиме. Це будуть
ті хлопці, які пройшли полон, рідні і
близькі безвісти зниклих і тих військових, які загинули, віддали своє життя
за Україну. І, безсумнівно, добровольці. Я б назвала цей неофіційний парад Маршем Нескорених. Крокувала
поруч із тими хлопцями і матерями
у 2017 році, бачила і знаю, наскільки

як і хода, якраз і
« Марш,
несуть у собі і патріотичне
виховання, і підкреслюють
роль наших захисників.
Так що я вітаю все. Не бачу
тут ніякого розколу і всім
раджу його не шукати.

»

це для них усіх важливо. І для мене в
тому числі. Якби не нагальні справи, я
обов’язково була б там.
Вячеслав РУБЛЬОВ,
народний депутат
України від
мажоритарного
виборчого округу
№20 (Луцький,
Горохівський,
Локачинський,
Турійський і
Рожищенський райони):
— Вважаю, що громадяни України мають право висловлювати свою
думку й позицію у будь–який спосіб,
що не суперечить чинному законодавству. Адже ми живемо не в Росії,
а в демократичній державі. Щодо
військового параду, то неприпустимо
робити так, як було в 2014 році. Коли
наші солдати гинули в Іловайському
котлі, президент Порошенко демонстрував сучасну військову техніку, якої
так і не дочекалися наші бійці на Сході.
До слова, пригадую, торік відразу після Дня Незалежності став свідком, як
така ж техніка поверталася в Західну
Україну, а не на фронт.
Любомир
ВАЛІХНОВСЬКИЙ,
завідувач
хірургічного
відділення Турійської
районної лікарні,
заслужений лікар
України
(смт Турійськ):
— Я нещодавно повернувся з турне Європою, побував у багатьох країнах. Зокрема, у Франції ми відвідали
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Страсбург, і там біля будівлі Європарламенту я зауважив плакат із написом
про наших військових, які відстоюють
незалежність України. Якщо у серці
Євросоюзу є про них згадка, то нам
просто гріх забувати про тих, хто зараз
перебуває в полоні чи на передовій.
На мою думку, Марш захисників
України дуже важливий і потрібний.
Ветерани війни проводять його самостійно, без підтримки влади чи якоїсь
партії, без використання коштів із бюджету. По–перше, це вияв їхньої волі і
нагадування про те, що в країні триває
війна. По–друге, такий марш повинен
стати головним дійством у святковій
столиці й має завершитися молебнем
за тих, хто загинув, відстоюючи цілісність держави. То наш святий обов’язок і достойна заміна традиційному
військовому параду. До речі, повертаючись із поїздки Європою, дорогою
від кордону до Львова звернув увагу
на два старі несправні військові бензовози, які, очевидно, «заглохли».
Тому демонструвати техніку в Києві,
можливо, й не варто, краще нехай
вона служить солдатам. Чільне місце
на День Незалежності має належати
вшануванню захисників України. А потім уже нехай буде хода, розважальні
заходи, концерти.
Сіма КОРДУНОВА,
письменниця,
членкиня Волинської
обласної організації
Союзу українок
(с. Полонка Луцького
району):
— Сумно, що відмінили парад. Хотілося б побачити
наших захисників. І не тільки мені.
Більшість людей, коли йшли вони, військова техніка, прикипали до екранів
телевізорів. Хотілося ж побачити силу
і міць країни, що є кому і чим її обороняти. І це додавало оптимізму.
Чи доцільно проводити неофіційний Марш захисників? Скажу так:
хлопці хочуть компенсувати втрату,
якої зазнали не з власної вини. Тому
й святкують, як вважають за потрібне.
А якщо дивитися з практичної, фінансової сторони на новації Володимира
Зеленського у відзначенні Дня Незалежності, то, вважаю, треба було
спитати у ветеранів, чи потрібна їм та
одна–дві тисячі гривень, чи хотіли б
поміняти духовне на матеріальне?
Анатолій БРИЧКА,
директор ЗОШ
І—ІІ ступенів
с. Старосілля — філії,
воїн АТО (смт Колки,
Маневицький район):
— Підтримую наших
хлопців
однозначно.
Була б можливість, сам би теж поїхав
на Марш захисників України. Негативно ставлюся до того, що Володимир
Зеленський у День Незалежності відмінив військовий парад. Я розумію, що
він тільки прийшов на посаду, людина
не військова, не служив в армії, тому
приймати парад йому, по–перше, не
з руки, а по–друге, не той статус. Він
«головнокомандуючий» неофіційно, в
лапках, і ще не усвідомлює, наскільки важливий цей Марш для бійців, які
пройшли війну. Можливо, десь він боявся і тому вирішив змінити формат
відзначення Дня Незалежності. Але парад потрібен! Саме для того, щоб люди
бачили: у нас є армія, яка захищає.
Євгенія ХАРКІВ,
вчителькапенсіонерка, авторка
ідеї фільму «Я вірю,
що закінчиться
війна» (с. Скригове
Горохівського
району):
— Звісно, підтримую. Я поважаю
Президента, але впевнена, що військовий парад підкреслив би силу, міць
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ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

Олеся КОВАЛЬЧУК,
заслужений вчитель
України (с. Жидичин
Ківерцівського
району):
— Віриться, що такій
справжній гідній налаштованості атовців кожен притомний співвітчизник порадіє.
Як писав свого часу наш волинський
інтелектуал–дисидент Валентин Мороз, «одвіку жили у народі не фраза
красива, не жест, але ідеали свободи
і честь України, і честь». І чи ж можна
подолати дорогу, ставлячи воза поперед коня? Рушійна сила — наш дух, а
з ним і побутові негаразди таки зменшуватимуться. А «тисяча гривень» допомоги тут не зарадить.
Ростислав
КУШНІРУК,
заслужений
працівник культури,
засновник
народної хорової
капели «Посвіт»,
член товариства
політичних в’язнів
та репресованих (с. Княгининок
Луцького району):
— Однозначно підтримую Марш
захисників. Треба показати, що ми є.
Звісно, було б краще, щоб був єдиний парад, як і належить, але раз така
справа, то я підтримую альтернативу, щоб парад все-таки відбувся. Хай
пройдуть маршем наші патріоти, наші
захисники і хай так само безстрашно захищають Україну, як колись повстанці УПА.
Бліц провели:
Алла ЛІСОВА, Василь УЛІЦЬКИЙ,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Євгенія СОМОВА,
Катерина ЗУБЧУК,
Людмила ВЛАСЮК,
Сергій НАУМУК, Лариса ЗАНЮК,
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

7

n Колесо історії

України й підняв би моральний дух наших військовослужбовців. У країні п’ять
років іде війна. Вона дуже болить мені
особисто. Не раз уявляла свого чоловіка Михайла в окопах, зі зброєю, впевненого в тому, що вона його не підведе.
Тому не потрібно відмовлятися від того,
що свідчить про нашу готовність та
можливість захищати свою Батьківщину. На Україну дивитиметься світ!
Думаю, Марш захисників матиме
велике виховне значення. Українці
на власні очі побачать еліту — патріотів країни — тисячі чоловіків і жінок,
котрі стояли перед ворогом, які йтимуть пліч-о-пліч столицею. Хода —
це замало в такий знаковий день під
час російсько–української війни. Тому
серцем, думками я і чоловік будемо
в столиці на марші з ветеранами–захисниками.
Руслан ХОМИЧ,
голова Асоціації
фермерів і приватних
землевласників
Волинської області
(с. Кроватка
Рожищенського
району):
— Підтримую Марш. Ми зазнали прямої агресії, і досі триває війна.
Майже 14 тисяч хлопців лягло у домовини. На День Незалежності люди,
які захищали або захищають країну,
хочуть показати: ми є! Інакше нівелюється поняття гідності, захисника
(може, це й високопарно звучить). Волинські атовці, в тому числі й кіборги,
також збираються. На цей марш хлопці мають своїм коштом добиратися до
Києва. Для країни фінансово не було
б обтяжливо підтримати людей, які
захищали Україну. Думаю, на навчання своїх депутатів витратили більше
коштів, аніж вартував би цей Марш
захисників.
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Курінний Вітер досі живе в серці своєї племінниці — Віри Рябко.

П’ЯТЬ ЗУСТРІЧЕЙ ІЗ ВІТРОМ
Віра Рябко із села Ставки Турійського району добре пам’ятає свого дядька —
курінного «Поліської січі» УПА Нестора Шпака
Сергій НАУМУК

и ще дуже мало знаємо
про тих людей, які поклали голови за волю України, хоч написано гори книжок і
зроблено десятки тисяч досліджень. Так само небагато відомо
нам про курінного цієї армії Шпака на псевдо Вітер.
Для Віри Рябко він — рідний
дядько, брат матері. І хоча бачилася з ним усього кілька разів, та ті
розмови запали в пам’ять, бо засвідчують твердість, рішучість і…
ліричність волинського повстанця. Тож слово Вірі Давидівні

М

ПЕРША ЗУСТРІЧ:
«НАВІЩО ЦІЛУВАТИ
НЕГАРНИХ?»

Вона відбулася в кінці червня
1941 року, коли німці розбомбили
Володимирську тюрму. Шпака, як
члена ОУН, заарештували совєти,
але він утік звідти. Я в той час була
на дідусевому хуторі. І раптом надвечір іде гурт чоловіків. Усі кинулися
їх обнімати та цілувати. Моя мама
теж якогось із них уже так обціловує!
А я собі дивлюся: чоловіки такі негарні, небриті, маринарки (піджаки.
— Авт.) на них порвані. І чого б уже
їх так цілувати? Тоді мені було п’ять
років. Уже розуміла, кого треба цілувати: гарних. А ті негарні. Ото була
така зустріч із моїм дядьком Нестором Шпаком, майбутнім співорганізатором «Поліської січі».
ДРУГА ЗУСТРІЧ:
КОЛИ ДИМИТЬ ТРАВА

Минуло зовсім небагато часу. І
на дідусевому хуторі появився той
самий чоловік. Але вже якийсь інакший: такий красивий, поголений, у
білій сорочці. Вітер дуже любив такі
носити… Дядько каже моїй мамі:
«Юхимко, поки будеш готувати, я
візьму дівчат і пройдуся хутором».
Узяв свою донечку, мою ровесницю,
та мене за ручки, і ми пішли. Розповідає нам, який у дідуся хутір та великий садок (десь на 100 дерев). І
раптом каже: «Зараз вам покажу, як
димить трава». Я засміялася: як то
може вона диміти? А він нагинається і легесенько стукає по травинці.
Злітає пилок — і вона ніби димить.
Мені той образ димлячої трави запам’ятався на все життя. При нагоді
завжди нагинаюся, стукаю по травинці — і з неї злітає пилок. Отак димить трава.

ТРЕТЯ ЗУСТРІЧ:
НА ВІДКРИТТІ МОГИЛИ

Вважаю, що то був 1943–й. Ми
йшли відкривати так звану козацьку могилу. Якою була моя роль? Не
тільки моя, але всіх малих дітей 5—6
років. Нас поставили попереду, дали
квіти, і ми ними устеляли дорогу перед священниками та всіма людьми,
які йшли відкривати могилу. Серед
них був і Нестор Шпак. Я дуже пишалася перед дівчатками: «Ото мій
дядько». А він, як завжди, у білій сорочці.

каже: «Несторе,
« Мама
подивися на своє село, ти
його більше не побачиш!»
А він відповів: «Сестро,
життя велике… А раптом
ще побачу?»

»

ЧЕТВЕРТА ЗУСТРІЧ:
ТРАГІЧНА

Ішов 1944 рік. Наше село зазнало два напади поляків. Другого разу
то була трагедія. Я не розповідатиму
детально, бо це дуже тяжко. Ми втікали, і мама мене несла перед собою. А сестра питає: «Чого ти не візьмеш її на барани (тобто на спину)?»
«Як вистрелять, то заб’ють Віру, —
каже мама. — А так заб’ють мене. А
ти Віру не кидай, неси далі». Аж тут
виїжджають із села останні сани — і
там стільки людей. Проситися туди
ніхто й не подумав. Але мама, нікого
не питаючи, кинула мене на ті сани
з криком: «Врятуйте дитину!» Я не
можу все те розповідати…
Тоді в нашому селі поляки забили 90 людей, у тому числі моїх дідуся і бабусю. Коли їх відкопували, був
присутній і Нестор Шпак. Я бачила
його у скорботі. Мама поставила
мене та брата віддалік і наказала не
підходити, щоб ми не бачили того
всього. Я слухняно стояла, а брат
кинувся, прибіг і каже: «Віро, я ба-

чив — дідусьо зарізаний», і показав
по шиї. А на бабусі не було видно ні
сліду кулі, ні удару сокири. Вона хворіла і була замотана в перину. Видно,
її вкинули в яму живою.
Тоді мама мліла, а Нестор втішав:
«Сестричко, не плач!» (жінку давлять сльози, і вона вмовкає. — Авт.).
Попороли одяг, і мама замотала
батьків, а дядько привіз труни. Священників не було. В селі вже стояли
німці, і коли проходила процесія, то
вони заграли траурний марш. Коли
зупинилися на середохресній дорозі, то ще раз заграли. Отака була зустріч. Я вже розуміла, що мій дядько
десь на Січі.
П’ЯТА ЗУСТРІЧ:
ПРОЩАННЯ

Насувався фронт. Багато людей
з мого села виїжджали за німцями
— і Шпак у тому числі. Людей проводжали, стояв ґвалт і крик. Зупинилися на горбку, звідки видно все
село. Мама каже: «Несторе, подивися на своє село, ти його більше не
побачиш!» (Віра Давидівна плаче. —
Авт.) А він відповів: «Сестро, життя
велике… А раптом ще побачу?»
Нестор уже знав, що казав. Мав
заготовлені документи на всю сім’ю.
Імен не змінювали, а прізвище взяли
мого батька — Власюк. Через якийсь
час вони повернулися назад і оселилися в селі Римачі Любомльського
району. Дядько Нестор став працювати столяром у місцевому колгоспі.
Я після закінчення Ставківської
школи пішла в Олеськ Любомльського району. Усі були переростки, тільки троє дітей шкільного віку.
Мене називали Малою. Там була учнівська підпільна організація. Один
учень, Дмитро Здрок, у 9–й клас
уже не пішов, а перейшов із батьком у підпілля. А ще двоє ходили в
школу. Їх почергово забрали з 9–го.
Не знаю, чи Шпак був пов’язаний
із тим підпіллям. Здрока з батьком
розстріляли в Луцькій тюрмі, а інших
посадили.
Вітра я більше не бачила.

Для довідки. Нестор Давидович Шпак на псевдо Вітер народився
в селі Ставки Турійського району. Член ОУН, з літа 1941 року працював у Вербській райуправі. З весни 1943-го командував сотнею УПА,
а з 1944-го — куренем імені Сагайдачного загону УПА імені Богуна.
На початку 1944 року вивів рештки загону імені Богуна у Яворівські
ліси Львівської області. У 1946-му повернувся на Волинь. Арештований у 1952-му в селі Вижгів (нині Любомльського району). Засуджений на 25 літ, у 1956-му помер на засланні в Комі АРСР.
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СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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n Тема № 1

n Знай наших!

Людмила ВЛАСЮК

«ВАЖКО БУЛО В КЛАС ЗАЙТИ:
ВСЕ, ЩО Я РОБИВ, СТАВАЛО
ПОРОЖНІМ»

Він не охоче говорить про війну.
Довго мовчить, опускає очі. І я боюсь порушити хоча б словом тишу,
бо знаю, що за нею будуть спогади…
— Часом мені хочеться сісти і написати про все, що побачив, відчув,
пережив, — зустрічаюся з Анатолієм
Микитовичем поглядом, і мене проймає біль. — Повернувшись із фронту, йшов на роботу з важким серцем —
як на розстріл. Там зовсім інший світ.
І прийти в школу з відчуттям того, що
тут нічого не змінилося і люди живуть
так, ніби немає війни, було дуже важко. Я не знав, як говорити з колегами і про що — з дітьми. Здебільшого
мовчав. Нелегко було і до дітей зайти:
мав таке відчуття, ніби все, що роблю,
порожнє, нікому не потрібне. Там ти
знав, що виконуєш роботу, яка дуже
важлива сьогодні, в цю хвилину. І весь
рік адаптовувався. Поки психологічно не переклинило: життя ж назад
не вернеш. Треба жити і працювати.
Анатолій Бричка усвідомив, що
не може розповідати на уроках дітям про війну, не воювавши. Ну якось
це неправильно: твої учні на фронті,
а ти — ні.
— Спочатку ми почали волонтерити школою, — згадує директор. — Випускникам, які вже були на контракті,
намагались відправити зубну пасту,
щітки, шкарпетки… А коли з’явились
перші поранені в Луцькому госпіталі,
наготували для них пиріжків та інших
гостинців. Побачили, скільки їх там
уже лежить, і це просто рвало нашу
свідомість. Не вистачало навіть фотопаперу на рентген. Раз на два тижні ми
їхали у шпиталь. З концертами, стінгазетами, листами. Найважче було
йти до хлопців у хірургічне відділення.
Скільки я туди цигарок перевозив! Лікарі сваряться, а я все одно передаю.
Якось після Іловайська там було два
хлопці з Маневицького району: один
із самого містечка, другий — із Черевахи. Останній показав мені розпанаханий живіт і каже: «Щасливий, що
поранений, бо мене звідти вивезли,
і я вижив». Його пошматувало за два
дні до Іловайського котла. І мене наче
струмом ударило від цих слів. Отоді
прийняв рішення йти на фронт. Замість цих молодих хлопців.
— 27 липня кум доньку заміж віддавав. Кожен тост ми починали зі слів
«Слава Україні! — Героям слава!», —
розповідає Анатолій Микитович. —
Ідемо з весілля чотири сім’ї: жінки —
попереду, чоловіки — позаду. Слово
за словом — і вирішили: всі четверо
підемо захищати країну. Мені, як старшому, доручили дізнатися, що для
цього треба зробити. Наступного дня
я навідався до Колківського селищного голови Олександра Палінкевича.

До сліз про це – на с. 4

Малюнок Юрія ЖУРАВЛЯ.

Батьківщина
або територія…
Кожен сам обирає шлях.

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Їхня Любов зіткана з найтоншого мережива Вірності і Відданості.

Тепер вона його
і ноги, і руки, і голос…

ГАЗЕТА +

на вихідні

Вадим Ушаков — боєць АТО, який уже третій рік
поспіль пробує знову почати ходити і розмовляти.
Коли у госпіталі вийшов із коми, його кохана Олена
Тимошенко вирішила, що їм саме час побратися
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото online.ua.

ЧЕРЕЗ 5 ДНІВ СПІЛЬНОГО
ЖИТТЯ ВАДИМ ПІШОВ
НА ВІЙНУ

Вони познайомилися
у 2015-му. Заприязнилися і гарно зустрічалися,
аж поки вирішили пожити
разом. (До того Оленка була
у невдалому шлюбі і наро-

Розступіться, здоровидла, — дорогу чемпіону!

Була свята неділенька,
аж раптом — Середа!
Феноменальний український тінейджерстрибун у воду переписав історію світового
спорту

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

У

неділю, 11 серпня,
ня, 13-річний
хлопчак Олексій Середа скоспортивний світ,
лихнув увесь сп
а в Україні став спр
справжнісіньким
героєм!
адже він – найм! Ще б пак: адж
молодший
дш в історії чемпіон Європи у стрибках
з 10-метрової вишки
стри
(платформи)!
форми)!
Відео
део його феноменального ви-

ступу вже
переглядали незліченну
же перегля
ну
кількість разів. А чого варте спільне

“

фото призерів після нагородження:
24-літній «срібний» француз Бенджамін Оффре та 18-літній «бронзовий»
росіянин Руслан Терновой відверто
ніяковіють у компанії українського
тінейджера, який виборов «золото»!
...Народився Олексій 25 грудня
2005 року в Миколаєві.
иколаєві. У шестиліттньому віці батьки вперше привелии
сина в басейн, аби той навчився плаавати. Проте один із тренерів відразу
звернув на малого увагу й таки наполіг, щоб той спробував себе у стрибках. У дев’ятирічному віці майбутній
чемпіон разом із батьками переїжджає до Києва.

Закінчення на с. 11

22 СЕРПНЯ
ЗА 23ЗА
ТРАВНЯ
ЩЕ
У ПРОДАЖУ
У ВЖЕ
ПРОДАЖУ!

ВИРІШИВ ІТИ НА ФРОНТ. ЗАМІСТЬ
МОЛОДИХ ХЛОПЦІВ

Саме тоді, у вересні, Верховна
Рада прийняла постанову про підвищення віку для військовозобов’язаних. 17 вересня Анатолій Микитович
написав першу заяву у військкоматі про відновлення на обліку. Їздив,
дзвонив — нема мобілізації. Потім
один військовий неофіційно розповів:
поки після Іловайська над 51-ю бригадою тривають суди, з Волині нікого
не братимуть. Чекають на четверту
хвилю. 14 січня на стіл лягла друга заява директора…
— Того ж дня, як отримав повістку, 21 січня 2015 року, сказав удома, — розповідає Анатолій Бричка. — Це стало шоком для рідних!
Були і сльози, і прохання не йти… Але
коли дружина зрозуміла, що вже нічого змінити не може, підійшла до мене
і питає: «Що треба із собою взяти?».
Зайшов в учительську, попрощався.
Учні 9–го класу вручили медальйон
Божої Матері, іконку і лист. Цей образок відтоді я так і ношу, не знімаю.
Іконка та лист разом зі мною всю війну пройшли. Дитячі слова, але дуже
сильні. Депутати сільської ради вручили бронежилет.

Закінчення на с. 6

с. 7

Е

К

Л

А

М

А

запрошує на роботу:
лаштування, доїзд до місця роботи)

« Найтяжче
усвідомлювати, що ця війна
сьогодні не закінчиться.
Ти повернувся, а на твоє
місце знову прийшли молоді
хлопці.

»

сотків становили добровольці. Ідуть
колони назустріч і одна одну вітають:
«Слава Україні! — Героям слава!». Аж
серце рве. Навіть заради цього масового патріотизму варто було туди
потрапити.
У той час не вистачало офіцерів,
і Анатолія Бричку, як директора школи, залишили на полігоні командиром
взводу. Для нього це було найобразливішим: хлопці йдуть, а ти залишаєшся.
— І тоді я написав перший рапорт

Чому люди хворіють на рак?
Дві точки зору на проблему

»

»

про відправку, але його не задовольнили. А 13 березня почали поступати
на службу вже перші офіцери. Я знову
пишу рапорт. Листок мені повернули,
а вгорі зазначено: «Не тратьте дарма
паперу. Майор Івахів». Я дітей залишив, я ж не йшов сюди, щоб тут сидіти. Повернусь — і що учням скажу?!
Але добився свого, пішов на Схід!
«ЗАЧЕМ ВЫ У НАШ ДОМ
С ОРУЖИЕМ ПРИШЛИ?»

— Коли ми закінчили навчання,
виявилося, що такої техніки фактично
нема. А та, що є, — неробоча. Де логіка, навіщо нас вчили, коли її нема?
На Сході сів за тягач МАЗ-537. Це велика армійська машина для перевезення важковагової техніки. 8 лютого
прийняв переприсягу, до речі, разом з Русланом Кошулинським, який
на той час був заступником спікера
парламенту. 1126 чоловік тоді одночасно давали клятву на вірність Україні. А всіх прибуло на полігон близько
семи тисяч. На Сході наш підрозділ
базувався біля Краматорська. Ми перевозили важку бронетехніку. Були
під Дебальцевим, Попасним, Артемівськом (нинішнім Бахмутом), Дружківкою, Слов’янськом, Краматорськом… Коли постійно в дорозі, тоді
з’являються елементарні побутові
мрії: поспати, помитись, поїсти гарячої страви, просто простягнути ноги…
Якось бійці поїхали до Краматорська по продукти. Поки продавчиня
рахувала, одна бабуся стояла збоку й
поглядала непривітно.
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Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 22 серпня:

l ДВІ ТОЧКИ ЗОРУ НА ПРОБЛЕМУ

Р

Спершу був Яворівський полігон.
Потрапив в інженерно-саперний батальйон, де отримав спеціальність
«механік-водій МТУ-20».
— Це такий мостоукладник танковий двадцятиметровий, — пояснює
мені, невійськовій людині, Анатолій
Микитович. — Тобто на танку замість башти міст розкладний. Якщо
рухається колона і десь є перешкода, машина викидає його, і всі переїжджають. Техніка стара, мастила
знайти не можна. Воду з озера метрів за 800 носили каністрами серед
зими. І попри все ви не уявляєте, що
робилося тоді на полігоні! 25–30 від-

Р

пішов у наряд і не передзвонив. Слухавки не брав, на повідомлення не відповідав».
Вона телефонувала куди тільки могла, аж поки не почула
у трубці: «Не переживай. Головне, що він живий».

Чому люди
хворіють на рак?

«ЦІКАВА»»
«ЦІКАВА»
У шестирічному
віці батьки вперше
привели сина
в басейн, аби той
навчився плавати.

У нього вже тоді син загинув. Зайшов
і кажу: «Є четверо осіб, які хочуть піти
служити. Допоможіть нам». А він відповів: «Я не хочу хоронити ще когось».
Дав лише телефони в обласний та районний військкомати. Відтоді почав
пробиватись на війну.

Вона телефонувала куди тільки
могла, аж поки не почула у трубці:
«Не переживай. Головне, що він живий».

дила донечку). Через 5 днів
спільного проживання Вадима забрали в АТО. Він став
кулеметником 81-ї аеромобільної бригади. Позивний — Йожик.
Молода дружина згадує, що дуже не хотіла його
відпускати: «Але він сказав:

Лише із Старосільської школи І —
ІІ ступенів через АТО (ООС) пройшло
вже 44 випускники. Двоє з них віддали
життя за Україну. Там, на фронті, у військовій формі довелося директору зустрітися зі своїми учнями.
— Якось вранці оглядаю на полігоні свій танк, а за метрів 30 інший
взвод перевіряє техніку, — пригадує
Анатолій Микитович. — Дивлюсь,
ну якась така знайома постать. Підходжу ближче. «Миколо, то ти?» — вигукую. А то мій учень — Микола Долінчук. Обнялися з ним, і так мені тепло
на душі стало… Маємо серед наших
випускників «кіборга» Юрія Оксенюка
і Героя України Миколу Лавренчука.
Служить контрактником у 80-й бригаді. Його мама в нас працює прибиральницею.
Відправляв мене на полігон Володимир Лисковець. Він виконував
обов’язки військового комісара. Дав
новенький запакований ще в плівку червоно-чорний прапор. «Де б ти
не був, підписуй, і щоб назад його
привіз». Коли приїхав на фронт,
я йому відписав: «Пане майоре, ваш
прапор привіз. Доповідаю: він висить
у школі», — усміхається директор. —
З 1982 року мені часто снилося, що
я в руках тримаю автомат. Я вже й
звертався до психологів: «Служба
якась чекає попереду», — сказали.
Цей сон мене більше не турбує. Бачу
інший — дороги, якими їздив на Сході, бойових побратимів… Найтяжче
усвідомлювати, що ця війна сьогодні не закінчиться. Ти повернувся,
а на твоє місце знову прийшли молоді
хлопці. n

Вчитель історії усвідомив, що не може розповідати на уроках дітям про війну, не воювавши.

«Ховатися чи відмазуватися
не буду». Кожні півгодини
говорили по телефону. Його
побратими жартували: «Треба слухавку до вуха примотати». Коли Вадим був на позиції, лежала з телефоном
в обнімку. Дзвонив о п’ятій
ранку. Казав, що все добре,
і я засинала. Так тривало
вісім місяців. Потім Вадим

Оксана КОВАЛЕНКО

“

«ПАНЕ МАЙОРЕ, ВАШ ПРАПОР
ПРИВІЗ. ДОПОВІДАЮ: ВІН ВИСИТЬ
У ШКОЛІ»

Фото realukraine.net.

»

Цікава

«Повернувшись із фронту,
йшов до дітей, як на розстріл»

— І вона нам каже: «Зачем вы у
наш дом с оружием пришли?» — розповідає Микитович. — Так по душі
зашкребло. А я їй відповідаю: «Скажіть, де ваш дід похований, прадід?
Омськ, Томськ? Ви сюди коли приїхали? Це чия земля?». Бабця відійшла на 5–6 метрів і більше нічого
не
н говорила, поки ми не пішли. І тільки
к вийшли з магазину, як ідуть назустріч
дві жіночки у вишиванках. «Ой,
с
наші
ріднесенькі, дорогесенькі! Що ж
н
ви
в тут ходите, хлопчики наші, тут же
навколо
одні сепаратисти», — кажуть
н
нам.
Вони теж із Краматорська…
н
Села
— українські. Люди несуть нам
С
і хліб, і молоко. Українською говорять.
А от міста російськомовні. Дивують
діти.
Якось у нас закінчилася солярд
ка
к біля Щастя. Село перед нами сєпарське,
вже темніло. Тут підходить
п
хлопчик,
починає розпитувати, як мах
шина
називається. Кажу йому: «Чого
ш
не
н спиш?» «Мама больная, бухает.
Есть
хочу, дай покушать», — відповіЕ
дає
д малий.
Я дав йому сухпайок. Через п’ять
хвилин
дітей, мабуть, із семеро прих
бігло.
І всі хочуть їсти. Малеча як маб
леча.
Військових не боїться. Але тоді
л
так
т стало важко на душі.

Фото з особистого архіву Анатолія БРИЧКИ.

Закінчення. Початок на с. 16

Неймовірна історія: тепер
кохана для воїна АТО —
і ноги, і руки, і голос…

Навіщо дружина
ізраїльського
прем’єра Сара
Нетаньяху викинула на землю
українські хліб-сіль?

Феноменально: Олексій Середа
у 13 років став чемпіоном
Європи серед дорослих!

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

Е
ОВН бір
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К
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БЕ ня сл ання
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х
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Фото з особистого архіву Оксани ГАЛЬЧИН.

Фото Олександра ФІЛЮКА.

Після напруженої роботи в операційній
молодій медсестричці хотілося хоч на мить забути про війну.

Оксана Гальчин в гостях у редакції «Газети Волинь».

«СВОЮ МЕДАЛЬ
ПРИРІВНЮЮ ДО БОЙОВОЇ…»
Закінчення. Початок на с. 1
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЧИ ЛЕГКО БУТИ ДОБРОЗИЧЛИВОЮ,
ЯКЩО У СПИНУ ШИПЛЯТЬ:
«БАНДЕРІВКА»?

Дівчина працює медсестрою у відділенні легеневої терапії Волинського
обласного фтизіопульмонологічного медичного центру (протитуберкульозного
диспансеру). Щоб не спізнитися на роботу, встигнути доїхати до Луцька з рідного села Довгів Горохівського району, їй
доводиться вставати о 5-й ранку.
— Звикла за три роки. У тубдиспансер прийшла услід за старшою сестрою.
У колективі прийняли гарно. Коли навесні проводили збори, голосували, кого
представити до нагороди, я мала вихідний, тому про рішення вже пізніше довідалася. Але навіть у залі Національної філармонії у день святого Пантелеймона,
коли вже відбувалася урочистість, я все
ще не вірила, що пройшла відбір і на регіональному, і на всеукраїнському рівнях.
Бо ж поруч сиділи такі світила медицини,
такі відомі люди! — розповідала дівчина,
повернувшись зі столиці.
Оксана Гальчин була відзначена у номінації «За турботу й ласку у ставленні
до хворих». Коли після закінчення Ківерцівського медколеджу в Луцькому
пологовому опікувалася породіллями,
кожній віддавала частинку серця. Нині ж
контингент складніший: серед пацієнтів
тубдиспансеру чимало соціально неблагополучних, людей із судимістю, алкогольною залежністю. Щораз більше
хворих і з мультирезистентною (стійкою
до препаратів) формою туберкульозу,
до яких дехто й підходити боїться. Аби
забезпечити виконання всіх призначень
лікаря, і вимогливим треба бути, і лагідним водночас.
— Головне — професійно виконувати
свої обов’язки. Це правило нашого відділення. Такий підхід був і у військовому
шпиталі в Покровську на Сході України,

який став для мене серйозною школою.
Там ми надавали допомогу не тільки
нашим пораненим, а й цивільному населенню. Були серед хворих і вороже
налаштовані люди, але ти — медик, і повинен лікувати, доброзичливо ставитися
до пацієнтів, попри те, що дехто нами дітей лякав і шипів у спину: «Бандерівки».
«КУПИЛА КАСКУ, ВІЙСЬКОВУ ФОРМУ
Й КУПУ МЕДИКАМЕНТІВ…»

Коли у 2014 році Оксані зателефонували з військкомату й сказали про медкомісію, вона зрозуміла, що доведеться
йти на війну. Було шкода маму, яка дуже
переживала, але ховатися не збиралася.
Як і подруга Марта Грищук з Угринова,
котра теж того дня прибула у військкомат. Спочатку відрядили до Львова

що пацієнт
« Бачиш,
на межі, — починаєш
подумки молитися за нього,
поплачеш крадькома —
і знов до роботи.

»

на навчання у військово-медичний клінічний центр, потім проходила підготовку на полігонах. Про той період свого
життя Оксана розповідає скупо:
— Перед тим, як нас мали відправляти на Схід, я купила собі каску, ще одну
військову форму й купу медикаментів, щоб зібрати санітарну сумку й бути
в повній бойовій готовності. Ніхто ж
не знав, що чекає попереду. Нас привезли у місто Красноармійськ (згодом
перейменований у Покровськ), на базі
однієї з лікарень ми розгорнули військовий госпіталь, щоб надавати допомогу пораненим, яких везли з передової.
На ходу вчилася працювати операційною
медсестрою. Дівчата зі Львова, які мали
більше досвіду, допомагали освоїтися.
Морально було дуже важко бачити молодих хлопців без рук і ніг, з понівеченими

9 капеланів одержали Подяки Волинської обласної ради та посвідчення про прирівняння військових священників до бійців-добровольців АТО.
Іще двох протоієреїв — Івана Гуреєва та Сергія Ледвовка
— представлено до надання цього статусу. За рішенням
депутатів, душпастирі отримуватимуть щорічну виплату в
розмірі 10 тисяч гривень.

тілами, яких не завжди можна було врятувати. Часом цілу добу доводилося простояти в операційній. Бачиш, що пацієнт
на межі, — починаєш подумки молитися
за нього, поплачеш крадькома — і знов
до роботи.
Дівчина не говорила високих слів про
патріотизм. У неї, ровесниці нашої незалежної держави, ці почуття вроджені,
як любов до матері, до родини. Похвалилася лише, що на Горохівщині сильний
український дух, багато земляків воювало, чимало є й волонтерів.
— Знаєте, як ми чекали з дому передач, які доставляв Віталій Гладун із Горохова! Такі люди у той час, коли військові
не були забезпечені всім необхідним,
допомагали їм вистояти. Багато значила
й моральна підтримка, коли мама телефонувала й розповідала, як у церкві священник і односельчани молилися за всіх,
хто на війні. І на Сході з нами були капелани, сповідали, причащали, розраджували у тяжкі моменти.
Оксана пройшла ці випробування
у 23. Обмовилася, що іноді, стоячи, засинала від утоми, часом здавалося, що
більше нема сил щодня бачити криваве
місиво тіл. Але хтось же мусив там бути!
— Напевне, коли вибирали претендентів на нагороду, мені додали балів
і за участь в АТО. Тому я цю медаль прирівнюю до бойової. Вона цінна тим, що
вручають її не за рознарядкою. Вразила
й атмосфера у залі Національної філармонії — і урочиста, і водночас дуже тепла.
Мене привітали перший Президент України Леонід Макарович Кравчук, наш генеральний директор Іван Онуфрійович Нискогуз, дуже багато інших поважних людей.
Рада, що тепер працюватиму під покровительством святого Пантелеймона! — поділилася враженнями Оксана Гальчин.
Р.S. А ще пані Оксана стала однією
з героїнь документального фільму «Я
вірю, що закінчиться війна», знятого
журналістами «Газети Волинь», який
можна переглянути на нашому сайті —
wolyn.com.ua. n

160 сімей військовослужбовців АТО стоять у черзі на отримання помешкання у Луцьку. У міській раді заявили про можливість
продовження Програми забезпечення житлом учасників бойових дій, осіб
з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей
загиблих (померлих), зниклих безвісти на умовах «п’ятдесят на п’ятдесят».
Ця програма є свого роду унікальною в Україні, обсяг річного фінансування –
11 мільйонів гривень. У 2017 та 2018 роках нею скористалися по 50 сімей.
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Дай Боже нашому «Динамо»
з Михайличенком Лігу чемпіонів виграти!
То в одну річку двічі складно увійти,
ійти,
а потрапити на тренерський місток
сток
легендарного київського клубу після
15-річної перерви — цілком реально
льно
ідставка
Олександра
Хацкевича з посади
головного тренера київського «Динамо» вселяла
у вболівальницькі серця надію — а раптом керівництво
легендарного клубу нарешті
зважиться на справжні зміни,
які дадуть початок такому бажаному відродженню колишньої слави?
Серед ймовірних кандидатів на пост диригента нині
доволі проблемного динамівського оркестру буцімто розглядалися і екстренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб,
і легендарний німець Оттмар
Гіцфельд, і навіть …добре відомий в Україні румун Мірча
Луческу.
А хтось, імовірно, мріяв
побачити у кріслі самого Валерія Лобановського того ж
таки Володимира Шарана,
який своєю багаторічною роботою в ФК «Олександрія»
довів: цікаві речі можна робити і з «командою з райцентру» — без «зірок» і захмарних
бюджетів.
Проте керівництво «Динамо» призначило на посаду «головного» Олексія Михайличенка — одну з легенд
зоряної команди 1980-х.
Людину, яка 2002-го стала
на тренерський місток відразу після смерті Валерія Васильовича (навіть подейкували, що такий розвиток подій
мало не прописав у своєму

В

заповіті сам Лобановський)…
Проти кандидатури
атури Михайличенка як такої,
кої, за великим рахунком, ніхто нічого
не має. Проте цей
ей хід, фактично, означає: керівництво
«Динамо» насправді
авді не хоче
принципових змін…
мін… Адже
Михайличенко — свій, рідний,
динамівський. Як і Хацкевич,
і Ребров, і Лужний,
ий, і Сабо,
і Дем’яненко, і Буряк.
ряк. Хоча ні,
були у нас ще Сьомін
омін із Газзаєвим — не «динамівські»
динамівські»
і навіть не українські
ські фахівці,
проте також представники
редставники
пострадянського простору.
А ви кажете — Оттмар Гіцфельд…
Та попри відверте
верте нерозуміння кроку Суркіса і його
впертості, навряд чи в колах
щирих шанувальників «Динамо» знайдеться хоч одна
людина, яка не бажає Михайличенкові успіху. Як це воно
там? — «Дай Боже нашому
«Динамо» Лігу чемпіонів виграти!».
Результати 4-го туру
Української
Прем’єр-ліги: «Ворскла» — «Дніпро-1» — 1:1; СК «Десна» — «Колос» — 0:0;
«Олімпік» — «Карпати» — 1:3;
ФК «Львів» — «Шахтар» —
0:2; «Зоря» — ФК «Олександрія» — 1:2; поєдинок ФК
«Маріуполь» — «Динамо» відбудеться 25 вересня.
До речі, «тренером туру»
назвали якраз Володимира
Шарана з ФК «Олександрія».

кандидатури
« Проти
Михайличенка
як такої,
за великим
рахунком, ніхто
нічого не має.

»

Фото day.kyiv.ua.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

«Треба якнайшвидше забувати те, що було вчора, і готуватися
до того, що попереду».

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Турнірна таблиця Української Прем’єр-ліги
Команда
І
В
Н
П
М
«Шахтар» (Донецьк)
4
4
0
0 10-2
«Зоря» (Луганськ)
4
2
1
1
6-4
«Десна» (Чернігів)
4
2
1
1
4-2
«Колос» (Ковалівка)
4
2
1
1
4-4
«Динамо» (Київ)
3
2
0
1
6-2
ФК «Олександрія»
4
2
0
2
6-7
СК «Дніпро-1» (Дніпро) 4
1
2
1
4-3
ФК «Маріуполь»
3
1
1
1
4-4
«Ворскла» (Полтава)
4
1
1
2
4-6
«Карпати» (Львів)
4
1
1
2
4-7
ФК «Львів»
4
1
0
3
4-9
«Олімпік» (Донецьк)
4
0
0
4
2-8

О
12
7
7
7
6
6
5
4
4
4
3
0

У гонці бомбардирів лідирують Богдан Лєднєв
(«Зоря») і Марлос («Шахтар») – по 3 голи.

ЗА ВОРОТАМИ

Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО, новий
головний тренер
київського «Динамо» (який уже
обіймав цю посаду
в 2002–2004 роках):
«Ситуація непроста, все ж
таки, вже зіграно декілька матчів,
і, на жаль, для «Динамо» деякі
з них були невдалими. А ось перемога в Суперкубку, звичайно
ж, дуже важлива. Наразі ситуація склалася так, що треба якнайшвидше забувати те, що було
вчора, і готуватися до того, що
попереду, потрібно грати багато
матчів чемпіонату, Ліги Європи
та Кубка України. Необхідно прибрати все, що заважає, і робити
свою справу».
Ігор СУРКІС,
президент
«Динамо»:
«Мене
можуть
критикувати, говорити все, що завгодно, але
на сьогоднішній момент краще
Олексія Олександровича команду не знає ніхто. Він її комплектував, був у структурі клубу, є
професійним тренером. І те, що
останнім часом не ходив зі свистком по полю, не означає, що
він втратив кваліфікацію. Він
знає, як працювати з командою,
і сподіваюся, що привнесе свіжий струмінь у гру.
Це його рідна команда, і кому,
як не йому, спробувати відродити її.
Єдиний неприємний осад
після того, як я приймав рішення про відставку тренера,
у мене свого часу залишився
якраз тоді, коли довелося після поразки від «Трабзонспора» звільнити Михайличенка
(йдеться про події 2004 року. —
Ред.). При тому, що до цього
команда під його керівництвом
виграла два чемпіонати… Але
тоді я був молодим, гарячим,
і, можна сказати, ми один одного не зрозуміли. Зараз ми дали
йому другий шанс, і він ним повинен скористатися. Принаймні, я на це сподіваюся». n

Вітаємо!
26 серпня золотий
ювілей
святкуватиме
кохана дружина, дорога
мама і бабуся, жителька
села Ощів Горохівського
району
Алла Володимирівна
ШЕРЕМЕТА.
Бажаємо міцного здоров’я, безмежного щастя, сімейного добробуту
та невичерпного джерела життєвої
енергії. Нехай кожен день буде щедрим на успіхи і перемоги, багатим на
радісні звістки, приємні події, особисті досягнення і благородні справи.
Нехай серце зігріває любов рідних і
повага оточуючих. Спасибі за ласку
безмежну, як море, хай тебе обминають і біди, і горе. Щоб здоров’я було,
щоб жила й не тужила, ти найбільшого
щастя в житті заслужила. Нехай для
тебе не згасає сонце, не віють в душу
холоди. Хай жито на столі і Бог на небі
тебе завжди рятують від біди!
З любов’ю
і повагою
чоловік Григорій,
діти Тарас, Наталія,
внучки Єлизавета,
Злата.

50-річчя зустріне
26 серпня дорога сваха, мама і бабуся, жителька села Ощів Горохівського району
Алла
Володимирівна
ШЕРЕМЕТА.
Шановна імениннице, бажаємо
міцного здоров’я, благополуччя,
невичерпної енергії і наснаги в усіх
добрих справах, довгих років життя
у міцному родинному колі. Нехай у
домі завжди панують мир і злагода,
а щасливі зорі обіцяють здійснення
усіх бажань. Нехай цвітуть під небом синьооким ще довго-довго дні
й літа, а тиха радість, чиста і висока,
щоденно хай до хати заверта. Нехай
постійний успіх, радість і достаток
сиплються до вас, немов вишневий
цвіт. Нехай життєвий досвід творить
з буднів свято, а Господь дарує довгих-довгих літ!
З повагою
свати Тетяна,
Микола, діти
Тарас, Наталія,
внучки Лізонька,
Златонька.

45-річчя відмічатиме
24 серпня кохана дружина, люба донечка,
найкраща мама та бабуся, жителька села Чаруків Луцького району
Оксана Альвінівна
ЛЕВАСЮК.
Ювілей — це чудова подія,
Це досягнення великі у житті.
Хай здійсняться усі мрії
І живеться у щасті й красі.
Сонцем ясним любов
розіллється
І вирує у серці завжди.
У всіх справах хай успіх
ведеться,
Сил, здоров’я — з роси і води.
Хай життєвий досвід
Творить з буднів свято.
А Господь дарує
Довгих-довгих літ.
З любов’ю та повагою
чоловік Василь,
син Станіслав,
дочка Інна, зять
Максим, внук
Михайлик, мама
Емілія, свекруха
Галина.

Учора ювілейний день народження відзначила жителька села
Чемерин Ківерцівського району
Валентина Олексіївна
ТИМЧИШИНА.
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді.
Дорослими вже стали діти,
А ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає 60.
Хоч як прожитих років шкода,
Та не вернути їх назад.
Хай щастя панує у вашому
домі
І радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і вас береже.
З любов’ю
та повагою
син Роман,
невістка
Тетяна, внуки
Поліна, Захар.
Вітання з фотографією — 270 грн, без фотографії —
220 + 30, якщо ви бажаєте розмістити на нашому
сайті www. volyn. com. ua в рубриці «Многая літа!»,
від колективів та фірм — 400 грн з фотографією,
350 — без фотографії + 40 грн (за сайт).

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті — 30 грн
за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити на сайті www.volyn.
com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість оголошення про купівлю чи
продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці);
с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн за один
раз публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 80 грн +
20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою, + 30 грн (за сайт + 30). Вартість
оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку.
Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається в с. Озеряни Луцького району дерев’яний житловий будинок (5 х
16). Є льох, хлів, літня кухня, садок, 80 соток приватизованої землі. Ціна за домовленістю. Тел. 097 76 26 981.
l Продається недорого 1,5-поверховий
блочний будинок (с. Седлище Любешівського району). Тел. 099 27 99 190.
l Продається у смт Локачі будинок
(євроремонт, вмебльований, нова сантехніка, інтернет). Тел.: 050 37 80 403,
050 37 80 433.
l Продається у доброму стані готовий
до заселення житловий будинок (80 кв. м,
4 кімнати, опалення — газовий котел,
вода, меблі). Є господарські споруди, земельна ділянка (30 соток). Ціна договірна
(м. Берестечко Горохівського району).
Тел.: 050 41 71 725, 096 82 67 165.
l 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 Куплю будь-яку будівлю з червоної
цегли (під розбір). Тел.: 050 72 27 271,
096 80 00 567.
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 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 у с. Лаврів Луцького району. Тел. 066 82 51 133.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобілі ГАЗ-51, 52, 53, УАЗ
(різні моделі, неробочі, можна без документів). Тел.: 050 70 48 939, 050 60 58 815.
l Продається мопед «Альфа-Мото»
у робочому стані, 110 см. Ціна договірна.
Тел.: 063 69 04 794, 096 57 81 410.
l Продається двигун з автомобіля
«Івеко», 2.5, простий дизель (в зборі —
стартер, генератор, коробка передач).
Ціна 12 000 грн. Тел.: 063 69 04 794,
096 57 81 410.
l Куплю неробочі машини «Волга»,
«Москвич», «Жигуль». Тел. 096 65 47 613.

l Продається автомобіль «Джилі СК»,
2008 р. в., сірий колір, бензин, у доброму
стані. Ціна договірна. Тел. 097 97 23 486.
l Продається автомобіль «Москвич
ІЖ-2715», 1990 р. в., вантажопасажирський, білий колір, у доброму стані.
Тел. 097 97 23 486.
l Куплю автомобіль у будь-якому стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний,
розкомплектований, проблемний). Тел.:
099 73 74 388, 098 91 93 799.
l Продам новий причіп для легкового 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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається трактор (Локачинський
район). Тел. 097 76 15 962.
l Продається мінітрактор «Янмар-14»
з фрезою (японського виробництва).
Можлива доставка в межах Волинської
області. Тел. 050 71 39 919.
l Продам: запчастини до копачки (білоруського виробництва), картоплесортувалку КСП, навантажувач ТЗК-30, приймальний бункер, стрічкові транспортери
(від 1.6 до 9.5), стогомет, фрези, запчастини. Тел.: 050 61 07 082, 068 56 40 474.
l Куплю: транспортери до картоплетехніки, косарку КІР (можна окремо вал),
КУН (можна запчастинами), двигун-барабан, поворотний круг до фуражира, вал
до сортувалки. Тел. 066 12 96 842.
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 трактор МТЗ-80 у дуже
доброму стані, мала кабіна, пускач.
Тел. 067 83 12 634.
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.

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

l 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 Продам: гноєрозкидачі, дискові борони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки,
розкидачі міндобрив, косарки роторні,
грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини та комплектуючі. Тел.:
067 47 87 264, 095 00 50 455, 095 81 59 912,
096 34 46 777.
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 Куплю зварювальний трансформатор
ТС-300 або ТС-400 з механічним регулюванням струму. Тел. 096 48 02 486.
l Продам 5 сильних бджолосімей
з вуликами. Бджоли готові до зимівлі (с. Метельне Ківерцівського району).
Тел. 099 43 49 410.
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.

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

Тел.: 0950065238,
0665298726.

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

ефективне лікування від

АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ, ІГРОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування S анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Федерація профспілок),
www.nadiya.com.ua,тел.: (0332) 75P11P75, 20P05P55,
моб.: 095P808P20P53, 098P388P88P36.
м. Рівне, тел. (0362) 43P57P58. Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова, 1/1, (0472)

63P16P16, 63P25P28.
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l Продам
пиломатеріали:
балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні (в наявності, а також на замовлення). Доставлю. Тел.: 099 18 13 332,
097 64 92 371.
l Продам: цеглу, пісок, щебінь, відсів,
глину, землю (на засипку), чорнозем, торфокрихту, дрова (рубані, чурками, метрові), бутовий камінь, цемент, жом. Вивезу
сміття. Послуги автомобілем ЗІЛ (самоскид), мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.:
050 60 97 986, 098 91 25 884.
l Продаються тільна корова і тільна телиця (Рожищенський район).
Тел. 068 97 06 399.
l Продається у Луцькому районі спокійна робоча лошиця (або кобила), не боїться техніки. Тел. 066 99 18 673.
l Терміново продається добра корова (с. Мислині Горохівського району).
Тел. 097 54 90 233.
l Продається
хороша
корова.
Тел. 066 30 75 162.
l Продається
корова
(5
років).
Тел. 096 74 11 867.
l Продається коник поні (5 років,
жеребчик, спокійний, катає дітей).
Ціна 10 000 грн. Тел.: 096 42 71 867,
095 86 25 297.
l Продається тільна корова (6 років,
25 л молока на добу). Ціна договірна.
Тел. 068 76 32 322.
l Продам тільну телицю від доброї корови (або корову) у Горохівському районі. Тел.: 098 22 56 946, 097 96 37 369,
050 55 27 413.
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 Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
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 Дорого куплю корів, биків, коней, лошат. Тел. 068 91 57 460.
l Продам сіно, солому в тюках, зерно
пшениці, ячменю. Тел. 066 26 20 423.
l Куплю: картоплю, моркву, часник,
буряк, фасоль. Тел.: 096 72 66 046,
095 87 55 379.

ПОСЛУГИ
l Надам послуги з покрівлі даху
(покраска,
монтаж,
Тел. 096 89 86 406.

демонтаж).

l Надам послуги з перевезення вантажу до 3,5 тонни (на території України).
Тел. 066 33 63 223.
l Виконую будівельні роботи (фасади,
покрівля даху). Тел. 096 68 01 515.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків, цегли, роблю монтаж та підшив водостоків, утеплення фасадів, виконую
бетонні роботи. Тел. 097 04 05 276.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
24 серпня минає 16 років, як передчасна невблаганна смерть забрала
життя мого дорогого і люблячого синочка
Віктора Григоровича
ДЕМ’ЯНОВА.
У розквіті віку твого молодого
Навіки закрилися очі твої.
А те, що тебе врятувать не зуміли,
Прости, мій рідненький, прости.
Йому було тільки 23. Серце матері розривається
і плаче від страшного болю. Невблаганна смерть забрала тебе від мене навіки, залишивши смуток і журбу. Від пекучого болю хочеться кричати на весь світ,
бо важко знайти слова, які могли б вгамувати цю непоправну втрату. Ти ж хотів жити, мав плани та мрії. Так
рано свічка догоріла, так рано ти пішов від мене. Я молюсь за тебе, рідний, благаю Бога, щоб оселив тебе
у Царстві Небесному. Вічна тобі пам’ять. Нехай милосердний Господь оберігає твою щиру і світлу
душу у Царстві Небесному. Хто знав Віктора —
згадайте, хто пам’ятає — пом’яніть добрим словом і щирою молитвою.
Вічно сумуюча мама.
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Фото Алли ЛІСОВОЇ.

Волинська делегація — у першому ряду на святі в Крилові.

Талановите подружжя інвалідів з Нововолинська —
Валентина та Іван Міньковські — бажані гості на всіх заходах.

БУГ ОБ’ЄДНАВ ДВА НАРОДИ
«Від локального добросусідства —
до міжнародного партнерства» — це гасло стало
лейтмотивом Європейських днів добросусідства
«Кордон 835», які відбулися на межі двох сіл —
українського Кречева Іваничівського району
та польського Крилова гміни Мірче

чотириденною екскурсією у
Польщу.
Яскравим прикладом успішного партнерства є і те,
що в результаті участі Литовезької ОТГ у міжнародному
проєкті технічної допомоги
«Зміцнення потенціалу добровільних пожежно–ряту-

Управління ДСНС України у
Волинській області Костянтин Романчук відзначив заслугу в реалізації згаданого
проєкту «Агенції розвитку Єврорегіону «Буг» під керівництвом Ірини Ітані. До слова,
саме завдяки цій комунальній
установі обласної ради 15 во-

Алла ЛІСОВА

рганізатори — Литовезька об’єднана територіальна громада,
куди входить названий населений пункт, — зазначили, що
цей міжнародний захід проводиться для привернення
уваги громадськості до стану
кордону, створення передумов для співпраці між країнами, популяризації української
і польської культур. Зокрема, голова ОТГ Іван Іванчук,

О

виступаючи, підкреслив, що
сьогодні співробітництво з
Європейським Союзом, а
тим більше з найближчими
сусідами — поляками, є невід’ємною частиною стратегії нашої держави, і від неї
ми не відступимося. Показово, що Литовезька ОТГ тісно
співпрацює із гміною Мірче,
до складу якої входить польське село Крилів. Нинішнього
року школярі Іваничівщини
вперше відпочивали у сусідів
за Бугом, дуже задоволені

Учасники цього міжнародного заходу ще
« раз
довели, що в українців і поляків багато

»

спільного.
вальних підрозділів у порятунку постраждалих від
нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства
та Волинської області» громада отримала від поляків
сучасний пожежний автомобіль. Заступник начальника

Старателі чинили опір правоохоронцям
під час припинення правопорушень у незаконному видобутку бурштину у Володимирецькому районі Рівненщини. У лісі біля
села Озеро поліцейські виявили мотопомпу,
інструменти для незаконного видобутку бурштину та автомобіль «УАЗ». Близько 40 «нелегалів» перегородили дорогу деревами, аби
завадити конфіскації транспорту. Поліцейські звільнили шлях
від перешкоди і доставили автомобіль з мотопомпою на територію відділення поліції. А поблизу села Мульчиці правоохоронці
виявили близько
200 старателів, які за
допомогою майже
пів сотні мотопомп
здійснювали незаконний видобуток
янтарю. Коли на підмогу виїхала додаткова група поліцейських, зловмисники
втекли.
Фото espreso.tv.

линських ОТГ отримають сучасне обладнання для допомоги людям у надзвичайних
ситуаціях.
Учасників свята вітали заступник директора департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської

Випускник Волинського наукового
ліцею–інтернату
Дмитро Урин відсудив заслужені
на ЗНО з математики 200 балів.
Він отримав
199, однак був
упевнений, що
виконав усі завдання безпомилково,
і відстояв свій результат на апеляції.
Хлопець став студентом Національного технічного
університету України «Київський
політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського».

облдержадміністрації Андрій
Ткачук, заступник голови
правління Фонду Ігоря Палиці
«Тільки разом» Олена Антонюк, керуюча справами виконавчого комітету Нововолинської міської ради Вікторія
Магдисюк, голова Іваничівської районної ради Андрій
Бадзюнь, керівники сусідніх
ОТГ, депутати обласної ради.
А на другому боці Бугу
після урочисто–зворушливої
зустрічі офіційних делегацій
на мосту на гарно облаштованій сцені відбувся головний
захід — екуменічна молитва,
в якій українські та польські
священники закликали до
єднання, дружби й миру. Війт
гміни Мірче Марта Малишек
після представлення усіх гостей звернулася до присутніх
із такими словами: «Будуймо світ, вільний від ненависті
і спільних претензій. Дуже
важливою є наша багатовікова культурна єдність. І на цій
основі повинні зміцнювати
наші добросусідські відносини» — і висловила сподівання,
що в майбутньому зникнуть
кордони й ми зможемо вільно
ходити одні до одних.
Потім дійство перенеслося на велике поле (по обидва
боки кордону), де розмістилися ті, хто прибув сам подивитися й себе та свої вироби
показати. Ярмарки народних
умільців, виставки, смачні частування, пісні й танці
творчих колективів і аматорів,
спортивні розваги — це те,
що хоч на день, але об’єднало
мешканців двох прикордонних сіл різних держав. Учасники цього міжнародного заходу
ще раз довели, що в українців
і поляків багато спільного, а
ми — сильна європейська нація, яка здатна збудувати цивілізовану державу.
Дні добросусідства на
цих теренах відбулися вже
одинадцятий раз. І хоч часто доводиться чути думки
про те, що вони себе вичерпали, насправді це не
так. Життя показує, що такі
фестивалі потрібно не скасовувати, а вдосконалювати. Рухатися вперед. А про
враження від побаченого в
прикордонному польському селі Крилів — наступного разу. n

710 безробітних із числа демобілізованих, які
брали участь в антитерористичній операції,
скористались послугами Рівненської обласної служби зайнятості
у січні—липні 2019 року.
Всього працевлаштовано 147 осіб, проходили
професійне навчання 57,
взяли участь у громадських та інших роботах
тимчасового характеру
23 особи. Профорієнтаційними послугами
скористалися 654. Станом на 1 серпня на
обліку у службі зайнятості
перебували 340 безробітних з числа учасників
АТО.

Вміст аміаку і
сірководню на
полях фільтрації
Гнідавського цукрового заводу не
перевищує норми.
Заміри у чотирьох
різних точках провели представники
ініціативної групи «За
чисте повітря» за допомогою газоаналізатора. На цих землях
люди садять городи
та збирають хороший
урожай. Господарі зауважують, що
городина чудова і без
будь-якого підживлення, а вирощені
овочі — екологічно
чисті.

n Кримінал

РІВНЕНСЬКИЙ ҐВАЛТІВНИК:
ЗА 6 РОКІВ — 6 ЖЕРТВ
Фото today.ua.

Поліція довго шукала
маніяка, який з
2013-го нападав у
районі Гідропарку в
обласному центрі.
Насильник вибирав
у жертви дівчат
або молодих жінок
і чатував на них
вечірньої пори,
переважно взимку
Левко ЗАБРІДНИЙ

ерійні вбивці та ґвалтівники зазвичай доволі порядні люди на
публіку. Хороші сім’янини, з
добрими відгуками від колег
та друзів, які і не підозрюють
про другу, таємну, сторону
життя їхнього знайомого.
Затриманий нещодавно і запідозрений у серії зґвалтувань 30–річний рівнянин теж
такий — «хороший хлопець»,
який має родину та дитину.
Правоохоронці
стверджують, що довго не могли знайти нападника саме через це:
ніхто й подумати не міг, що
він здатний на таке жахіття.
Проте його винуватість, кажуть у поліції, підтверджують
кілька експертиз, зокрема
ДНК.
Перші повідомлення про
злочини почали надходити
ще у 2013 році. Чоловік нападав у районі Гідропарку в
Рівному. Поліція намагалася
зловити ґвалтівника «на живця», проте спроби привернути увагу насильника до підставної жертви провалилися.
Правоохоронці підозрю-

С

Жінкам, які зазнали сексуального насилля, варто шукати допомоги у психологів.

ють, що потерпілих є більше,
аніж шестеро. Частина жінок
вирішила приховати трагедію, яка з ними трапилася. Ті,
хто звернувся в поліцію, не
знали нападника і розмито
описували, як він виглядав,
тож вийти на злочинця за
прикметами не вдалося.
30–річний рівнянин, якого підозрюють тепер у серії
зґвалтувань, працював охоронцем спершу на паркінгу
для авто, потім у приватній
фірмі. На роботі про нього
відгукуються позитивно, колеги додають, що він — «нормальний хлопець». Чоловік
— корінний рівнянин. Досі до
кримінальної відповідальності його не притягали. І впій-

мали не на «гарячому», а у
нього вдома.
— Затримати підозрюваного вдалося у результаті

зібрали правоохоронці, були
достатніми, аби суд обрав
затриманому найсуворіший
запобіжний захід — тримання

підозрюють, що потерпілих є
« Правоохоронці
більше, аніж шестеро. Частина жінок вирішила
приховати трагедію, яка з ними трапилася.
»
певних оперативних заходів,
слідчих дій та експертиз, зокрема експертизи ДНК, а також за допомогою оперативної інформації, — зазначив
речник ГУ Нацполіції у Рівненській області Антон Крук.
Свою вину гвалтівник поки
не визнав, проте докази, які

під вартою без права внесення застави. Правоохоронці
продовжують розслідування
за ч.2 ст. 152 Кримінального
кодексу (зґвалтування, вчинене повторно) та просять
жінок, які, можливо, також
стали жертвами, звертатися
до правоохоронців. У поліції

гарантують їм анонімність і
додають, що їхні розповіді
допоможуть суворіше покарати злочинця. Санкція статті, за якою судитимуть нападника, передбачає від 5 до 10
років позбавлення волі.
Коли трапився останній
злочин, не розповідають. За
словами Антона Крука, поліція робила все, що в її силах. Мовляв, викрити таких
виродків зазвичай складно,
оскільки не всі жертви звертаються до правоохоронців.
— До того ж серійні ґвалтівники, вбивці часто для свого оточення — хороші сім’янини, порядні люди, як–от
відомий Чикатило, — зазначає психолог Геннадій Крахмалюк. — Вони і самі себе
вважають хорошими — у них
роздвоєння особистості.
Геннадій Крахмалюк радить жінкам, які зазнали сексуального насилля, шукати
допомоги у психологів. Адже
такій жертві часто важко повідомити про це у правоохоронні органи самостійно: як
через власний емоційний
стан, так і через боязнь неприємної реакції з боку поліції.
— Зґвалтування — дуже
важка психологічна травма,
— наголошує Геннадій Крахмалюк. — По–перше, жінка
зазнає приниження, болю,
страху. По–друге, під час
зґвалтування
відбувається
підсвідоме збудження, і жертва починає картати на підсвідомому рівні і себе. Окрім
того, вона не має підтримки
соціуму. У багатьох випадках
суспільство звинувачує жінку, мовляв, вона сама дала
підстави для нападу. Замість
допомоги відбувається ще
більша її ретравматизація…
Пережите насилля не забувається дуже довго. Але рано
чи пізно це все одно проявляється у стосунках із чоловіками та негативно впливає на
сексуальні взаємини із протилежною статтю. n

Програма телепередач на 26 серпня – 1 вересня
ПОНЕДІЛОК, 26 СЕРПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Вруміз» 06:30, 07:10,
08:10, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:35 Новини 09:25, 11:15
Т/с «Галерея Вельвет» 10:55,
14:45 Телепродаж 12:45 Д/ц
«Аромати Колумбії» 13:40
Бюджетники 14:15 #ВУКРАЇНІ
15:05 Х/ф «ПОРЯД З ІСУСОМ:
ЮДА» 16:50 Перша шпальта
17:20 Схеми. Корупція в деталях
17:55 «Мирний птах» 18:55
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 21:20
Чемпіонат Європи з волейболу
серед жіночих команд 2019 р.
Польща - Україна

1+1
06:40 Х/ф «ІНША ЖІНКА»
10:30 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕ
ЗАВТРА»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15, 21:20 Т/с «Свати»
22:20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛІНКОЛЬН:
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВАМПІРІВ»

ІНТЕР
06.05, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 01.40
Ток-шоу «Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «ВЕЛИКЕ
ВЕСІЛЛЯ» 12.00 Новини 13.30
Х/ф «НАРЕЧЕНА-ВТІКАЧКА»
15.50 «Чекай на мене. Україна»
20.00, 03.50 «Подробиці» 21.00
Т/с «Слідчий Горчакова» 22.00
Д/п «Програма, яка міняє життя»
00.50 «Речдок» 02.25 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.35 «Школа
доктора Комаровського.
Невідкладна допомога» 04.55
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
07:30 Зірковий шлях
11:25, 15:20 Т/с «Поверни моє
життя»
15:00, 19:00 Сьогодні
16:00, 20:00 Т/с «Рідна кров»
21:00 Т/с «Капітанша»
23:00 Т/с «Все ще буде»

СТБ
06:35 Т/с «Коли ми вдома»
09:50 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ В
МАЛИНІВЦІ»
11:35 МастерШеф 12+
14:30, 19:00 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини

18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Т/с «Кріпосна»
22:45 Т/с «Майор і магія»
23:45 Т/с «Навчаю грі на
гітарі»

ICTV
05:30 Громадянська оборона
06:20, 12:45, 18:45 Факти
08:15 Я зняв!
10:00 Х/ф «ДЕННІС МУЧИТЕЛЬ»
11:55, 13:00 Х/ф «ЗОЛОТЕ
ДИТЯ»
13:55 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-7»
15:20 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-5»
17:05 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-6»
19:10 Х/ф «РОМАН З
КАМЕНЕМ»
21:10 Х/ф «ПЕРЛИНА НІЛУ»
23:20 Х/ф «ШЛЯХЕТНІ
ВОЛОЦЮГИ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:35, 08:00 Kids Time
06:40 М/с «Том і Джеррі»
08:05 М/ф «Барток
Неперевершений»
09:10 М/ф «Викрадена
принцеса»

ТБ
11:00 Х/ф «СТОРОЖОВА
ЗАСТАВА»
13:10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ РОЗКРАДАЧКА
ГРОБНИЦЬ»
15:10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ РОЗКРАДАЧКА
ГРОБНИЦЬ: КОЛИСКА
ЖИТТЯ»
17:40 Х/ф «ВСТИГНУТИ ЗА
ДЖОНСАМИ»
19:50 Х/ф «МИ - МІЛЛЕРИ»
22:00 Т/с «Медфак»
23:50 Х/ф «ДАВАЙ, ТАНЦЮЙ!»

МЕГА

09:00 «Вірю не вірю»
11:00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:50 Х/ф «КЕКС У ВЕЛИКОМУ
МІСТІ»
14:30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:25 Т/с «Доктор Хто»
20:15 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 Х/ф «ПРОТИЛЕЖНА
СТАТЬ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 19:25, 20:30 Т/с
«Ментівські війни.
Харків-2»
11:50 «Загублений світ»
14:40 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ»
16:45 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ
ВІД СМЕРТІ»
21:35 Т/с «Касл-5»
23:10 Х/ф «СВІНГЕРИ»

06.00, 22.55 Таємний код
зламаний 07.00 Бандитська
Одеса 08.20, 00.35 Містична
Україна 09.15 Володимир Івасюк
10.10, 20.05 У пошуках істини
11.15 Речовий доказ 12.25
Заборонена історія 13.25 Куля
для Кеннеді 14.20 Справжня
історія золота 15.05 Незвичайні
культури 16.05 Дикий Індокитай
17.00 Планета Земля 18.50
ZIK
Історія українських земель 21.00
Всесвіт всередині нас 01.20
07.00, 21.00 HARD з Влащенко
Гордість України
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
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»
18.10 Чудова четвірка 19.00,
08:15 «Дай лапу»

20.10 Треба поговорити 22.00
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

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «11 ДІТЕЙ З
МОРШИНА»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Вечірка 2
14.00, 19.00 Супержінка
15.00 4 весілля
17.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 11:50, 18:50
Топ-матч
06:10 Лейпциг - Айнтрахт.
Чемпіонат Німеччини
08:10 Шахтар - Маріуполь.
Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
12:00 Удінезе - Мілан. Чемпіонат
Італії
13:50 ПСЖ - Тулуза. Чемпіонат
Франції
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:05 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра

17:00 Барселона - Бетіс.
Чемпіонат Іспанії
18:55 Шальке - Баварія.
Чемпіонат Німеччини
20:45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
21:40 LIVE. Інтер - Лечче.
Чемпіонат Італії
23:40 Чемпіонат Франції. Огляд
туру

свідок» 09.50 Х/ф «ОСІННІЙ
МАРАФОН» 11.35 Х/ф
«ТРИДЦЯТЬ ТРИ» 13.00 Х/ф
«ЗІТА І ГІТА» 16.00 Х/ф «ЗОРРО»
18.20 «Свідок. Агенти» 19.00
«Свідок» 19.30 Х/ф «ВЕЧОРИ НА
ХУТОРІ БІЛЯ ДИКАНЬКИ» 21.00
Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧІРОК» (16+)
22.50 «Бенефіс «Кроликів». 30
років гумору»

UA: РІВНЕ

ЕСПРЕСО

07.00, 12.45, 20.15 Д/с «Своя
земля» 07.30, 19.20
«Бюджетники» 08.05, 09.00
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 09.55, 22.10 UA: Музика
10.00 Д/ф «Острови» 10.50,
15.55 Лайфхак українською
11.10 Х/ф «ШЕСТЕРО
МАНДРУЮТЬ СВІТОМ» 12.15
М/с «Дуда і Дада» 12.25 Казки
Сашка Лірника 13.10, 19.50 Д/с
«#ВУКРАЇНІ» 13.40 Суботня тема
14.05 «Розсекречена історія»
15.00 Радіодень. «Книжкова
лавка» 17.00 Концертна
програма «Viva Батурин» 19.00
Головний випуск новин. Наживо
20.50 Програма розслідувань
«Наші гроші» 21.20 Д/ц
«Мегаполіси» 22.20 Мистецький
фестиваль. Сергій Мартинюк

00.00, 04.00, 10.00 «Політичний
МаринаД» 01.00 Авторська
програма «ЧБ шоу» 02.00
«Суботній політклуб» 03.00,
05.50 «Княжицький» 03.45
«Унікальні церкви Карпат» 05.00,
07.30 «Суботнє інтерв’ю» з Радіо
Свобода 05.25, 22.15
«Поліцейська хвиля» 06.30 «Pro
здоров’я» з Іриною Коваль 08.00
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 09.00, 23.15, 23.45
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 09.30 «Людина і право»
з Борисом Захаровим 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ 11.10,
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
17.10, 18.15 «Коментар» 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко
15.30, 22.45 «Ваша Свобода»
19.00 «Великий ефір Василя
Зими» 20.30 «Футбольний
формат» 21.00 Д/ф «МІФ» 22.10
«ІТ-Документ»

НТН
05.00 «Top Shop» 05.15 Х/ф
«ГРІШНИК» 06.45 «Випадковий

ВІВТОРОК, 27 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, 23:10 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 12:40
Д/ц «Аромати Колумбії» 13:10
Країна на смак 14:30 Д/ц
«Аромати Шотландії» 15:15
Бюджетники 15:45, 19:30
#ВУКРАЇНІ 16:15 Д/ц «Світ дикої
природи» 17:15 Своя земля
17:30 Разом 18:25 Тема дня
19:55 Д/с «Шамварі: територія
диких тварин» 21:25, 23:40
UA:Спорт 21:45 Наші гроші.
Дайджест 22:15 Д/с «Африка.
Небезпечна реальність»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
10:55, 12:20 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»

20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 Х/ф «ЛЕДІ ЯСТРУБ»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.15 Т/с «Не жіноча
робота» 11.15, 12.25 Х/ф «007:
КВАНТ МИЛОСЕРДЯ» 12.00
«Новини» 14.00 Т/с «Вірний
засіб» 15.50, 16.45, 23.50
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.40
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробиці» 21.00
Т/с «Слідчий Горчакова» 00.45
Д/п «Підроблена історія» 02.25
«Орел і Решка. Шопінг» 04.30
«Школа доктора Комаровського.
Невідкладна допомога» 04.55
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+

ТБ

19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Капітанша»
23:20 Контролер

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:45 МастерШеф 12+
15:35 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:00 Наречена для тата 12+
21:00 Т/с «Кріпосна»
22:45 Т/с «Майор і магія»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
10:55, 12:20 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»

20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 09.45 Т/с «Не жіноча
робота» 10.50, 12.25 Х/ф «007:
КООРДИНАТИ «СКАЙФОЛЛ»
12.00 «Новини» 14.00 Т/с
«Вірний засіб» 15.50, 16.45,
23.50 «Речдок» 18.00, 19.00,
01.40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 03.50
«Подробиці» 21.00 Т/с «Слідчий
Горчакова» 00.45 Д/п
«Підроблена історія» 02.25
«Орел і Решка. Шопінг» 04.35
«Школа доктора Комаровського.
Невідкладна допомога» 04.55
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+

ТБ
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Капітанша»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:15 МастерШеф 12+
15:30 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Т/с «Кріпосна»
22:45 Т/с «Майор і магія»

UA: ПЕРШИЙ

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

Стамбула»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 Т/с «Не жіноча
робота» 11.00, 12.25 Х/ф «007:
ДІАМАНТИ НАЗАВЖДИ» 12.00
«Новини» 14.00 Т/с «Вірний
засіб» 15.50, 16.45, 23.50
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.40
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробиці» 21.00
Т/с «Слідчий Горчакова» 00.45
Д/п «Підроблена історія» 02.25
«Орел і Решка. Шопінг» 04.30
«Школа доктора Комаровського.
Невідкладна допомога» 04.55
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Сьогодні. Спецвипуск
10:45 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+

05:30 М/с «Том і Джеррі»
06:10 Т/с «Друзі»
07:40 Т/с «Бібліотекарі»
09:40 Т/с «Абсолютно секретно»
12:30 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВА»
15:00 Хто зверху? 12+
21:00 Improv Live Show 12+
22:00 Т/с «Медфак»
23:50 Х/ф «АРАХНОФОБІЯ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
12:00 «Помста природи»
12:20 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
14:25 Х/ф «ПРАВДИВА
БРЕХНЯ»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-5»

ТБ
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Капітанша»
23:20 По слідах

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:30 МастерШеф 12+
15:30 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:00 Зважені та щасливі 12+
21:00 Т/с «Кріпосна»
22:45 Т/с «Майор і магія»

06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:05 Т/с «Друзі»
08:20 Т/с «Бібліотекарі»
10:20 Т/с «Абсолютно секретно»
13:10 Х/ф «ЕЛЕКТРА»
15:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Божевільна зірка 12+
22:00 Т/с «Медфак»
23:40 Х/ф «ЗДОХНИ»

МЕГА

06.00 Таємний код зламаний
07.00 Бандитський Київ 08.05,
13.55 Правда життя 09.10, 18.05
Таємниці Міссісіпі 10.05 Під
іншим кутом 11.05 Місця сили
11.55 Прихована реальність
ICTV
12.45, 00.35 Речовий доказ
05:35 Громадянська оборона
15.05, 23.40 Заборонена історія
06:30 Ранок у великому місті
16.05 Останні племена 17.05
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Незвичайні культури 19.00, 20.45
Факти
Фантастичні історії 19.55 Місто,
09:15, 19:20 Надзвичайні новини яке зрадили 21.45 Наглядачі
10:05 Секретний фронт
заповідника 22.45 Планета
10:55, 23:20 Скетч-шоу «На
Земля 01.40 Містична Україна
трьох» 16+
02.35 Скептик 03.25 Бандитська
11:55, 13:15, 21:25 Т/с
Одеса
«Папаньки»
14:25, 16:25 Х/ф «ЗОЛОТЕ
К-1
ДИТЯ»
06:30 «TOP SHOP»
16:45 Х/ф «ПЕРЛИНА НІЛУ»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
20:15 Антизомбі. Дайджест
08:15 «Вірю не Вірю»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids Time

10:00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:00, 20:35 Т/с «Доктор Хаус»

Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Врятувати Землю»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Вечірка 2
14.00, 19.00 Супержінка
15.00 4 весілля
17.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 18:50, 23:55
Топ-матч
06:10 Олександрія - Десна.
Чемпіонат України
08:10 Барселона - Бетіс.
Чемпіонат Іспанії
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS
10:20 Шахтар - Маріуполь.
ZIK
Чемпіонат України
08.00, 20.00 Перші про головне
12:05 «Великий футбол»
08.10 Телемарафон «100 днів
Президента Зеленського» 19.00, 13:50 Шальке - Баварія.
Чемпіонат Німеччини
20.10 Треба поговорити 21.00
16:05 Чемпіонат Франції. Огляд
Інтерв’ю з Юлією Литвиненко
туру
22.00, 06.00 Правила життя
17:00 Реал - Вальядолід.
00.00 Д/ф «Вирішальні битви
Чемпіонат Іспанії
Другої світової» 00.50 Д/ф
18:55 Парма - Ювентус.
«Великі танкові битви» 01.35
Чемпіонат Італії
Художній фільм 03.00

12:00, 20:15 Т/с «Доктор Хаус»
13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:40 Т/с «Доктор Хто»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь»
МЕГА
09:40, 18:15 «Спецкор»
06.00 Таємний код зламаний
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
07.00 Бандитська Одеса 08.05, 11:00, 17:20 «Загублений світ»
14.00, 02.35 Правда життя 09.10 13:00 Х/ф «НЕКЕРОВАНИЙ»
Дикий Індокитай 10.05 Під іншим 15:00 Х/ф «САХАРА»
ICTV
кутом 11.05 Прокляття Че Гевари 19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
11.40 Прихована реальність
05:35, 10:05 Громадянська
війни. Харків-2»
12.50, 00.35 Речовий доказ
оборона
21:35, 23:10 Т/с «Касл-5»
15.10, 23.40 Заборонена історія
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 16.10, 21.45 Наглядачі
ZIK
заповідника 17.10 Незвичайні
Факти
08.00,
09.00,
10.00, 11.00, 12.00,
09:15, 19:20 Надзвичайні новини культури 18.10 Таємниці Міссісіпі 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.05, 20.50 Фантастичні історії
11:00, 23:25 Скетч-шоу «На
18.00, 20.00 Перші про головне
20.05 Справжня історія золота
трьох» 16+
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10,
22.45
Планета
Земля
01.45
12:00, 13:15, 21:20 Т/с
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
Містична
Україна
«Папаньки»
18.10 Чудова четвірка 19.00,
14:20, 16:25 Х/ф «ДЕННІС 20.10 Треба поговорити 21.00
К-1
МУЧИТЕЛЬ»
HARD з Влащенко 22.00, 06.00
06:30 «TOP SHOP»
16:45 Х/ф «РОМАН З
Правила життя 00.00 Д/ф
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
КАМЕНЕМ»
«Вирішальні битви Другої
08:15
«Дай
лапу»
20:15 Секретний фронт
світової» 00.50 Д/ф «Великі
09:00 «Вірю не Вірю»
танкові битви» 01.35 Художній
НОВИЙ КАНАЛ 10:00 Т/с «Мисливці за
фільм 03.00 Історична правда з
реліквіями»
Вахтангом Кіпіані
05:25, 06:05 Kids Time

ЧЕТВЕР, 29 СЕРПНЯ
06:00 М/с «Вруміз» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 #ВУКРАЇНІ
10:00 Перше засідання
Верховної Ради України 11:30
Своя земля 11:45, 14:15
Телепродаж 12:05 Д/ц «Аромати
Чилі» 13:10 UA:Фольк. Спогади
14:35 Д/ц «Аромати Шотландії»
15:15 Енеїда 16:15 Д/ц «Світ
дикої природи» 17:25 «08.2014.
Розповідь про події в Іловайську»
18:25 Тема дня 18:50 Чемпіонат
Європи з волейболу серед
жіночих команд 2019 р.
Португалія - Україна 21:30
UA:Спорт 21:45 Схеми. Корупція
в деталях 22:05 Д/ф «Війна
химер»

МЕГА

06.00 Таємний код зламаний
07.00 Бандитський Київ 08.05,
13.55 Правда життя 09.05, 18.05
Дикий Індокитай 10.00, 17.00
Незвичайні культури 11.00
ICTV
Богдан Ступка 11.55 Прихована
05:35, 20:15 Громадянська
реальність 12.45, 00.35 Речовий
оборона
доказ 15.05, 23.40 Заборонена
06:30 Ранок у великому місті
історія 16.00, 21.45 Наглядачі
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
заповідника 18.55, 20.50
Факти
Фантастичні історії 19.50 Майор
09:15, 19:20 Надзвичайні новини «Вихор» 22.45 Планета Земля
10:10 Не дай себе обдурити
01.45 Містична Україна 02.35
11:10, 13:20 Х/ф «ПАТРІОТ»
Скептик
14:50, 16:20 Х/ф «ХОРОБРЕ
СЕРЦЕ»
К-1
21:25 Т/с «Папаньки»
06:30 «TOP SHOP»
23:25 Скетч-шоу «На трьох» 16+
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
НОВИЙ КАНАЛ 08:15 «Дай лапу»
09:00 «Вірю не Вірю»
06:00, 07:00 Kids Time
10:00 Т/с «Мисливці за
06:05 М/с «Том і Джеррі»
реліквіями»

СЕРЕДА, 28 СЕРПНЯ
06:00 М/с «Вруміз» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 18:00, 20:25, 23:30 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30,
11:15 Т/с «Галерея Вельвет»
10:55, 14:15 Телепродаж 12:35
Д/ц «Аромати Колумбії» 13:10
Енеїда 14:30 Д/ц «Аромати
Шотландії» 15:15 Країна на смак
16:15 Д/ц «Світ дикої природи»
17:15 Своя земля 17:30 Наші
гроші 18:25 Тема дня 19:25
Спільно 19:55 Д/с «Шамварі:
територія диких тварин» 20:50
Чемпіонат Європи з волейболу
серед жіночих команд 2019 р.
Україна - Словенія 23:00
Бюджетники

07:05 Т/с «Друзі»
08:20 Т/с «Бібліотекарі»
10:20 Т/с «Абсолютно секретно»
13:00 Х/ф «СЕКС І НІЧОГО
ОСОБИСТОГО»
15:00 Хто зверху? 12+
21:00 Вар’яти 12+
22:00 Т/с «Медфак»
23:40 Х/ф «САМОТНІЙ ЗА
КОНТРАКТОМ»

12:00, 20:35 Т/с «Доктор Хаус»
13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:40 Т/с «Доктор Хто»
22:20 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:25 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

13:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:40 Т/с «Доктор Хто»
22:15 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «ЛЬОДОВИКОВИЙ
ПЕРІОД»
15:25 Х/ф «РОБІНЗОН КРУЗО»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-5»

ZIK
08.00, 20.00 Перші про головне
08.10 Телемарафон «Нова Рада»
19.00, 20.10 Треба поговорити
21.00 Інтерв’ю з Юлією
Литвиненко 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

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

ТЕТ

20:45 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
21:45 LIVE. Русенборг - Динамо
(З). Ліга чемпіонів УЄФА

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00, 20.30 Новини
09.00, 10.50 UA:Музика 09.05,
09.30 Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 10.00 UA: Фольк.
Спогади 10.45 Ранковий гість
11.15 Казки Сашка Лірника
11.30 М/с «Дуда і Дада» 12.15
Д/ц «Аромати Перу» 12.40
Візитівки Карпат 12.45 100 років
української історії 13.00 Д/ц
«Суперчуття» 13.40, 21.20 Тема
дня 14.05 «Розсекречена історія»
15.00 Д/ф «Цікаво.соm» 15.25
РадіоДень «Модуль знань»
16.05, 22.00 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
Тема дня. Наживо 19.50 Д/с
«Спільно» 20.15, 21.45 Д/с «Своя
земля» 20.50 Програма
розслідувань «Схеми. Корупція в
деталях»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.05 Х/ф
«ОЧІКУЮЧИ ВАНТАЖ НА РЕЙДІ

ФУЧЖОУ БІЛЯ ПАГОДИ» 08.30
Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНІ ДРУЗІ»
10.25 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12.30,
16.30, 19.00, 23.15 «Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти» 13.30,
17.45 «Випадковий свідок» 14.00
«Речовий доказ» 14.40 Х/ф
«КОРОЛЬ ВЕЧІРОК» (16+) 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
17.25 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Будьте здоровi»
19.30 Т/с «Той, що читає думки»
(16+) 21.20 Т/с «Хейвен» (12+)
23.45 Т/с «Закон і порядок» (16+)

ЕСПРЕСО
00.10, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 01.20, 07.30
«Футбольний формат» 02.05,
23.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 03.00, 05.30,
15.30, 22.30 «Ваша Свобода»
03.30, 09.05 «Pro здоров’я» з
Іриною Коваль 04.30
«Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 05.00 «Поліцейська
хвиля» 08.00 Д/ф «МІФ» 09.55,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
10.05, 15.15 «Погода» з
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
17.10, 18.15 «Коментар» 21.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
22.00 «Шустрова Live»

Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«СКРИНЬКА МАРІЇ МЕДІЧІ»
10.45, 19.30 Т/с «Той, що читає
думки» (16+) 12.30, 16.30, 19.00,
23.15 «Свідок» 12.50 «Будьте
UA: РІВНЕ
здоровi» 13.25, 17.45
07.00 Ранкове шоу «Добрий
«Випадковий свідок» 14.05
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
«Речовий доказ» 14.45, 21.20 Т/с
13.30, 17.00 Новини 09.00
«Хейвен» (12+) 16.50 «Легенди
Суспільно-політичне шоу
бандитської Одеси» 17.20
«Зворотний відлік» 11.00
«Легенди карного розшуку»
Ранковий гість 11.15 Казки
18.20 «Вартість життя» 23.45 Т/с
Сашка Лірника 11.30 М/с «Дуда «Закон і порядок» (16+)
ФУТБОЛ-1
і Дада» 12.15 Д/ц «Аромати
06:00, 08:00 Топ-матч
Перу» 12.40 Візитівки Карпат
ЕСПРЕСО
06:10 Колос - Ворскла.
12.45 100 років української
Чемпіонат України
00.00,
06.00,
19.00 «Великий
історії 13.00 Д/ц «Суперчуття»
08:10 Реал - Вальядолід.
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00,
13.40, 21.20 Тема дня 14.05
Чемпіонат Іспанії
21.00 «Вердикт» з Сергієм
«Розсекречена історія» 15.00
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
Д/ф «Цікаво.соm» 15.25
NEWS
22.30 «Ваша Свобода» 03.30
UA:Музика 15.30 Радіодень
10:20 Русенборг - Динамо (З).
«Студія Захід» з Антоном
«Модуль знань» 16.10, 22.05
Ліга чемпіонів УЄФА
Сильна доля 17.15 Двоколісні Борковським 04.30
12:05 Парма - Ювентус.
хроніки 17.40 Д/Ц «Боротьба за «Поліцейська хвиля» 05.00
«Шустрова Live» 09.00
Чемпіонат Італії
виживання» 18.10 Т/с «Еліза»
13:50 Олександрія - Десна.
19.00 Головний випуск новин. «Футбольний формат» 09.30
«Успішні в Україні» 09.55, 11.00,
Чемпіонат України
Наживо 19.25 Тема дня.
16:00 Огляд вівторка. Ліга
Наживо 19.50 Д/с «#ВУКРАЇНІ» 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
чемпіонів УЄФА.
20.10 StopFakeNews 20.30
Прем’єра
Головний випуск новин. Повтор 15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
16:25 ПСЖ - Тулуза. Чемпіонат
20.50 Д/с «Спільно» 22.45
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
Франції
«Своя земля»
18.15 «Коментар» 22.00
18:15 Шахтар - Маріуполь.
НТН
«Вартові Еспресо» 23.00
Чемпіонат України
«Княжицький» 23.45 «Унікальні
20:00 Црвена Звезда - Янг Бойз. 05.00 «Top Shop» 06.55 Х/ф
Ліга чемпіонів УЄФА
«НЕБИЛИЦІ ПРО ІВАНА» 08.30 церкви Карпат»
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 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 Панянка-селянка
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

10.05 Х/ф «ПРЕКРАСНИЙ
ПРИНЦ І ФЕЯ
ЛЮПИНА»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00 Вечірка 2
14.00, 19.00 Супержінка
15.00 4 весілля
17.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу
під Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

ФУТБОЛ-1
06:00 Кельн - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини
07:45 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
08:15 Русенборг - Динамо (З).
Ліга чемпіонів УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:20 Аякс - АПОЕЛ. Ліга
чемпіонів УЄФА
12:05 Шальке - Баварія.
Чемпіонат Німеччини
13:50 Црвена Звезда Янг Бойз. Ліга чемпіонів
УЄФА
16:00 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
16:25 Шахтар - Маріуполь.
Чемпіонат України
18:15 Топ-матч
18:30, 20:15 «Ніч Ліги чемпіонів»

21:45 LIVE. Аякс - АПОЕЛ. Ліга
чемпіонів УЄФА
23:55 Барселона - Бетіс.
Чемпіонат Іспанії

19:00 LIVE. Жеребкування
групової стадії. Ліга
чемпіонів УЄФА
20:45 Брюгге - ЛАСК. Ліга
чемпіонів УЄФА
22:50 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
23:20 Реал - Вальядолід.
Чемпіонат Іспанії

НТН

05.00 «Top Shop» 06.45 Х/ф
«СІМНАДЦЯТИЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧНИЙ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«СТРАХ ВИСОТИ» 10.45, 19.30
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15
«Свідок» 12.50 «Вартість життя»
13.30, 17.45 «Випадковий свідок»
UA: РІВНЕ
14.05 «Речовий доказ» 14.45,
07.00 Ранкове шоу «Добрий
21.20 Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, «Легенди бандитської Одеси»
17.00 Новини 09.00, 19.45 Д/п
17.15 «Легенди карного
«08.2014. Розповідь про події в
розшуку» 18.20 «Правда життя»
Іловайську» 09.30 Радіодень
23.45 Т/с «Закон і порядок» (16+)
«Життя» 10.00 Перше засідання
Верховної Ради України 11.20
ЕСПРЕСО
Казки Сашка Лірника 11.30 М/с 00.00, 06.00, 19.00 «Великий
«Дуда і Дада» 12.15 Д/с
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00
«Аромати Перу» 12.40 Візитівки «Вердикт» з Сергієм Руденком
Карпат 12.45, 16.35 100 років
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
української історії 13.00 Д/ц
Свобода» 03.30 «Княжицький»
«Двоколісні хроніки» 13.40,
04.15 «Унікальні церкви Карпат»
19.25, 21.20 Тема дня 14.10 Д/ф 04.30 «Культ:Експрес» з Марією
«Війна химер» 15.40
Бурмакою 05.00, 09.30 «Вартові
«Розсекречена історія» 17.15
Еспресо» 09.00, 23.00
Концерна програма Табакова
«Шустрова Live» 09.55, 11.00,
«Мій світ» 17.40 Ювілейний
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
концерт гурту «Піккардійська
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
терція» 18.05 Т/с «Еліза» 19.00 15.15 «Погода» з Наталкою
Головний випуск новин. Наживо Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
20.15, 21.45 Д/с «Своя земля»
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
20.30 Головний випуск новин.
18.25 «Коментар» 18.15
Повтор 20.50 Програма
«Агро-Експрес» 21.00 «Політклуб
розслідувань «Наші гроші» 22.05 Віталія Портникова» 23.30
Сильна доля
«Поліцейська хвиля»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 30 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 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
Чилі» 13:10 Д/ц «Браво, шеф!»
14:35 Д/ц «Аромати Шотландії»
15:15 UA:Фольк. Спогади 16:15
Д/ц «Світ дикої природи» 17:20
Своя земля 17:35 Схеми.
Корупція в деталях 17:55
VoxCheck 18:25 Тема дня 19:30
Розсекречена історія 20:30 Д/с
«Шамварі: територія диких
тварин» 21:25 UA:Спорт 21:55
Перша шпальта 22:30 Як
дивитися кіно 22:55 Х/ф
«ЧОЛОВІК, ЯКИЙ ВБИВ ДОН
КІХОТА»

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

20:25, 22:30 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 Т/с «Не жіноча
робота» 11.00, 12.25 Х/ф «007:
ЖИВИ ТА ДАЙ ПОМЕРТИ
ІНШИМ» 12.00 Новини 14.00
Т/с «Вірний засіб» 15.50, 16.45,
23.40 «Речдок» 18.00, 01.30
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Х/ф
«ДВАНАДЦЯТИЙ» 03.00 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.15 «Життя»
05.05 «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
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00, 23:30 Т/с «Дім Надії»

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»

07:50 Х/ф «ВІЛЛА РОЗБРАТУ,
АБО ТАНЕЦЬ
СОНЯЧНОГО
ЗАТЕМНЕННЯ»
09:25 Т/с «Майор і магія»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:00, 22:45 МастерШеф 12+
23:00 Хата на тата 12+

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:00, 23:30 «Світське життя.
2019 дайджест»
06:50 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30,
15:30 «Світ навиворіт - 4»
16:30 «Вечірній квартал 2019»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «100 днів Президента
України В. Зеленського»

21:30 «Жіночий квартал 2019»

ІНТЕР
05.35 «Чекай на мене. Україна»
07.15 «Слово Предстоятеля»
07.25 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО, АБО СТОРОННІМ
ВХІД ЗАБОРОНЕНИЙ» 09.00
«Шість соток» 10.00 «Готуємо
разом. Випічка» 11.00 Х/ф
«ПРИГОДИ ЕЛЕКТРОНІКА»
15.10 Х/ф «ВАМ І НЕ
СНИЛОСЯ» 17.00, 20.30 Т/с
«Слідчий Горчакова» 20.00
«Подробиці» 22.00 «Великий
бокс. Василь Ломаченко - Люк
Кемпбел» 01.30 Х/ф
«РЕАЛЬНИЙ РОККІ» 03.10
Подробиці 03.40 «Орел і Решка.
Шопінг» 05.05 «Орел і Решка.
Перезавантаження. 3 сезон»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:10, 15:20 Т/с «Капітанша»
17:00, 21:00 Т/с «Ніколи не буває
пізно»
20:00 Головна тема
23:00 Шоу Братів Шумахерів

СТБ
06:25 Хата на тата 12+
08:10 Т/с «Джованні»

ТБ
10:05 Наречена для тата 12+
12:05 Зважені та щасливі 12+
15:05 Т/с «Кріпосна»
19:00 Т/с «Час любити»
22:50 МастерШеф 12+

ICTV
05:05 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:30, 12:45, 18:45 Факти
05:55, 11:50 Особливості
національної роботи
07:40 Я зняв!
09:25 Скетч-шоу «На трьох» 16+
13:00 Дизель шоу 12+
16:10 Х/ф «ШТУРМ БІЛОГО
ДОМУ»
19:10 Х/ф «ХРОНІКИ
РІДДІКА»
21:25 Х/ф «РІДДІК 3D»
23:30 Х/ф «РОБОКОП»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:05 Kids Time
05:50 М/с «Лунтик»
07:10 Подіум
09:10 Т/с «Бібліотекарі»
15:00 Хто зверху? 12+
17:00 М/ф «Крижане серце»
19:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА»
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА 2:
ВТОРГНЕННЯ

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 Х/ф «ЛЕДІ ЯСТРУБ»
12:00 Х/ф «ХОРОБРЕ СЕРЦЕ»
15:35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
17:35 Х/ф «ГЕРАКЛ»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками 2019»
23:55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛІНКОЛЬН:

МИСЛИВЕЦЬ
НА ВАМПІРІВ»

ІНТЕР
05.45 Д/п «Життя» 06.45
«Великий бокс. Василь
Ломаченко - Люк Кемпбел»
08.00 «уДачний проект» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
Решка. Дива світу» 11.00 «Орел і
Решка. Морський сезон 3» 12.00
Т/с «Тягар істини 2» 13.50 Т/с
«Не жіноча робота» 17.50 Х/ф
«СУТИЧКА» 20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «007: ЗОЛОТЕ ОКО»
23.10 Х/ф «ПЛАТОН ЯНГОЛ»
01.15 «Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
11:00 Т/с «Ніколи не буває
пізно»
15:00 Т/с «Дім Надії»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20:00 Концерт
22:10 Т/с «Рідна кров»

СТБ
07:15 Х/ф «П’ЯТЬ РОКІВ І
ОДИН ДЕНЬ»

СРІБНОГО
СЕРФЕРА»
22:50 Х/ф «МОРГАН»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.55,
00.00 Містична Україна 08.40,
18.25 Україна: забута історія
09.35 Речовий доказ 10.40
Заборонена історія 12.35 Як
створити планету 15.35 Під
іншим кутом 16.35 Таємниці
Міссісіпі 17.30 Планета Земля
21.00 Прихована правда 00.50
Підроблена історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:10 М/ф «Барбі: Казкова
країна Мермедія»
10:35 Х/ф «ПРИГОДИ НА
БАГАМАХ»
12:25 Х/ф «КОХАННЯ БЕЗ
ПЕРЕСАДКИ»
14:20 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23:50 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:10 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:10 «Загублений світ»

ТБ

НЕДІЛЯ, 1 ВЕРЕСНЯ
06:00 «Золотий вересень.
Хроніка Галичини 1939-1941»
06:30, 07:10, 08:10, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 23:25 Новини
09:30, 17:20, 22:30
Розсекречена історія 10:20,
12:01 «Мисливці на нацистів»
12:00 Хвилина мовчання.
80-ті роковини початку Другої
світової війни 16:50 Перший
на селі 18:15 #ВУКРАЇНІ
18:45 Х/ф «ВБИТИ ГІТЛЕРА»
21:25 Д/ц «Світ дикої
природи»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса 08.15,
13.55 Правда життя 09.15, 18.05
Таємниці Міссісіпі 10.10, 17.05
Незвичайні культури 11.10 Місця
сили 12.00 Прихована
реальність 12.45, 00.35 Речовий
доказ 15.05, 23.40 Заборонена
історія 16.05 Наглядачі
ICTV
заповідника 19.00, 20.50
Фантастичні історії 19.55 1377
05:35 Громадянська оборона
спалених заживо 21.45 Останні
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти племена 22.45 Планета Земля
09:15, 19:25 Надзвичайні новини 01.40 Містична Україна
10:10 Антизомбі. Дайджест
К-1
11:05, 23:00 Скетч-шоу «На
06:30 «TOP SHOP»
трьох» 16+
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
11:50, 13:20, 16:20 Т/с
08:15 «Дай лапу»
«Папаньки»
16:45 Х/ф «ХРОНІКИ РІДДІКА» 08:40 «Вірю не вірю»
10:35 Т/с «Мисливці за
20:10 Дизель шоу 12+
реліквіями»
НОВИЙ КАНАЛ 12:25 Т/с «Доктор Хаус»
14:10 «Орел і Решка. Навколо
05:45 Kids Time
світу»
05:50 Т/с «Друзі»
17:10 Т/с «Доктор Хто»
08:30 Т/с «Медфак»
18:10 Х/ф «КОХАННЯ БЕЗ
14:40 Х/ф «ВСТИГНУТИ ЗА
ПЕРЕСАДКИ»
ДЖОНСАМИ»
20:00 Х/ф «ЯКЩО ТІЛЬКИ»
16:50 Х/ф «МИ - МІЛЛЕРИ»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
19:00 Топ-модель
пекло»
по-українському 16+
23:00 «Орел і Решка.
21:40 Х/ф «ДИЯВОЛ НОСИТЬ
Перезавантаження»
ПРАДА»

СУБОТА, 31 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, 23:40 Новини 09:25
Країна на смак 10:40 Енеїда
11:40, 15:25 Телепродаж 11:55
М/с «Марин та його друзі.
Підводні історії» 13:10 Х/ф «ПРО
ПРИНЦЕСУ ЯСОЧКУ І
КРИЛАТОГО ШЕВЦЯ» 14:55
Д/ц «Мальовничі села» 15:40 Д/ц
«Браво, шеф!» 16:40 Разом
17:10 Спільно 17:40 Д/ф
«Південні моря. Маршаллові
острови» 18:25 #ВУКРАЇНІ
18:50 Д/ц «Суперчуття» 19:50
Д/ф «Останній шанс побачити»
21:25 Д/ц «Світ дикої природи»
21:55 Т/с «Монро»

23:50 Х/ф «НОВА ЕРА Z»

09:10 Х/ф «ЗНАХАР»
11:55, 17:55 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00 Один за всіх 16+
21:00 Я соромлюсь свого тіла
16+

ICTV
05:00, 12:45, 18:45 Факти
05:25 Секретний фронт
06:10 Громадянська
оборона
07:05 Антизомбі. Дайджест
08:00 Т/с «Володимирська, 15»
11:45, 13:00 Х/ф «ШТУРМ
БІЛОГО ДОМУ»
14:35 Х/ф «РОБОКОП»
16:40 Х/ф «РІДДІК 3D»
20:35 Х/ф «ВАЛЕРІАН ТА
МІСТО ТИСЯЧІ
ПЛАНЕТ»
23:10 Х/ф «МАКС СТІЛ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Лунтик»
07:10 М/ф «Барток
Неперевершений»
08:30 М/ф «Крижане серце»
10:20 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВА»
13:10 Х/ф «ЕЛЕКТРА»

15:10, 19:00 Х/ф
«ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА»
17:10 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА 2:
ВТОРГНЕННЯ
СРІБНОГО
СЕРФЕРА»
21:00 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ
ЛІХТАР»
23:10 Х/ф «ЗЛО»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.30,
00.00 Містична Україна 08.20
Україна: забута історія 09.10
Речовий доказ 10.20
Заборонена історія 12.10
Прихована правда 15.10
Незвичайні культури 16.10
Таємниці Міссісіпі 17.10
Планета Земля 18.10 Чорна
піхота 19.10 Майор «Вихор»
20.10 Місто, яке зрадили 21.00
Як створити планету 00.45 Війна
всередині нас

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Каспер»
08:45 М/с «Земля до початку
часів»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
12:00 «Помста природи»
12:30 Х/ф «СПИС ДОЛІ»
15:20 Х/ф «НЕКЕРОВАНИЙ»
19:25 Х/ф «БИТВА
ПРОКЛЯТИХ»
21:15 Х/ф «НАПРОЛОМ»
23:10 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СОЛДАТ-3: НОВИЙ
ПОЧАТОК»

ZIK
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 Перші про головне
08.10, 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
Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 00.00 Д/ф «Вирішальні
битви Другої світової» 00.50 Д/ф
«Великі танкові битви»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «РІЗДВО К - 9»
11.40 Т/с «Рання пташка»
13.15 Вечірка 2
14.15, 19.00 Супержінка
15.10 4 весілля

11:10 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ»
13:20 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ
ВІД СМЕРТІ»
16:10 Х/ф «ПРАВДИВА
БРЕХНЯ»
19:00 Х/ф «КОДЕКС ЗЛОДІЯ»
21:00 Х/ф «СТРАХУВАЛЬНИК»
23:05 Х/ф «КІБОРГИ»

16.20 М/ф «Льодовиковий
період 4:
Континентальний
дрейф»
18.00 Панянка-селянка
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 М/ф «Льодовиковий
період 5: Курс на
зіткнення»
22.45 Х/ф «ВІК АДЕЛАЙН»

ФУТБОЛ-1
06:00 Црвена Звезда - Янг Бойз.
Ліга чемпіонів УЄФА
07:45, 13:00, 15:15, 18:15 Огляд
середи. Ліга чемпіонів
УЄФА
08:15 Парма - Ювентус.
Чемпіонат Італії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:20 Брюгге - ЛАСК. Ліга
чемпіонів УЄФА
12:05 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
13:30, 14:45 «Шлях до Гданська»
14:00 LIVE. Жеребкування
групової стадії. Ліга
Європи УЄФА
16:00 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру.
Прем’єра
16:30 Фіорентина - Наполі.
Чемпіонат Італії
18:45 Топ-матч
18:50 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Сімейка У

19:20 Русенборг - Динамо (З).
Ліга чемпіонів УЄФА
21:10 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру.
Прем’єра
21:40 LIVE. Мец - ПСЖ.
Чемпіонат Франції
23:40 Боруссія (М) - Лейпциг.
Чемпіонат Німеччини.
Прем’єра

UA: РІВНЕ

07.00 Додолики 07.15 Казки
Сашка Лірника 07.35 М/с «Дуда і
Дада» 08.00 Ранкове шоу
«Добрий ранок» 09.30
Кулінарно-літературне шоу
ФУТБОЛ-1
«Енеїда» 10.25 Д/ц «Аромати
06:00 Інтер - Лечче. Чемпіонат
Південної Африки» 11.00, 17.40
Італії
UA:Фольк. Спогади 11.45
07:45 Чемпіонат Іспанії.
Радіодень «Модуль знань» 12.30
Передмова до туру
Д/ц «Боротьба за виживання»
ZIK
12.55, 20.05 Д/с «#ВУКРАЇНІ»
08:15 Атлетік - Сосьєдад.
07.00, 15.45, 17.15 Політичне
13.20 Тема дня 13.50 Д/с
Чемпіонат Іспанії
ток-шоу «Народ проти!» 10.00
«Пліч-о-пліч» 14.05
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
Злий дім 11.00 Говорить великий
«Розсекречена історія»
NEWS
Львів 13.00 Правила життя
15.00 «Мисливці на нацистів»
10:25 Боруссія (М) - Лейпциг.
14.00, 23.00 HARD з Влащенко
15.40 100 років української
Чемпіонат Німеччини
17.00, 19.00 Перші про головне 12:10 Русенборг - Динамо (З).
літератури 15.50 «Букоголіки»
19.10, 22.00 Кінець дня 20.00
16.20 Сильна доля 17.10
Ліга чемпіонів УЄФА
Перші другі 21.00 Деталі 00.00
Бюджетники 18.30 Д/с «Своя
13:55 Мец - ПСЖ. Чемпіонат
Д/ф «Вирішальні битви Другої
земля» 19.00 Головний випуск
Франції
світової» 00.50 Д/ф «Великі
новин. Наживо 19.15 Суботня
16:00 «Бундесліга weekly».
танкові битви» 01.30 Художній
тема 19.40 «Спільно»
Чемпіонат
Німеччини
фільм 03.20 Історична правда з
20.35 Х/ф «СВЯТЕ
16:25 LIVE. Баварія - Майнц.
Вахтангом Кіпіані 06.20
СІМЕЙСТВО» 22.10
Чемпіонат Німеччини
Євромакс 06.50 Завтра вже
Мистецький фестиваль. Лазуткін
17:15,
18:45
Футбол
Tables
сьогодні
18:25 LIVE. Осасуна - Барселона. та Іздрик
Чемпіонат Іспанії
ТЕТ
НТН
19:55 LIVE. Уніон - Боруссія (Д).
06.00 ТЕТ Мультиранок
05.25
Х/ф
«СУТО
АНГЛІЙСЬКЕ
Чемпіонат Німеччини
11.05 М/ф «Супергерой»
ВБИВСТВО» 08.30 Х/ф
21:25
Топ-матч
12.35 Х/ф «РІЗДВО К - 9»
«ДОРОГА В ПЕКЛО» 11.50 Т/с
21:40 LIVE. Ювентус - Наполі.
14.15, 23.30 Панянка-селянка
«Спецзагін «Кобра 11» (16+)
Чемпіонат Італії
17.15 М/ф «Льодовиковий
15.40 «Випадковий свідок»
23:40
Ворскла
Олександрія.
період 5: Курс на
16.55 «Таємниці світу» 18.05
Чемпіонат України
зіткнення»

09:25 Х/ф «ПРИГОДИ
НА БАГАМАХ»
11:15 Х/ф «ЯКЩО ТІЛЬКИ»
13:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:15 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:15 Т/с «Опер за викликом-4»
12:00 Х/ф «МАШИНА»
13:45 Х/ф «МІСІЯ НА МАРС»
15:50 Х/ф «МІЧЕНИЙ»
17:45 Х/ф «САМОВОЛКА-72»
19:25 6 тур ЧУ з футболу «Зоря»«Динамо»
21:25 Х/ф «БУНТ»
23:10 «ПРОФУТБОЛ»

ZIK
07.20 Перші другі 08.10
Говорить великий Львів 10.00
Перша передача 11.00, 13.00,
17.10 Правила життя 11.30
HARD з Влащенко 17.00, 19.00
Перші про головне 17.45, 19.10
Політичне 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
10.30 Х/ф «БІЛА ЗМІЯ»
12.15 Панянка-селянка
17.15 Х/ф «ВІК АДЕЛАЙН»
19.15 Х/ф «ПРОГУЛЯНКИ З
ДИНОЗАВРАМИ»
20.45 Х/ф «ЧАС» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАГУБЛЕНЕ ТА
ЗНАЙДЕНЕ»

НТН

05.00 «Top Shop» 06.45 Х/ф
«ЗАРУЧНИЦЯ» 08.30 Ранковий
«Свідок» 09.00 Х/ф «П’ЯТЬ
ХВИЛИН СТРАХУ» 10.45, 19.30
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15
«Свідок» 12.50 «Правда життя»
13.25, 17.45 «Випадковий свідок»
14.05 «Речовий доказ» 14.45,
21.20 Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
UA: РІВНЕ
«Легенди бандитської Одеси»
07.00 Ранкове шоу «Добрий
17.25 «Легенди карного
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, розшуку» 18.20 «Таємниці світу»
17.00, 20.30 Новини 09.00
23.45 Т/с «Я - охоронець» (16+)
UA:Музика 09.05 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 09.30
ЕСПРЕСО
Радіодень «Життя» 11.05
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
Ранковий гість 11.15 Казки
Сашка Лірника 11.30 М/с «Дуда і ефір Василя Зими» 02.00, 04.30,
08.05 «Студія Захід» з Антоном
Дада» 12.05 Лайфхак
українською 12.15 Д/ц «Аромати Борковським 03.00, 05.30, 15.30,
22.30 «Ваша Свобода» 03.30,
Перу» 12.40 Візитівки Карпат
09.30 «Поліцейська хвиля» 04.00
12.45, 15.45 100 років
«Шустрова Live» 08.00
української історії 13.00 Д/ц
«ІТ- Документ» 09.00 «Успішні в
«Двоколісні хроніки» 13.40,
Україні» 09.55, 11.00, 12.00,
19.20, 21.20 Тема дня 14.05
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
«Розсекречена історія» 15.00
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
«Мисливці на нацистів» 16.05,
«Погода» з Наталкою Діденко
22.05 Сильна доля 17.15
10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
Двоколісні хроніки 17.40 Д/с
«Боротьба за виживання» 18.10 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
«Коментар» 18.30, 23.30
Т/с «Еліза» 19.00 Головний
випуск новин. Наживо 19.45 Д/c «Футбольний формат» 21.00
Авторська програма «ЧБ шоу»
«#ВУКРАЇНІ» 20.10 Д/с
22.00 «Міжнародний огляд» з
«Пліч-о-пліч» 20.50 Програма
розслідувань «Схеми» 21.45 Д/c Юрієм Фізером 23.00 «Вартові
Еспресо»
«Своя земля»

18:25 «Автогол»
18:55 LIVE. Лаціо - Рома.
Чемпіонат Італії
19:45 Футбол Tables
21:20 «Великий футбол»
23:00 Аталанта - Торіно.
Чемпіонат Італії.
Прем’єра

UA: РІВНЕ

07.00 Д/п «Срібна земля» 08.30
Ранкове шоу «Добрий ранок»
ФУТБОЛ-1
09.30 Історія України 10.15 Д/п
06:00, 08:00 Топ-матч
«Золотий вересень. Хроніка
06:10 Мілан - Брешія. Чемпіонат
Галичини» 11.05, 15.00, 22.05
Італії
«Розсекречена історія» 12.00
08:10 Баварія - Майнц.
Хвилина мовчання 12.01 Х/ф
Чемпіонат Німеччини
«ВБИТИ ГІТЛЕРА» 13.50 100
10:00, 16:15, 20:55 Футбол
років історії 14.15 Д/п «Чесно
NEWS
жити і померти» 15.55
10:25 «Автогол». Прем’єра
«Мисливці на нацистів» 17.20
10:50 Осасуна - Барселона.
Українська література в іменах
Чемпіонат Іспанії
17.40 Д/п «Василь Макух.
12:40 Огляд вівторка. Ліга
Смолоскип» 18.20 Д/п «Олесь
чемпіонів УЄФА
Шевченко. Як на сповіді» 18.50
13:10 Ювентус - Наполі.
«Разом» 19.15 ФільмЧемпіонат Італії
розслідування «Два трактори за
14:55 Огляд середи. Ліга
межами Рівного» 19.50 Д/с
чемпіонів УЄФА
«#ВУКРАЇНІ» 20.20 «Крим.
15:25 LIVE. Брюгге - Генк.
Окуповані» 21.10 Д/п «Мирний
Чемпіонат Бельгії
птах»
17:25 LIVE. Вердер - Аугсбург.
НТН
Чемпіонат Німеччини.
2-й тайм
05.15 Х/ф «РОЗВІДНИКИ»

«Круті 90-ті» 19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «НЕ МОЖУ СКАЗАТИ
«ПРОЩАВАЙ» 21.20 Х/ф
«ГАНМЕН» (16+) 23.30 Х/ф
«АМЕРИКАНСЬКА ПАСТОРАЛЬ»
(16+)

ЕСПРЕСО
00.00 «Великий ефір Василя
Зими» 02.00, 11.00, 23.00
Авторська програма «ЧБ шоу»
03.00, 05.30 «Ваша Свобода»
03.30, 14.30 «Успішні в Україні»
04.00, 22.00 «Студія Захід» з
Антоном Борковським 05.00,
21.30 «Шустрова Live» 06.00,
13.30 «Вартові Еспресо» 06.30,
13.05, 16.30 «Міжнародний
огляд» з Юрієм Фізером 07.00
«Політклуб Віталія Портникова»
08.30 «Поліцейська хвиля»
09.00 «Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 09.30 «Футбольний
формат» 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 НОВИНИ 10.05 «Pro
здоров’я» з Іриною Коваль
12.10, 14.05, 15.10, 17.05
Коментар 15.30 «Суботнє
інтерв’ю» з Радіо Свобода 16.05
«Людина і право» з Борисом
Захаровим 18.10 «Про політику з
Ольгою Лень» 19.05 «Суботній
політклуб» 20.00 «Політичний
МаринаД» 21.00 «Гумор-кабаре
«Вечір Колєг»

06.40 «Страх у твоєму домі»
10.25 Х/ф «ЄДИНА ДОРОГА»
12.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» ТІКАЄ
ВІД ПОГОНІ» 13.45 Х/ф
«ПРИЙМИ МЕНЕ» 16.50 Х/ф
«ГАНМЕН» 19.00 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛІНІЄЮ ФРОНТУ» (12+)
22.15 Х/ф «СЛІДИ
АПОСТОЛІВ» (16+)

ЕСПРЕСО
00.00, 03.00, 08.30, 20.00
«Політичний МаринаД» 01.00,
06.00, 23.30 «Суботнє інтерв’ю» з
Радіо Свобода 01.30, 13.05,
19.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 02.30, 23.00
«Поліцейська хвиля» 04.00
«Політклуб Віталія Портникова»
05.30, 21.00 «Вартові Еспресо»
06.30, 11.05, 18.05 «Суботній
політклуб» 07.20 «АгроЕкспрес» 07.30 «Pro здоров’я» з
Іриною Коваль 09.30 «Мандруй
своє» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 10.10, 22.00
«Княжицький» 12.10, 14.05,
15.10, 16.05, 17.05 «Коментар»
14.30 «Успішні в Україні» 15.30,
21.30 «Міжнародний огляд» з
Юрієм Фізером 16.30
«Шустрова Live» 22.45 «Унікальні
церкви Карпат»
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n Тема № 1
Фото з особистого архіву Анатолія Брички.

«Найтяжче усвідомлювати, що ти повернувся, а на твоє місце знову прийшли молоді хлопці», – говорить Анатолій Бричка.

www.volyn.com.ua

n Героям слава!

Фото facebook.com/14ombr.

Сергій Корсун –
Народний герой України
Підполковника 14-ї ОМБр (на фото)
відзначили почесним орденом із такою назвою

«Повернувшись із фронту,
йшов до дітей, як на розстріл»

еремонія нагородження пройшла
на літній естраді парку імені Тараса
Шевченка у Рівному. Від імені бійців
бригади військовий з Волині вручив організаторам урочистостей державний прапор
і подякував за нагороду, зауваживши, що в
цьому є заслуга багатьох.

Ц

Микитович, як звали директора Старосільської школи на фронті, у 56 залишив
її і пішов добровольцем в АТО. Навчав чужих дітей історії та правознавства,
виховував своїх, ростив онуків. Коли ж почалась на Сході України війна, педагог
із Маневицького району одягнув бронежилет і став на захист рідної землі
Людмила ВЛАСЮК

бутнього компартія не має (рік
очолював парторганізацію колгоспу в селі Карпилівка), вирішив
переїхати на Волинь.

орним по тканині теплі
слова від побратимів,
номери мобільних… На
синьо–жовтих та червоно-чорних стягах — нотатки війни. У
вузенькому шкільному коридорчику шість прапорів з автографами бійців. «Ще два мають
прислати з бригад, яким допомагаємо на Сході», — каже директор.

Ч

у тій партії
« Пропрацював
рік і зрозумів, що треба
з неї виходити.
»
— Пропрацював у тій партії рік
і зрозумів, що треба з неї виходити, — розповідає він. — Дружині
сказав: ти залишайся на Маневиччині, а я наполягатиму, що мені
потрібно переїжджати до сім’ї. Так
я опинився тут. Хоча там мав будинок, повністю облаштований для
проживання. Загалом відпустили
мене легко.

У СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ
ВИПЛАЧУЮТЬ ЩОМІСЯЧНІ
СТИПЕНДІЇ ЗА УСПІШНІСТЬ

Старосільська ЗОШ — філія
опорного навчального закладу,
що в сусідніх Колках, тут сучасні
інтернет, wi-fi…
У Старосіллі Анатолій Бричка
працює з 1986-го. Родом із Рівненщини. Усвідомивши, що май-

Цій школі Анатолій Микитович
віддав пів життя. Саме завдяки
йому в навчальному закладі вже з
десяток літ раз на місяць виплачують учням стипендії за успішність.
Кошти дає колишній випускник
Вадим Снитюк: 200 гривень —
школярам молодших класів, 300
— старшим.
— Навчається зараз у нас 164
учні, — каже директор. — Сучасні
діти розкуті, вони знають свої права. Вчителі ще кнопочні телефони
носять, а в них усіх — смартфони,
айфони. На вихідні відключаємо
мережу, а в понеділок перше питання, яке чуємо від учнів: чому
нема wi-fi? На 1 вересня хочу замовити в кожен клас такі полички
на 25 кишеньок, куди всі діти перед уроком кластимуть свої телефони.
Закінчення на с. 8
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n Пряма мова
Айдер МУДЖАБАЄВ, заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу
алу
ATR, про дії активістів у разі, якщо українська влада пустить по каналу воду в Крим,
про що знову попросила окупаційна влада півострова:

«

»

Наступний номер «Волині»
вийде у четвер, 29 серпня.

Кримські татари, людей сто чи тисяча, разом з іншими українськими
и
патріотами стануть на дно каналу. І все — пускайте воду! Якщо вам не
страшно. Нам — ні.
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