Четвер 29 серпня 2019 року

n Береженого Бог береже
Фото uk.etcetera.media.

№65 (16 556) Ціна 6 грн

volyn.com.ua | twitter.com/VolynNova | facebook.com/volyn.com.ua

■ До сліз

Фото puer.org.ua.

У дитячих поліклініках у ці дні – величезні черги.

Немає щеплень —
вчіться вдома!
Невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні
протипоказання, з 1 вересня не зможуть відвідувати
садочки та школи. Таке рішення оприлюднили
нещодавно очільниці міністерств охорони здоров’я
та освіти Уляна Супрун і Лілія Гриневич
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

мають змоги наймати няню, —
невідомо.
Нам пояснюють, що до непопулярних рішень і рішучих
дій спонукає ускладнена епідемічна ситуація в Україні. Два
роки тривають спалахи кору,
реальною загрозою є поши-

МАРНО ШУКАТИ
ЮРИСТІВ…

«Не знаю, що мене чекає, але хлопці повинні повернутись додому», – говорить Катерина Хом`як.

«Я — РУССКАЯ,
НО КТО МОИ СЫНОВЬЯ?!
ОНИ УШЛИ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ»
У 2014-му відразу двоє синів Катерини Хом`як із Луцька зникли безвісти після
запеклого бою під Щастям. Тіла «245» та «250» зі Старобільського кладовища вона не
прийняла, хоч могла б за це отримати компенсацію в 1 млн 218 тис гривень і пільги.
Навіть і досі, майже через п’ять років, жінка продовжує пошуки. «Якщо мами не
знайдуть синів, то нікому наші діти не потрібні», — її слова треба вилити великими
літерами на кожній могилі. З хрестами без імен
Людмила ВЛАСЮК

а вулиці плюс 30. Сонце сліпить так,
аж боляче дивитися. Катерина Олександрівна зателефонувала і попросила трішки почекати, бо мусить завезти
фото загиблих синів на спеціальні значки
з поміткою «зниклі безвісти». Сиджу на зу-

Н

Противникам щеплень нагадують про статтю 15 Закону
«Про захист населення від інфекційних хвороб» і постанову
Верховного Суду, яка підтверджує: садочки і школи мають
право закрити двері для невакцинованих вихованців. Це
рішення — остаточне у справі,
яка розглядалася в судах різних інстанцій ще з 2016 року, та
не підлягає оскарженню.
Зрештою, батьків учнів заспокоюють тим, що сьогодні
у них є вибір. Якщо хтось категорично відмовляється від
щеплень, то в цьому разі повинен написати заяву на індивідуальну чи дистанційну
форму навчання. За словами
міністра освіти, нині таку можливість мають усі охочі. Як бути
з дошкільнятами із сімей, які не
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колективах, де
« Убагато
нещеплених
дітей, інфекція
поширюється дуже
швидко.

»

рення дифтерії, інших інфекційних хвороб. «У колективах,
де багато нещеплених дітей,
інфекція поширюється дуже
швидко. І саме тому щоразу
з початком навчального року
кількість хворих різко зростає»,
— застерігає Уляна Супрун.

Закінчення на с. 13
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пинці, ховаючись у тіні, навпроти будинку, в
якому проживають Володя і Дмитро. Думаю
про те, що маю сказати матері… Як дивитися їй в очі і торкатися найболючіших ран?
Здавалося, що малюю власну лінію фронту,
через яку маю пройти. Війна скрізь, навіть
у Луцьку. У цьому будинку. В одному з вікон
цієї багатоповерхівки.

Закінчення на с. 8

»

Вітаємо!

28 серпня відсвяткувала золотий ювілей добра, чуйна, кохана
дружина, найкраща матуся, любляча, турботлива бабуся, хороша
свекруха, жителька села Кутрів Горохівського району

Оксана Анатоліївна
МОРОЗЮК.
З днем народження вітаєм,
Гори щастя вам бажаєм.
В гаманці щоб були гроші,
Друзів вірних та хороших,
Мрій, що душу окриляють,

Та від стресів позбавляють,
Відпочинків цілий рік,
Рівних удачливих доріг.
Хай здоров’я тішить вас,
Буде міцним, як алмаз!

З любов’ю та повагою
чоловік Володимир,син Володимир, невістка Марія,
внучка Софія, свекруха Надія.

Організація запрошує на роботу:
(вахтовий метод — 15 днів роботи, 15 — відпочинку, офіційне працевлаштування, доїзд до місця роботи)
автокранівника
електрозварників
на автокран ЗІЛ-133ГЯ
монтажників
бетонярів
арматурників.

Тел.: (0332) 78–24–08, моб. 0996366015.
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Доброго дня
вам, люди!

30 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 6.28, захід — 20.10, тривалість
дня — 13.42).
Місяць у Леві, Діві. 28–29–1 дні Місяця.
Іменинники: Уляна, Мирон, Павло, Лев, Пилип.
31 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 6.29, захід — 20.08, тривалість
дня — 13.39).
Місяць у Діві. 1–2 дні Місяця.
Іменинники: Макар, Георгій, Денис, Уляна.
Фото vikka.ua.

А вам слабо перепливти Світязь?
Фото з архіву Олега АРТЮХА.

Спостерігаючи за
насиченими подорожами та
екстремальним способом
життя свого однокласника
Олега Артюха, щоразу
дивуюся: це ж треба так
любити цей світ, щоб
встигати підкорювати
вершини гір, милуватися
краєвидами десь у Чилі,
знайомитися з племенами
у Танзанії, проїхатися
дорогою смерті у Болівії,
пробігати марафони і
перепливати водойми в
Туреччині, Італії, США,
Україні…

1 ВЕРЕСНЯ

Сонце (схід — 6.32, захід — 20.03, тривалість
дня — 13.31).
Місяць у Діві, Терезах. 2–3 дні Місяця.
Іменинники: Андрій, Тимофій, Геннадій.
2 ВЕРЕСНЯ

Сонце (схід — 6.34, захід — 20.01, тривалість
дня — 13.27).
Місяць у Терезах. 3–4 дні Місяця.
Іменинники: Самійло, Віктор, Максим, Світлана.
3 ВЕРЕСНЯ

Сонце (схід — 6.35, захід — 19.59, тривалість
дня — 13.24).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 4–5 дні Місяця.
Іменинники: Корнилій, Петро, Тадей, Олександр.

n Зверніть увагу!

Людмила ВЛАСЮК

Світлини, які викладає Олег
у фейсбуці, не просто красиві,
а розповідають про те, що звичайний сільський хлопець із Кримного Старовижівського району
ні дня не проживає без втілення
своєї мрії. І від того щасливий.
У Києві він спеціалізується на
розробці та підтримці платформи для забезпечення комп’ютеризованих ігор. Захоплюється
професійним фото та подорожами, плаванням та бігом, володіє
кількома іноземними мовами. У

www.volyn.com.ua

Такій сміливій компанії не лише Світязь, а й моря підкоряються.

липні взяв участь у запливі через
протоку Босфор у Стамбулі та
подолав шестикілометрову дистанцію за 1 годину 27 хвилин. А
нещодавно Олег вирішив перепливти Світязь.
«Якось перед напівмарафоном у Дніпрі я подумав: а що ще
таке цікаве зробити, щоб було і
нелегко, і оригінально, і приємно одночасно? І придумав, що
добре було б перепливти озеро

Світязь у довжину. У новинах кажуть, що воно значно обміліло.
От вирішили перевірити. Від ідеї
до реалізації — 2,5 місяця.
Дякую чудовій компанії напарників і напарниць: Саші Бондаренку та Oлесі Шедловській,
Марині Хромик за допомогу в
організації, ну і, звісно, клубу DIVE
IT та Сергієві Бойку за те, що берегли нас у воді. Було круто», —
пише Олег у фейсбуці.

Коли люди дякують за працю…

Фото Світлани ГРУЙ.

Ім’я Марії Олексіївни Карпінської добре
відоме не лише в Нововолинську. Уже понад
20 років вона очолює осередок (єдиний в
області!) Суспільної служби України
Алла ЛІСОВА

На рахунку цієї громадської організації чимало
добрих справ, зокрема тих, які стосуються життя неповносправних та малозабезпечених. П’ять
днів на тиждень такі люди поважного віку та діти
з неблагополучних сімей отримують безкоштовні
обіди. Не раз осередок ставав місцем проведення виставок талановитих нововолинців, яких доля
прикувала до інвалідного візка, зустрічей із цікавими людьми, котрі пройшли ГУЛАГи, відстоюючи
незалежність держави.
А днями урочисто вшанували берегиню Суспільної служби, яка відзначила 80–літній ювілей.
Марію Олексіївну привітав перший заступник нововолинського міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. Він подякував їй за багаторічну
сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток організації, вручив Подяку міського голови,

Від імені нововолинців Марію Олексіївну Карпінську
привітав Андрій Сторонський.

квіти і подарунок. До речі, за успішну благодійну
роботу Марія Карпінська нагороджена орденом
Княгині Ольги III ступеня та грамотою Світової ради
Суспільної служби.
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Найближча магнітна буря очікує українців
з 31 серпня до 2 вересня, пік якої
приходиться на перший день осені.
Сила магнітної бурі сягатиме першої
категорії, тому її вплив на людей буде
незначним.

n Погода

«А вже вночі навшпиньки
ходить осінь і полум’я
жоржин задмухує садам»
Помічаємо й ми її сліди разом із поетесою
Ліною Костенко. 30 серпня, від дня пам’яті
святого Мирона пресвітера, починається осінній
листопад: першою скидає лист береза, за нею
— липа, в’яз, черемха… Якщо вранці цього дня
туман і роса, то погода до вечора буде гарною
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк,
30 серпня — мінлива хмарність, вночі без опадів,
вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер
південно–західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 12—17, удень — 25—30 градусів тепла. 31 серпня, 1 вересня — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно–східний,
5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі —
12—17, удень — 25—30 градусів тепла. 2 вересня —
мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно–східний, 3—8 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — 12—17, удень
— 26—31 градус тепла. 3–го — мінлива хмарність,
без опадів. Вітер південно–східний, 5—10 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — 11—16, удень
— 23—28 градусів тепла.
Температура води у річці Стир — 22, в озері Світязь — 20 градусів.
У Рівному кінець серпня і початок
вересня будуть сонячними. Температура повітря протягом тижня — від 17 до
28 градусів тепла.
Ведуча рубрики Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94.
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ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

якісно
швидко
надійно
(09 473– 10 – 69
(097)
(095) 479– 05 – 96
(09

stelia.in.ua
stelia
info@stelia.in.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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Пульс тижня

ДАЛА ЖИТТЯ ВІДРАЗУ ТРЬОМ
ДОНЕЧКАМ
У Луцькому клінічному пологовому будинку
народилася трійня. Перша в цьому році
на Волині
Катерина ЗУБЧУК

к повідомила заступник директора з неонатології цього медичного закладу Олена
Курак, породілля 22-літня Альона Цюрик —
жителька Каменя-Каширського. Жінка стала
мамою трьох дівчаток у ніч на 26 серпня. Вага
малят — 1600, 1500 і 1520.
З’явилися немовлята на світ з допомогою кесаревого розтину. Операцію проводив акушер-гінеколог Ігор Федосюк, медичну допомогу діткам
надавав анестезіолог Віктор Прокопець. Поки що
дівчатка перебувають у відділенні інтенсивної терапії, а мама — уже в післяпологовій палаті.
Вчора ми зателефонували Альоні, щоб дізнатися про самопочуття, і, звичайно, привітати з таким
потрійним материнством. Як розповіла жінка,
вперше вона побачила своїх донечок на другий
день після пологів — 27 серпня. А ось з приводу
того, які вони, сказала:
— Маленькі, тендітні, беззахисні…
Одне слово, такі, які потребують турботи і любові. Про те, як ростимуть дівчатка, ми розповімо
згодом, зустрівшись, як домовилися, із сімейством Цюриків у Камені-Каширському. n

Фото ukraine-memorial.org.
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Посмертну нагороду Президент вручив матері й дружині загиблого старшого солдата.

АНДРІЙ ВОЛОС — ГЕРОЙ УКРАЇНИ
Президент Володимир
Зеленський підписав
Указ про присвоєння
цього почесного звання
з удостоєнням ордена
«Золота Зірка» старшому
солдату-лучанину
посмертно. Найвищу
державну нагороду
одержали на Майдані
Незалежності в Києві мати
бійця і дружина. Вони
планують згодом передати
її синові Героя, якого
батько так і не побачив

офіцера. Тоді в нього і влучила
снайперська куля. Дорогою
до шпиталю він помер.

«

Шість разів син
ішов захищати свою
державу: п’ять —
повертався живим,
на шостий — його
не стало.

»

Як сказала журналістам
після отримання «Золотої Зір-

ки» мати Андрія Зоя Олександрівна, шість разів син ішов
захищати свою державу: п’ять
— повертався живим, на шостий — його не стало. Жінка
згадує слова Президента: «Я
вам дякую за сина-Героя».
29 серпня, згідно з Указом
Володимира
Зеленського,
оголошено Днем пам’яті захисників України, які загинули
в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. n

Марина ЛУГОВА

ндрій Волос у 2015–
2017 роках виконував бойові завдання у зоні проведення
Антитерористичної
операції, а у 2018-му — Операції об’єднаних сил на території
Донецької та Луганської областей. 28 червня 2018 року поблизу селища Південне на Донеччині старший солдат разом
із товаришами по службі намагався евакуювати пораненого

А

P. S. У селі Набруска Маневицького району 23 серпня
попрощалися із Дмитром Пилипчуком (на фото), який загинув у зоні Операції об’єднаних
сил. У зв’язку з цим програма
святкування Дня Незалежності, згідно з розпорядженням
влади району, була змінена
відповідно до печальної події.
До речі, у жовтні Дмитрові виповнився б лише 21 рік. Вічна
йому пам’ять!
Фото rbс.ua.

n Шок!

Відрубала чоловікові голову та показала сусідам
49-річна Марія була на обліку у психіатра — мала поведінкові розлади, проте агресивною
її в селі ніхто не вважав. Тож убивством власного чоловіка шокувала все село Обарів, що
біля Рівного. Жінка спершу задушила людину, з якою виростила двох дітей, потім відрізала
їй голову, геніталії та збиралася розчленувати. Втім, не змогла подужати…
Левко ЗАБРІДНИЙ

рагедія сталася у п’ятницю, 23 серпня.
Марія, жорстоко вбивши чоловіка, вибігла на вулицю та почала голосити: «Що
зі мною буде?». У такому стані її помітила сусідка. Спершу не повірила, що Марія говорить
правду. Коли прийшла до хати, побачила закривавлену кімнату та обезголовлене тіло 50-річного Олександра. Голова лежала за кілька метрів — у поліетиленовому пакеті.
Сусіди викликали поліцію. Остання з’ясувала, що голова — не єдине, що відрізала Марія.
Жінка також відтяла геніталії та викинула собаці. Хотіла розчленувати все тіло, проте не змогла — було заскладно.
Правоохоронцям Марія розповіла, що спершу задушила чоловіка, а потім уже різала. Вчинила це, коли він спав, бо перед тим гонився
за нею із сокирою. В Обарові кажуть, що Марія
часто скаржилася на Олександра. Мовляв, той
її б’є, проте до поліції жодного разу не заявляла. Не розповідала і дітям. Син живе та працює
у Польщі, донька — на Київщині. Журналістам
син повідомив, що бачити матір більше не хоче.

Т

Каже, не впізнав рідну хату, коли повернувся
додому: із затишної оселі вона перетворилася
на «свинарник».

син повідомив, що
« Журналістам
бачити матір більше не хоче.

»

Марію одразу затримали та помістили
до ізолятора тимчасового тримання. За кілька днів суд обрав їй найсуворіший запобіжний
захід — тримання під вартою. Жінці оголосили
про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Якщо психіатрична
експертиза визнає її осудною, їй загрожує від
семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Проте, як зазначають у поліції, Марія усвідомлює, що накоїла, та кається. Втім, від покарання
її це не врятує.
Олександра вже похоронили. Про чоловіка в Обарові погано не говорять. Він працював
охоронцем та допомагав односельцям з польовими роботами. Такої страшної смерті, кажуть
у селі, не заслужив… n

ВІД ШАХРАЇВ
ПОСТРАЖДАВ 75-РІЧНИЙ
ПЕНСІОНЕР
Його ошукали на 5 тисяч доларів США
Наталія МУРАХЕВИЧ

хема, за якою діяли зловмисники, не нова.
Вони працюють у Луцьку, в людному місці,
утрьох. Один вдає промоутера та пропонує потенційній жертві у ході «акції» одержати
приз. Його напарник підігріває інтерес «клієнта».
І ще одна пройдисвітка — зазвичай жінка середнього чи пенсійного віку — так само хоче «виграти
приз». Звісно ж, правила акції прописані так, що
на бажаний виграш можуть одночасно претендувати двоє, тому його одержить той, в кого буде
з собою більше готівки.
Увійшовши в азарт, людина везе шахраїв
додому, де в ході нехитрих дій вони забирають усі
гроші та зникають.
Так було і цього разу. Зустрівши потерпілого
на проспекті Соборності в Луцьку, шахраї провернули цю оборудку, збагатившись на 5 тисяч
доларів США. Пенсіонерові ж лишили «бонусну
картку» нібито на 200 доларів, проте в банку його
розчарували і ніяких грошей чоловік не одержав.
За фактом цього злочину розпочато кримінальне провадження, досудове розслідування проводить Луцький відділ поліції. n
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29 вересня о 10-й годині відбудеться громадське слухання щодо розробленої містобудівної
документації на підставі рішення сільської ради від
12.03.2019 р. № 31/14 «Детальний план території
забудови житлового кварталу в урочищі Десятина
села Троянівка Маневицького району Волинської
області».
Слухання проводитимуться в приміщенні
сільради за адресою: вул. Майданська, 1,
с. Троянівка.

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.

Видалення аварійних дерев.
Тел. 067 332 38 92.
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n Із перших уст

«ЩОДНЯ У КОЖНОГО З НАС РОЗРИВАЄТЬСЯ
СЕРЦЕ, АДЖЕ НАША РОДИНА НЕПОВНА…»
Виступ Президента України Володимира Зеленського під час урочистостей
з нагоди Дня Незалежності
Дорогі українці!
Кожен мій ранок починається з sms–повідомлення.
Це sms від Генерального
штабу. За минулу добу обстрілів — сім, втрат — дві.
Цифри можуть бути різними,
але тільки одна робить ранок
добрим. Це — нуль.
Обстрілів — нуль. Втрат —
нуль.
І давайте для початку подякуємо тим, завдяки кому
ми можемо сьогодні бути тут,
під яскравим сонцем і чистим
блакитним небом.
І щоб ці оплески почули
наші захисники, які зараз боронять Україну на Сході.
Завдяки вам ми відзначаємо сьогодні 28–му річницю
проголошення Незалежності.
Хоча не зовсім правильно
казати, що Україні — 28. Адже
до 91–го року ми встигли чимало. Відбулося хрещення
Київської Русі, Іван Федоров
видав у Львові «Апостол»,
засновано Києво–Могилянську академію, козаки на чолі
з Богданом Хмельницьким
та Іваном Сірком підкорили
фортецю Дюнкерк, на світ
з’явилася Конституція Пилипа Орлика. Україна була однією із засновниць ООН, а Сергій Корольов зробив вагомий
внесок у підкорення космосу
людством. Це — лише декілька важливих подій яскравої
історії нашої багатовікової та
водночас молодої країни.
Ну а сьогодні ми відзначаємо, мабуть, найважливіший
день у житті держави. День,
коли вона здобула Незалежність.
Сьогодні вже сформувалося ціле покоління, народжене в незалежній Україні.
Для них це нормальний стан
речей. Для них не може бути
по–іншому. І це прекрасно.
Бо це покоління — наша ментальна опора. Опора свободи, демократії та розвитку.
Вони мислять інакше, вони
думають сучасно, а значить
— Україна рухатиметься тільки вперед.
Разом з тим, ми з вами
не повинні забувати, що Незалежність не з’явилася за
помахом чарівної палички.
Активна боротьба за неї почалася понад 100 років тому.
Тривала вона і в часи Радянського Союзу. Микола Руденко, Василь Стус, Петро Григоренко, В’ячеслав Чорновіл,
Левко Лук’яненко, учасники
Революції на граніті. Це неповний список тих, хто боровся за здобуття Незалежності.

Фото president.gov.ua.

«І мій ранок починатиметься з sms–повідомлення: за минулу добу в Україні народилося
1000 хлопчиків та 1001 дівчинка».

Хтось — ціною власної свободи, а хтось — ціною власного
життя. Заради цього одного
дня. 24 серпня 1991 року. І
цей день був неминучим. Бо,
як казав Левко Лук’яненко,
прагнення до незалежності
закладене у нашому генетичному коді.
Минуло 28 років. 28 різних років. Непростих, буремних, тернистих, але — наших
спільних. І всі ці роки ми пережили разом. Усією країною.
Усією країною ми тягнули
кравчучки, нарізали купони та
дивились, як «Багаті теж плачуть». Усією країною мали ваучери, ходили в «мальвінах»,
а ті, кому пощастило, — з пейджерами.
Усією країною стрибали на
рекордну висоту — 6 метрів
14 сантиметрів.
Першими
перепливали
басейни Сіднею та Афін, плакали на олімпійському п’єдесталі в Атланті, коли вгору
піднімався український прапор.
Усією країною змушували
тремтіти грандів європейського футболу. Коли Лужний
зі Львова отримував пас від
Головка з Херсона, віддавав
на Реброва з Горлівки, а той
— на киянина Шевченка…
Тоді «Гол» лунало від Ужгорода до Луганська.
Усією країною, від Донецька до Карпат, ми летіли до
зірок разом з Леонідом Каденюком і раділи, коли у відкритому космосі вперше в історії
пролунало «Ще не вмерла…»
Усією країною стояли в
черзі у перший Макдональдз
та слухали «Танець пінгвіна»
від Кузьми. Чекали армагеддону з настанням 2000 року
та раділи на ранок, що його
пережили.
Усією країною ми підкорили Європу «Дикими танцями»

та відстояли демократичний
вибір у 2004–му. Усією країною молилися за моряків
«Фаїни» у полоні сомалійських піратів та плакали за
гірниками на шахті Засядька.
Усією країною тішилися,
коли на когось падав вінок.
Намагалися встигнути до
Євро-2012 та усією країною
не розуміли: як можна було не
побачити гол у ворота Англії?
Це були різні роки. Непрості, але тепер, озираючись
назад, можна сказати, що
до певного моменту — безтурботні. Адже потім настав
2014 рік.
Спочатку всією країною ми
довели, що маємо гідність. Не

Згадали це забуте відчуття
— коли ти пишаєшся своєю
Батьківщиною. Саме тому
сьогодні тут зібралася гордість України! У першу чергу
— це наші воїни. Ті, хто захищав, і ті, хто зараз захищає
нашу землю. Це родини військових. Ті, хто втратив сина,
батька, чоловіка чи брата. Це
волонтери. Ті, хто допомагає,
інколи віддаючи останнє. Тут
також ті, хто навчає, і ті, хто
рятує життя щодня. Ті, хто
на спортивних аренах світу
прославляє Україну. Наш науковий і творчий потенціал.
І, звичайно, — наше майбутнє — наші діти. Ці люди — не
просто учасники Ходи гідно-

повинні рухатися вперед, разом будувати
« Ми
країну, разом робити неможливе і кожного ранку
казати собі: «Я українець. І я можу все!»
»
побоялися водометів і кийків.
А дехто не побоявся і снайперських куль.
Тоді всією країною ми дізналися, що сотня може бути
Небесною.
А згодом на нашу землю
прийшла війна. Яку ми зустріли всією країною.
І тут «усією країною» — це
вже не просто художній прийом. Бо ми — у прямому сенсі
слова — всією країною збирали на бронежилети, медикаменти, тепловізори.
Усією країною в інтернеті
та біля телеекранів були прикуті до новин зі Сходу. Новин,
де решта слів втрачала сенс,
а перед очима були тільки
назви населених пунктів та
кількість загиблих героїв.
Як це не парадоксально,
але тоді ми народилися вдруге. Як країна та як суспільство.
Об’єднались і згуртувалися.

Близько тисячі жителів Боратинської ОТГ встановили
рекорд України. Мешканці 12 сіл відтворили контури карти України
із Кримом і окупованим Донбасом за допомогою вишитих рушників. Вони
вирішили продемонструвати суспільству, що сила об’єднаних громад —
запорука зміцнення і розбудови України.

сті. Це наші тисячі причин любити Україну.
Знаєте, колись мене запитали: «А за що ти любиш Україну?» Дивне питання. А за що
ти любиш свою маму? Вона
тебе народила, виховала, підняла на ноги. Я люблю Україну, бо я тут народився, я люблю наш прапор і радію, коли
він переможно майорить. Я
люблю наш гімн, бо це — наш
найголовніший хіт! Бо яку ще
пісню так знає і так співає кожен із нас?
Я люблю нашу землю, бо
кожен куточок України — це
велика сім’я.
І для тих, хто не розуміє
сьогоднішній біль українців, я
поясню дуже доступною мовою.
Уявіть, що, наприклад,
сусід відібрав у вас двох дітей. Першу дитину — просто
викрав. Їй видали нове свідо-

цтво про народження. А потім
кажуть: «Та ми не забирали
вашої дитини. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що,
що під дулом автоматів? Це її
бажання. І взагалі — хто вам
сказав, що це ваша дитина?
Вона споконвіку була нашою.
Ви не хвилюйтесь, їй тут буде
краще, у нас прекрасний притулок біля моря, під сонечком».
І ось пройшло п’ять років.
І ті, хто був так занепокоєний,
кажуть: «Та наче все нормально. Дитина за вами вже
не плаче. І взагалі — не дуже
вона на вас і схожа». Чому
вони так кажуть? Тому що це
— не їхня дитина.
А другу вашу дитину
замкнули в дитячій кімнаті. І
поставили озброєну охорону.
Вам кажуть: «Яка охорона?
Там нікого немає». І ви чуєте,
як ось тут поруч, за стіною,
ваша дитина плаче, але не
можете туди зайти.
Щодня у кожного з нас
розривається серце. І будь–
які перемоги чи здобутки неповноцінні, адже наша родина неповна. Та настане день,
і ми обов’язково зберемося
разом. Бо голос рідної крові
переможе!
Дорогі українці! Ми різні.
Але єдині. Мусимо бути єдині, бо тільки тоді ми сильні.
Зрозуміти, що розраховувати маємо тільки на себе. Не
сваритися через минуле, а
об’єднатися заради майбутнього. Україномовні та русскоговорящие, незалежно від
віку, статі, віросповідання —
бути єдиним народом. Не на
плакатах, не в гаслах, а ось
тут. У кожного в серці. Ми повинні рухатися вперед, разом
будувати країну, разом робити неможливе і кожного ранку
казати собі: «Я українець. І я
можу все!»
Наша земля — неповторна, чарівна, незламна, неймовірна, дивовижна, казкова,
чудесна, прекрасна. Якби не
наша Батьківщина, людство
могло б і не знати цих слів.
Адже всі вони були створені
для того, щоб описати Україну.
І сьогодні вона відзначає
28–му річницю Незалежності.
За ці роки ми зробили найголовніше. Ми їх примножили.
Зберегли незалежність і свободу.
І бережемо сьогодні. Хтось
— ціною власної свободи, а
хтось — ціною власного життя.
У цей важливий день ми
віримо, що в українському календарі скоро з’явиться інша,
не менш знакова дата. Конкретне число і місяць — неважливі.
Бо це буде день, коли настане мир.
І мій ранок починатиметься з sms–повідомлення: за
минулу добу в Україні народилося 1000 хлопчиків та 1001
дівчинка.
З днем народження,
Україно!
Слава Україні! n

У Луцьку 3–річний хлопчик підпалив квартиру. Дитину
більш як на годину батьки залишили самого вдома, а він знайшов сірники
і почав ними бавитися. Двоє патрульних, які проїжджали неподалік, побачили дим і поспішили на допомогу. Разом із сусідом вибили двері. Непритомний малюк лежав на підлозі. На щастя, він вижив.
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n Я так думаю!

«Для них «Ще не вмерла…» —
це просто пісня, яку можна декілька
разів обіграти по-всякому»
Усе, що на публіку робить Зеленський, є красивим. І саме тому —
небезпечним
Фото unian.ua.

Остап ДРОЗДОВ,
письменник,
журналіст,
телеведучий

Погляд
Мирослава КОЗЮПА,
редактор відділу інформації
«Газети Волинь»

Коли Президент поклав
руку на груди —
мільйони українців
схопилися за серце
Ви плачете, коли чуєте наш гімн? Такий щемливий
і такий величний! Я зрозуміла це у 1994 році, коли
він звучав на честь олімпійської чемпіонки Оксани
Баюл в Ліллегхаммері. Це було чи не перше
усвідомлення патріотизму і перші сльози гордості
за нас як за українську націю. Відтоді клубок
до горла підступає щоразу, коли лунають його
слова

24

/08/2019 я побачив блискучий акторський виступ, ба навіть цілий
перформанс у жанрі «пафосний
популізм». У режимі реального часу під телекамеру, під візуально-емоційне сприйняття
актор (він же за сумісництвом
головнокомандувач)
відіграв
дійство, яке, безумовно, є талановитим і видовищним якраз
тому, що вихолощено-сценарне. Таланту вживатися в роль —
хоч відбавляй, тому я трактую
побачений сьогодні перформанс як украй небезпечне явище. І поясню чому.
Він (вони) бере формою. Він
і є форма. Силіконова форма,
яка застигає під габарити основного предмету. Цим предметом я б назвав запит на візуалку.
Його виборці — не змістовні,
якщо не сказати — беззмістовні. Вони орієнтуються лише
на зовнішні прояви Президента, відтак формують стійкий запит на популізм, підтакування,
підлещування, підлабузництво.
Це повністю його стихія. Тож
навіть 24 серпня він (вони) розцінює як ще один надважливий
знімальний день в епопеї діджітал-президентури.
А що за цим?
Він зупинявся біля Алеї Небесної сотні — а в мене перед очима стоять його жарти
на тему беркутні, якій дати б
ебонітові палички, отоді спецназ викрешив би з мітингувальників чималу кількість дармової
електроенергії. Я це пам’ятаю.
Він говорив про Богдана
Хмельницького — а в мене перед очима стоїть його лисий
корєш по «95 Кварталу», який
регулярно висміював козаків,
причіпляючи собі оселедця
на полірований череп.
Він говорив про освоєння
космосу — а в моїх вухах лунає
порівняння моєї «космічної країни» з проституткою з німецького порно, яка і «вам даст».
Він говорив про те, чому він
любить цю країну — а в мене подумки крутяться його малоросійські «Свати» та інша трешова
«продукція» попередніх років,
знята для Раші і на гроші Раші.
Він говорив про «ми разом
усією країною» — а я чую «мы
вместе братья, правда ведь?».
Я все це пам’ятаю. Тому
кажу: НЕ ВІРЮ.
Форма неминуче перемагає
зміст, якщо публіка беззмістовна. 24/08/2019 я був свідком
геніально формального виступу
для публіки, яка звикла аплодувати ще до появи артиста
на сцені.
Форма завжди підкупляє.
Бо не вимагає нічого, окрім
невимогливої емпатії. Її може
легко досягнути навіть студент-другокурсник із кафедри

5

імн України — це ж алілуя… розспів. У ньому є
ознаки літургійного початку. У ньому затонула
якась пам’ять про літургію, про Всенічну. У цьому простому наспіві немов дме вітер, немов гілки дерев
співають», — так про український славень сказав композитор Валентин Сильвестров під час Євромайдану.
Тоді наш гімн набув особливого значення, і здавалося,
ніщо й ніколи вже не змінить патріотичної сутності його
слів.
Я завжди знала, що український гімн — найкращий
у світі! А якось почувши його у виконанні різних націй,
ще й переконалася — це літературний шедевр, адже
він завжди унікальний і впізнаваний, незалежно якою
мовою його співають. Він завжди звучав по-особливому: і в моменти прославляння досягнень спортсменів,
і коли його заводили кіборги в оточеному російськими
окупантами терміналі Донецького аеропорту, і у хвилини прощання з Героями, більшість з яких залишилися
вічно молодими під Волновахою, Іловайськом, Дебальцевим… І навіть коли влітку «Океан Ельзи» мандрував
туром по Україні, плакала ридма, коли тисячі людей
у всіх великих містах на фоні підсвіченого вечірніми
променями сонця неба виконували славень. Як це круто об’єднати країну Піснею — заздрила Святославу Вакарчуку!
Однак цими днями гімн уперше не прокотився щемливою хвилею попід серцем, не зачепив за душу. Уперше з’явилося відчуття, що його звучання було нещирим,
фальшивим, неприроднім… Що виконавці не розуміють
ні його історичної ваги, ні сучасної значущості. Телевізійні шоумени перетворили державну святиню під час
урочистостей з нагоди Дня Незалежності на якийсь
кліп для чергового телеефіру, видовище заради аплодисментів деякої кількості глядачів та гонорарів кількох
артистів. Виконавиці Тіні Кароль, оголюючи плече в красивому і досить звабливому платті, краще було б співати народну: «На даху я, на даху я»…
Не скажу, що шоу 24 серпня не викликало емоцій. Але найперше — страх, що Україну перетворюють на майданчик для зйомок «Розсміши коміка». Бо
не личить першій особі держави кривлятися й показувати язик під час урочистої церемонії на честь найбільшого свята в країні. Що не пасує в цей день випускати
на Майдан, де розстрілювали Небесну сотню, артистку
з «тарілкою» на голові.
І викликало злість за наругу над державним символом, з якого викинули цілий куплет. Другий, зі словами:
«Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, в ріднім краю панувати не дамо нікому…»
І — жаль, що Президент, який заявляв, що кумовства
і сватовства не буде, порушив обіцянку, запросивши
до підготовки державних свят друзів по сцені. Тих, які мають талант до заробляння грошей, але не знають, що під
величне «Ще не вмерла України, ні слава, ні воля…» сто
років тому вмирали герої Холодноярської республіки,
а нині — захисники на Донбасі. Що гімн — це святе, яке
не перетворити ні в цирк, ні в шоу, ні в театр. Що руку
на груди кладуть, аби стишити біль у серці за жертвами
декількох поколінь українців, які віддавали життя у боротьбі за незалежність, а не тому, що всі так роблять. n

«Г
Цікаво, що відчував у душі Алан Бадоєв, коли вчив українських воїнів ході
за своїм сценарієм?

акторської майстерності. Достатньо лишень уміло зміксувати сентимент із позитивною
мотивацією, всипати жменьку
спогадів, приправити соусом
із пафосу та наїву, перемішати
все це з іграшковою войовничістю, зафіксувати засмаглими
діточками в білому — і маєш
легкостравну їжу, яка і виглядає
апетитно, і не є тяжкою.
Але що за цим?
А за цим — перелік небезпечних (тому що ретельно зашитих) меседжів. Таких як:
Сьогодні він мало не зі сльозами на очах говоритиме про
«убієнних на війні» — а завтра
піде
відкривати
національний гуманітарний простір для
«руского міра», гастролей рос.

ня — це просто гарний запис
у портфоліо творчого доробку.
Сьогодні — синьо-жовті фортеп’яни, які виглядають у кадрі
обалдєнно, а завтра продюсер
піде займатися підготовкою
сольних концертів свого Макса
Барскіх у Петербурзі та Москві.
День незалежності Республіки
Мадагаскар він підготував би
так само обалдєнно, какая єму
разніца.
Дитячі долоньки на водометній машині, якою розганяли Майдан у мінус 12 градусів, — це знак прощення.
Дуже принизливий знак. Огидний. Тому що такого прощати
не можна.
Ми всі в білому — це красиво виглядає лише в кадрі. Білий

говорив про Богдана Хмельницького —
« Він
а в мене перед очима стоїть його лисий корєш
по «95 Кварталу», який регулярно висміював
козаків, причіпляючи собі оселедця на полірований
череп.

»

звйозд і корпунктів московських
радіостанцій.
Сьогодні
він
вручатиме
медалі за бойові заслуги —
а завтра розблокує ФСБшні
«Вконтактє» і гарантуватиме
недоторканність для російських
інвесторів.
Сьогодні він гукатиме «Слава Україні!» — а завтра зробить
російську мову (мову окупанта)
де-факто офіційною.
Це і є його меседжі. Для нього є окремо сьогодні — і окремо
завтра. Сьогодні — телекамери
й постановочний перформанс.
А завтра — рутина, будні, робочий час малоросійського президента, який свою країну бачить
покращеною, демократизованою Росією з УРСР-радянською
пам’яттю.
Для них «Ще не вмерла…» —
це просто пісня, яку можна декілька разів обіграти по-всякому: і акапельно, і на даху,
і в підземці, і з синьо-жовтими
фортеп’янами. Для них це просто пісня. Така сама, як і «в голове моей тумани-мани-мани».
Просто пісня.
Для талановитого Алана
Бадоєва постановка 24 серп-

прапор капітуляції теж, до речі,
виглядає цнотливо й красиво,
особливо на тлі зелених крон
дерев.
Пацифізм — це чудова і життєлюбна риторика. Але не тоді,
коли ти щоранку отримуєш sms
із цифрою свіжих трупів. Мир —
це підступна ілюзія, яка завжди
викликатиме беззубі розніжені
оплески людей, готових своєму
ворогові залізти, не кажу куди,
без мила.
Діти, зодягнені в райські білі
одежини, наче зійшли з брошурок єговістів і возвіщають
про настання Царства Божого,
де леви обіймаються із сарнами. Красиво і безплідно.
Повний розслабон. Бодай
на 1 деньок.
Щоби завтра, поки насєлєніє розслабляється і беззубо
любить свою страну, почати неустанний труд над упровадженням реальної Малоросії. А ви
обіймайтеся тим часом і своїми чистими долоньками прикрашайте водометну машину.
Вона ж така чудова.
Форма — це наш ворог і його
суть. В тому-то й суть сценарного дійства 24/08/2019. n

Маєте іншу думку — пишіть:
43025, «Газета Волинь», просп. Волі, 13
або volyn. nova@ gmail. com.
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
n Пряма мова

«Луцьк має шанси зберегти
статус обласного центру»
Андрій Покровський про об’єднання з Прилуцьким
Фото свідомі.укр.

Таке рішення міської ради
цього скликання депутат
Покровський вважає
одним із найважливіших
Юрій КРАВЧУК

Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, олігарх, про
майбутнє партії «Слуга народу»:

«

У країнах зі слабкими демократичними традиціями, монополізація економіки призводить
до монополізації і в міжпартійній боротьбі. Тому
скільки б партій не було у нас – виходить КПРС:
«Слуга народу», Партія регіонів, «Наша Україна».
Тому що як говорив завжди Леонід Данилович?
Всіх багато, а всього мало, всього на всіх не вистачить. Те, що цю фракцію покинуть різні групи і
члени, – це 100%. Питання – в якій кількості і до
чого це призведе. Не вірю, що люди
пішли туди за втіленням ідеалів.
Скільки у нас зарплата народного депутата? Я не вірю, що 254
людини пішли за 30 тисячами.
Не вірю. Ми звикли воювати з
власною державою, тому що
радянська держава була
державою придушення і
знищення людини.

»

П

n Пряма мова

Євген ДИКИЙ, екскомандир роти батальйону
«Як бізнесмен я переконаний, що це рішення дасть поштовх для інвестицій
у наше місто».

канців цих населених пунктів
працюють у місті.
Також
депутат
наголо-

Покровський
« Андрій
шкодує, що Луцьк
втратив багато часу
і не зміг у попередні
роки досягти
домовленостей про
об’єднання.

»

сив, що сьогоднішнє рішення
важливе ще й тому, що Луцьк
має шанси зберегти за собою статус обласного центру
та не втратити його на користь
Рівного, коли через декілька

років постане питання об’єднання областей.
Андрій Покровський нагадав, що над розширенням
території міста тривалий час
працювали попередні мери
Луцька Антон Кривицький, Богдан Шиба та Микола Романюк.
«Напередодні відзначення
934-річчя від часу заснування
міста я впевнений, що Микола Ярославович та Антон Федорович раділи б, що нарешті
розпочато об’єднання з навколишніми сільськими радами», — зауважив він.
Процес остаточного приєднання сіл Прилуцької сільської
ради до Луцька триватиме
ще декілька місяців, але, переконаний Андрій Покровський,
він завершиться позитивно. n

«Айдар», про Марш захисників 24 серпня, який
став народною альтернативою військовому
параду, що його скасував Президент Володимир
Зеленський:

«

Наш Марш показав, що нам є що протиставити
світові малоросійського шоубізу. Один помилковий
сигнал від нової влади – скасування військового
параду, – і от вже Хрещатиком крокують 15 тисяч
ветеранів російсько-української війни у формі, тобто три піхотні бригади, а десятки тисяч цивільних
забезпечують нам надійний «тил» – живий коридор
від Шевченка до Михайлівської… Гадаю, не треба
бути великим аналітиком, щоб прорахувати, якою
буде реакція нашої нації (не плутати з електоратом)
на більш серйозні подразники, аніж
скасування параду – наприклад, на
спробу надати «автономію» окупантам та колаборантам. Сподіваюсь, на Банковій уважно дивилися із вікон на те, що вирувало
довкола Майдану та Хрещатика,
і зроблять з цього правильні
висновки.

n Прошу слова!

»

Фото «Нове життя».

Чому в Любешові не відзначали День
Незалежності України?
24 серпня наша країна
святкувала свої уродини.
Однак, на жаль, головне
державне свято оминуло
мій рідний Любешів. Його
в нашому невеликому
містечку НЕ ВІДЗНАЧАЛИ!
Петро КРАВЧУК,
почесний громадянин
Любешова

ені можуть дорікнути, що це не так. Адже
напередодні, 23 серпня,
проходили заходи, приурочені до Дня Державного Прапора
на площі перед адмінбудинком.
Тоді підняли стяг України. Були
святкові промови, зокрема і депутатки Верховної Ради України
Ірини Констанкевич, традиційні
подарунки та подяки шановним
працелюбам та спортсменам.
На закінчення — аж занадто
скромний, як для свята, концерт
(лише із чотирьох чи п’яти номерів).
Потім була Хода гідності
до обеліска Скорботної матері,
де знаходяться плити з іменами загиблих воїнів-афганців,
пам’ятні знаки полеглим у зоні

М
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n Актуально

ро це йдеться на сторінці його депутатської
онлайн-приймальні
у мережі Facebook.
Нагадаємо, 21 серпня Луцька міська рада ухвалила рішення про початок об’єднання
із селами Прилуцької сільської
ради, тож незабаром Прилуцьке, Дачне, Жабка і Сапогове
стануть частиною Луцька.
«Це одне з найважливіших
рішень Луцької міської ради
цього скликання, оскільки площа нашої громади збільшиться майже на 32 кв. км, тобто
на 75%. Як бізнесмен я переконаний, що це рішення дасть
поштовх для інвестицій у наше
місто. Вже найближчими роками на цих територіях будуть
створені сотні нових робочих
місць, збільшаться надходження до міського бюджету. В результаті це дасть змогу фінансувати різні соціальні програми
як у Луцьку, так і у приєднаних
селах», — зазначив депутат.
Разом із тим Андрій Покровський шкодує, що Луцьк
втратив багато часу і не зміг
у попередні роки досягти домовленостей про об’єднання
з Липинами, Боратином, Заборолем, Гіркою Полонкою та іншими навколишніми селами,
попри те, що більшість меш-

www.volyn.com.ua

Анонс офіційних заходів, надрукований у любешівській районній газеті
«Нове життя».

АТО жителям району та Героям
Небесної сотні, воякам ОУН–
УПА. Там провели молебень
за Україну та її народ. Так, під час
цих урочистостей згадувався й
День Незалежності, були привітання до свята. Але все це відбувалося (наголошую!) 23 серпня,
у День Державного Прапора.
А 24 серпня — тобто у День
Незалежності України — у Любешові взагалі не було жодних
урочистих заходів. У це аж надто тяжко повірити, але це так!
На двадцять восьмому році
Незалежності України не було
святкування головного держав-

ного свята у райцентрі! Його
відзначення проігнорували місцеві чиновнички! Взяли — та й
відмінили! Хоч був такий гарний
літній день! Ніби сама природа
створювала святковий настрій
та кликала на урочистості. Я проходив селищем, і було якесь
таке гнітюче враження. Жителі
райцентру, з якими спілкувався, обурювалися, що Любешів
не святкує!
У неділю, 25 серпня, на стадіоні відбулися волейбольні турніри та гра у футбол.
Подібне в Любешові вже
було у 2013 році. Тоді відзначен-

ня Дня Незалежності перенесли
із суботи на неділю. Дату змінили, але все-таки — відзначали! Була велика святкова хода
у вишиванках, були урочистості
на стадіоні — саме до Дня Незалежності. Тодішнє перенесення чиновники пояснювали
тим, що воно випало на суботу
і що багато людей піде копати
картоплю. Звісно, що таке примітивне пояснення розраховане
на простачків. Бо якщо вдуматися, то все не так просто. Адже,
напевно, якби нині хтось запропонував, приміром, перенести
святкування Різдва Христового
або Великодня на інші дні, то,
найімовірніше, на нього подивилися б як на людину, що несповна розуму.
Або пригадаймо недавнє радянське минуле. Щось не пам’ятаю, аби якийсь керівник навіть
у невеликому селі наважився
тоді проігнорувати або навіть перенести святкування Великого
Жовтня (7 листопада), дня народження Леніна (22 квітня) чи
навіть 1 Травня?
Не знаю, це випадковість,
намагання не обтяжувати себе
зайвими клопотами, впевне-

Фото rbc.ua.
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ність чиновників у безкарності
та вседозволеності, чи добре
спланована далекоглядна політична акція в цей непростий
для України час? Я не шукаю
«ворогів народу». Але, на моє
переконання, цьому прикрому
випадку має дати оцінку Служба безпеки України. Чи не хоче
хтось у такий спосіб принизити значення нашого головного
державного свята? Адже якщо
минулого разу перенесли відзначення на інший день (мовляв, нічого страшного), то тепер
про нього взагалі «забули». І так
поступово чиновнички при владі
стиратимуть нашу пам’ять, зневажатимуть нашу гідність, одвічне намагання самим будувати
свою країну.
Головне державне свято
України під жодним приводом
не можна переносити на інший
день! Бо в такий спосіб воно
втрачає свій сенс. Можна перенести свій день народження,
але не День народження країни.
На моє переконання, то — великий злочин, насамперед перед
пам’яттю загиблих патріотів.
Відзначаючи свято, ми утверджуємо українську державність,
виховуємо молоде покоління патріотами.
P. S. Якщо представники
влади Любешівщини мають
іншу думку, ми її обов’язково
надрукуємо. n

ОСВІТА
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n Є проблема

НА ВОЛИНІ З 1 ВЕРЕСНЯ ЩЕ 150 ДІТЕЙ
«ХОДИТИМУТЬ НАДВІР»…
Ганебне питання й досі не вирішили, а як же «Гідність дитини»?
Колаж «Газети Волинь».

Уявіть: зима, заметіль,
велика перерва, а до туалету
на вулиці спочатку треба
бігти стометрівку під снігові
обстріли старшокласників,
а потім ще й вистояти чергу.
Хто навчався у сільській
школі, той знає, що таке
нужник типу «сортир»
із діркою в підлозі. Ми
так і просилися колись
у вчительки на уроці:
«Дозвольте вийти надвір».
Але це ще не з рубрики
«минуле»
Лариса ЗАНЮК

к виявилося, у багатьох школах України й досі такі туалети,
і Волинь — не виняток, а зовсім
навпаки. 43 санвузли в приміщенні потрібні були волинським школам на початку року (для порівняння: на Закарпатті — 112, Чернігівщині — 97,
Житомирщині — 67, Івано-Франківщині — 62, в інших цивілізованіше). Рік
добігає кінця, а точної інформації щодо
кількості шкіл без внутрішніх вбиралень ніхто не називає, адже у багатьох
йде процес виготовлення документів,
а робити ще й не починали.
Очільниця Волинського обласного
управління освіти Людмила Плахотна
узагальнює: 150 дітей на 1 вересня
ще поки будуть «ходити надвір». У деяких школах внутрішні туалети є, але
вони використовуються не за призначенням.
Якось в одному інтернаті авторка
цих рядків побачила, як прибиральниця шваброю жене на вулицю дітей
в той самий типу «сортир», бо не хоче
зайвий раз прибирати в санвузлі,
тому зачиняє його на ключ. І такі ситуації типові.
У моєї колеги значно печальніший
спогад. Її історія могла б перетворитися на справжню трагедію, якби
не диво. Маленьку першокласницю
вчителька спровадила в туалет на вулицю, хоча на той час у школі майже
30 літ тому (не буду називати села)
вже був внутрішній санвузол, але
у приміщенні він, за неписаними правилами, чомусь призначався лише

Я

Є у школі інтернет – та не працює... туалет.

для вчителів. Дівчатко оступилося
в темному сараї й провалилося в дірку. Цей кошмар у неї досі перед очима,
як заледве втримувалася посинілими
пальчиками і лепетала відчайдушно
молитву, якої навчила бабуся. Якась
сила наче підняла її тоді нагору. А вбиральню на вулиці після тієї пригоди
закрили.
У нас завжди так: треба жертву.

вують сучасну оргтехніку, мультиборди за програмою НУШ, але про яку
нову українську школу може йти мова,
якщо школярам доводиться як у давнину бігти справляти нужду на вулицю
у сарай із діркою в підлозі?
Серед
найбільш
проблемних
з цього питання районів є Ківерцівський (потребує 10 санітарних кімнат)
та Маневицький (13). У деяких уже

що у навчальні заклади закуповують сучасну
« Абсурдно,
оргтехніку, мультиборди за програмою НУШ, але про яку нову
українську школу може йти мова, якщо школярам доводиться
як у давнину бігти справляти нужду на вулицю у сарай
із діркою в підлозі?

»

Але через три десятиліття ситуація
з туалетами на Волині не дуже змінилася. Ганебним явищем назвала цю
проблему минулоріч міністерка освіти
Лілія Гриневич, яка приїздила на Волинь.
— Неприпустимо у ХХІ столітті, що
в той час, коли дитина має перейматися навчанням, вона думає про те,
як задовольнити природні потреби, —
зауважила міністр освіти, бо дала тоді
старт проєкту «Гідність дитини». Абсурдно, що в освітні заклади закупо-

залагодили цю табуйовану проблему, інші ж зустрінуть першокласників із туалетом типу «сортир» і цього
навчального року. Як пояснили мені
голови адміністрацій та начальники
від освіти, з держбюджету на це виділили 16 905,1 гривні, а цього вкрай
недостатньо. А місцеві бюджети теж
не мають коштів. У малокомплектних
школах та філіях опорних закладів
про будівництво санвузлів взагалі
не йдеться. І чи не ця проблема в числі
інших, аби зекономити кошти на вищі

зарплати вчителям, спонукатиме закривати такі заклади зовсім?
Начальник відділу освіти Ківерцівської райдержадміністрації Микола
Грибук розповів, що із 10 потрібних
санвузлів (у селах Завітне, Дубище,
Веснянка, Дачне, Метельне, Одеради, Хопнів, Носовичі, Чемерин, Скреготівка) взялися лише за один — у селі
Одеради, який обладнають за кошти місцевого бюджету, але й це буде
ближче до кінця року, а не до початку
навчання.
Вирішення проблеми затяглося
через те, що села перейшли в новостворені ОТГ, а коштів у громадах
на такі об’єкти немає і до кінця року
не буде.
Тож хай там що пані Гриневич говорить про «гідність дитини», а школярі і далі, як «негідники», ходитимуть
до вбиральні з діркою в підлозі.
Чи вдасться закрити питання
до нового навчального року зі шкільними санвузлами у Маневицькому районі, поцікавилася в тоді ще очільника
районної держадміністрації Андрія
Линдюка (його днями звільнив із посади Президент України Володимир
Зеленський). Він зізнався, що до вересня точно його не вирішать.
— У травні було виділено кошти
на добудову санвузлів у 7 школах,
з яких три належать до ОТГ. Замовили
проєкти, часткове співфінансування
з місцевого бюджету виділили, —
розповів пан Андрій. — Тож як тільки
проєктанти впораються, будівельники приступлять до виконання робіт
і до кінця року їх завершать. Хоча проблемні точки у школах району ще залишаться. Це філії опорних закладів.
Тому про туалети там не йдеться,
а про те, як бути із самим приміщенням школи без дітей.
У деяких сучасних школах Луцького району, у яких побувала і де ремонт
просто на вищому рівні, була неприємно вражена плануванням туалетних
кімнат, які не мають дверей, а подекуди й перегородок. Одна мама розповіла, що таким чином її дівчинка
заробила собі проблему зі здоров’ям,
бо соромилася йти разом з іншими
дітьми в такий загальний туалет і терпіла. Довелося звернутись до лікаря.
У деяких школах існує імітація внутрішнього санвузла, але без зливу
води, що теж ганебно.
Приємно була подивована, що
у Ковельській школі № 8, яка спеціалізується на інклюзивній освіті, є спеціальна туалетна кабінка, облаштована
для дітей із особливими потребами.
А під час впровадження такої освіти
це має бути в проєктах усіх шкіл.
Подекуди внутрішні санвузли у них
такі занедбані, що починати потрібно з нуля, щоб замінити стару плитку
й сантехніку, встановити дверцята.
Та коли ще до цього дійде? Хоч би
вже нарешті зникли на вулиці шкільні
«сортири». n

Р Е К Л А М А

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників
на склади брендового одягу
в околицях м. Лодзь
PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
Заробітна плата – від 20000 грн+премії.
Безкоштовні обіди, чай, кава.
Житло: 325 грн/міс., хороші умови проживання.

P
P
P
Зустрічає наш координатор.

Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі бажаючі можуть подаватися
на карту побиту.

Тел/вайбер UKR +38 050 845 45 80.

ПП БУРМАКА Н. П.
31 серпня, 7 та 14 вересня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями

ефективне лікування від

АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ, ІГРОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування M анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Федерація профспілок),
www.nadiya.com.ua,тел.: (0332) 75>11>75, 20>05>55,
моб.: 095>808>20>53, 098>388>88>36.
м. Рівне, тел. (0362) 43>57>58. Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова, 1/1, (0472)

63>16>16, 63>25>28.

Ліцензія Серія АВ № 539362

ВІЗЬМУ НА РОБОТУ
пилорамника з досвідом роботи.
Житло надаю. Адреса: Локачинський район, с. Маньків.
Тел. 067 361>17>63.
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Усі фото Олександра ПІЛЮКА.

«МЫ — МАМЫ,
НАША ЦЕЛЬ — ЖДАТЬ»

Серед 300 портретів на склі ветерана«айдарівця» Руслана Кашаюка є і брати
Хом’яки - дорогий подарунок для матері.

«Це хлопці після Хрящуватого... Брудні такі, чорні від диму… Тільки вийшли з оточення», —
Катерина Олександрівна розказує про кожну світлину.

«Я — РУССКАЯ,
НО КТО МОИ СЫНОВЬЯ?!
ОНИ УШЛИ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ»
Закінчення.
Початок на с. 1
Людмила ВЛАСЮК

ВОНА — РОСІЯНКА,
АЛЕ ВСІ СЕМЕРО ЇЇ ДІТЕЙ
— УКРАЇНЦІ

«П’яте вересня 2014–го.
Ще було літо. Два взводи
«айдарівців» в одному авто
поверталися у своє Щастя. В обіцяне перемир’я,
яке мало початися за кілька годин, ніхто не вірив. На
блокпосту пригальмували.
І тут заговорили кулемети
й автомати…» Про історію
братів-«айдарівців» я знала
лише це. Все інше розповіла
мама.
— Ось моя багатодітна
сімейка, цих двох немає,
— вона лагідно торкається
пальцями дитячих голівок
на фото і її голос за весь
час зривається лише оцей
єдиний раз. — У мене Діма
коренастий і низькорослий,
шустрий, а Володя вищий
майже на голову, спокійніший. 9 серпня старшому
виповнилося 24, меншому
було 20. Вони — добровольці. Разом були і на Майдані.
Я тільки закрию очі — і бачу
їхні силуети. До війни ми
жили, як і всі звичайні сім`ї.
Працювала в дитсадку, діти
ходили в школу. Пішла на
пенсію у 50 як багатодітна
мама. Володя займався євроремонтами, а Діма пройшов курси кухаря. Ми між
собою так його і називали —
«шеф–повар».
Катерина Хом`як народилась у Пермському краї.
Вийшла заміж і вже 44 роки
живе в Луцьку. Називає себе
«руской бандэровкой».
— У 2014–му, 25 травня,
у мене помер тато, — розповідає жінка. — І я поїхала
на похорон. Як виявилось,
це була моя остання поїздка в Росію. По телефону ми
спілкуємось, але не завжди.
Хтось розуміє, хтось переконує: «Ну, мы ж хорошие».

Як я можу так сказати, якщо
двоє моїх синів пропали
саме в бою з росіянами?!
Повернувшись з Росії
4 червня, з розмови синів
зрозуміла, що вони збираються в АТО. А потім чоловік
зайшов у кімнату і сказав:
«Ти знаєш, що хлопці на Схід
їдуть?»
— Знаю, — сказала тихо.
«Що ж ви робите? Ви ж
не військовозобов’язані, в
армії жоден не служив!» —
вмовляла їх. А вони удвох
стали плечем до плеча. Діма
говорить: «Мам, ми так жити
не хочемо, як ви». А Володя додав: «Тоді хто, якщо не
ми?!» В останній день я зайшла до них у кімнату, повсюди стояли коробки з медикаментами. А ввечері діти
поїхали… Щороку кінець
літа — найскладніший для
мене період. Саме у цей час
хлопці були в оточенні під
Хрящуватим. Коли на початку серпня у моєї знайомої
загинув син, лучанин Артем
Карабан, його додому везли
п’ять днів. І мені тоді здавалося це нестерпно довго…
«О 7-й РАНКУ 5 ВЕРЕСНЯ
2014-го ВОСТАННЄ ЧУЛА
ГОЛОС СИНА»

— Це тільки вийшли після бою. Брудні такі, чорні від
диму… Але живі й усміхнені,
— Катерина Олександрівна
розказує про кожну світлину. — То хлопчина з Ковеля,
отой зі Львова, цей з Луганська… Ось наймолодший захисник, 17 років. Його перезахоронили у 2016–му. Він із
Вінницької області. У цього
народився в жовтні син, він
його навіть не бачив. А ось
мої хлопці з побратимами,
коли їхали на фронт. Вони у
Сєвєродонецьку сфотографувалися. Всі вдома, тільки
моїх нема. Оте фото мені
найдужче подобається: Володя так щиро сміється. А
це його найкращий друг,
живе у сусідньому під`їзді. Декілька днів тому його

хлопчику виповнилося два
рочки. Я боляче це все переношу. Володя з Дімою після
Хрящуватого. Бачиш, який
погляд у них?! Вони обоє
носили однакові хрести, на
яких можна було розібрати
ініціали: УНСО (Українська
націоналістична
самооборона). А з іншої сторони викарбувано номер, позивний
і група крові. Те, що на війні
найнеобхідніше.
Я просила їх, щоб вони
повернулися додому, просто по голосу відчувала, що

зуміла, що потрібно щось
робити, — говорить мама.
— І почала шукати зв’язки
серед тих, хто в цьому бою
був, почала складати списки, зідзвонюватись. Я напам’ять знала всіх зниклих
безвісти: день народження,
батальйон, позивний і звідки родом. У 2017–му в СБУ я
так і сказала, що ви ці списки на Мінські переговори
не передаєте, тому їх ніхто
й не шукає. Минулого року
ми, матері, зустрічалися з
координатором ОБСЄ Тоні

вересня 2015 року знайшли тіла двох схожих
« 20хлопців
на Старобільському кладовищі. Тоді
експертиза ДНК підтвердила збіг частково і лише
з одним із них. Якби вона опізнала Володю й
Дмитра мертвими, то отримала б
1 млн 218 тис гривень.

»

в них щось не так. 4 вересня
о 10–й вечора з ними говорила. А зранку о 7–й Володя
дзвонить: «Синок, а чого ти
так рано телефонуєш?» —
запитую. «Мам, ти розумієш, ми йдемо на завдання і
деякий час зв’язку не буде».
А Діма все заспокоював:
«Мам, не переживай, все
буде добре. Це наше останнє завдання і ми 17 числа
приїдемо додому». З того
часу минуло майже п`ять років…
«НАШІ СІМ’Ї
ЗАЛИШИЛИСЬ
ОДИН НА ОДИН ЗІ СВОЇМ
БОЛЕМ»

Жінка у пошуках зниклих
синів обійшла вже всі можливі інстанції, спілкувалася
із полоненими бійцями та
волонтерами, зверталася до
СБУ, депутатів, Президента та навіть їздила з іншими матерями до так званої
ДНР. Проте поки результатів
нема.
— Через два тижні, як
мої хлопці зникли, я зро-

Фрішом, і він підтвердив,
що таких списків не було.
Зараз, я надіюсь, щось змінилося. Наші сім’ї залишились один на один зі своїм
болем. Єдине, що ми об’єдналися в громадську організацію родин безвісти зниклих «Надія». Залучаємо до
себе інших мам. Побачивши
на фото наші усміхнені обличчя, декотрі починають
коментувати: «Значить, синів знайшли». Ми не повинні
одягати чорну хустину, темний одяг і робити кам’яне
обличчя, щоб передати, що
у нас на серці. Тоді лише ми
самі себе вбиваємо. А нам
треба жити, шукати дітей.
Ми з цієї теми ніколи не сходимо. У храмах моляться за
здоров’я моїх синів, і коли
в людей з вуст зривається
«за погибших», я відразу
поправляю. Хтось бачив їх?
Ні! От і не говоріть, що вони
загинули. Я навіть ніколи такого слова не кажу. Не знаю,
що мене чекає, але хлопці
повинні повернутись додому.
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Фото з архіву Катерини ХОМ’ЯК.

Фото Людмили ВЛАСЮК.
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20 вересня 2015 року
знайшли тіла двох схожих
хлопців на Старобільському
кладовищі. Тоді експертиза
ДНК, яку робила Катерина
Олександрівна, підтвердила
збіг частково і лише з одним
із них. Якби вона опізнала Володю й Дмитра мертвими, то
отримала б компенсацію —
1 млн 218 тис гривень, і мала
б пільги. Однак материнське
серце мовчало.
— У мене не було ніякого хвилювання, хоч розумію,
що це чиїсь сини, — розповідає мама. — Я навіть не
відчуваю, що мої загинули.
А потім мені сказали: «Якщо
вам не підходять ці два тіла
на Старобільському кладовищі, то є ще на Краснопільському». Я й там була, але це
не мої діти. Після того бою
в мережу виклали відео, на
якому серед поранених та
загиблих українських солдатів є боєць із паспортом на
ім’я Дмитро Хом’як. Бойовик
нишпорив по його кишенях,
і було помітно, що у хлопчини поранені ноги. Обличчя
самого видно не було, але я
відразу сказала, що це мій
Діма. Діти можуть бути і на
території Росії, і на території
Чечні. Іноді, коли вони мені
сняться, я їм кажу: «Володя,
ну коли вже додому? — Мам,
скоро, але Діма прийде пізніше. — Ні, — кажу, — ви
вдвох пішли, вдвох і повернетесь».
Мені хочеться ці слова
цитувати саме мовою оригіналу.
«Мы — мамы, наша цель
— ждать. Каждая из нас ведет свое расследование.
Мне приходилось в Донецке
стоять под дулами автоматов, и страшно не было. Ни
одна мышца не дернулась.
Здесь намного страшнее. Я
стою на своей территории,
на своей земле, в своем
родном городе, и не знаю,
каким калибром по мне могут стрелять. Родственники
погибших проходят через
суды. Вы не представляете,
как это унизительно и больно.
Еще задолго до этой
войны знакомая сказала,
что нет сейчас такой молодежи, которая смогла бы
постоять за Родину. Почему же? Они всегда есть, эти
герои. Просто незаметны.
А видно их только там, на
боевых действиях. Здесь
они обычные мальчики. И
тот, который плохой и плохо
учился в школе, может быть
героем на фронте. Я же не
учила своих сыновей, что
надо защищать Украину?! Я
русская и не отказываюсь
от своих корней. Но кто мои
сыновья?! Их нет дома. Они
ушли защищать Украину. И я
жду их любыми: без ног, рук,
но живыми…»
…Я обійняла її настільки
міцно, щоб вона відчула теплі обійми своїх синів і тих
українців, які поважають російськомовних, але мислячих людей. А потім ще довго
сиділа на тій же лавочці під її
будинком. Закінчую там, де
й почала. Дивлячись на вікно на дев’ятому поверсі, де
живе мама, яка надіється,
вірить і чекає… n

Світлана Соколюк: «Наші люди вже відчули переваги
приєднання до Городищенської ОТГ».

Світлину із солом’яними поросятами тепер матимуть усі жителі округи.

УЖЕ 390 РОКІВ МИ — УГРИНІВСЬКОГО РОДУ!
Таку поважну річницю з часу першої писемної згадки відсвяткувало дивовижне
село на Горохівщині, де діти замість гаджетів обирають вудку і м’яч, де на кожному
п’ятому подвір’ї стоїть трактор, а господиня за вечір може наліпити півтисячі
вареників
Леонід ОЛІЙНИК

УГРИНІВ «ПОРВАВ» УСІХ
У ГОРОХІВСЬКОМУ
РАЙОНІ, А ТЕПЕР
У ЛУЦЬКОМУ ТАКОЖ
НЕ ПАСЕ ЗАДНІХ

МС
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— Сьогодні сюди з’їхалися
творчі колективи з усієї громади.
Такого свята тут давно не було,
люди чекали й активно готувалися, — розповіла сільський голова
Городищенської ОТГ Світлана Соколюк.
Втім, не лише яскравим концертом угринівці відзначили поважний ювілей свого села, організатори постаралися, щоб кожен
мешканець, незалежно від віку,
знайшов собі розвагу для душі.
А розпочалося все рано–
вранці із запеклої битви, яка,
щоправда, відбувалася напрочуд
тихо. Місцевим дітлахам влаштували рибальський турнір, а коли
тобі не більше 15–ти, в тебе є
вудочка і репутація затятого риболова, то ти за жодних умов не
поступишся супернику. Нам пощастило відразу натрапити на
фаворитів змагань. У хлопців клювало! Четвертокласник Любомир
Ганіч дуже хотів виграти вудочку і
скоса поглядав на сусіда, в якого
на той час улов був більшим.
— Карасиків віддам котам, а
коропа собі засмажу, — раціонально розмірковував Любомир.
Ми його запитали, що для
нього краще — смартфон чи вудочка, і він обрав рибальське
знаряддя: мовляв, крім задоволення, воно ще може приносити
користь.
А третьокласник Сергій Мельничук не мав часу відповідати на
наші запитання, ще б пак, він за
якусь годинку витягнув із місцевої
річки 5 чималеньких коропів! Ці
трофеї і принесли йому перемогу.
Вже після турніру ми поцікавилися: що за особливу наживку він
підготував? Школяр відповів, що
справа в самому рибалці, а не в
тому, що він на гачок чіпляє.
Про те, що проблема залежності молоді від гаджетів і соцмереж у селі помаленьку зникає,
розповів нам і вчитель фізкультури місцевої школи Микола Голота.
— Вже пройшла та хвиля, коли
всі сиділи у смартфонах. Ми знаємо, як заохотити дітей до спорту,

В Угринові свою лікарку називали просто
Павлівна.

Селяни кажуть, що Ірина Алімова –
вчителька від Бога.

Сергійкові не вистачило рук, щоб продемонструвати весь улов.

вони рівняються на випускників:
своїх старших братів та сестер,
батьків, а то й дідів, — розповів
педагог.
Він похвалився, що в школі
зберігаються спортивні нагороди
та відзнаки із 1968 року: найстаріша грамота — за друге місце в
районному турнірі з волейболу.
До речі, змаганнями з цього
виду спорту продовжилися святкові заходи в Угринові. За першість боролися чотири команди
по двоє учасників в кожній (пляжний волейбол). Перемогу здобув
дует «Брати Романюки» — Дмитро та Володимир.
Якщо на волейбольному майданчику панувала весела та дружня атмосфера, то на футбольному
стадіоні, де проходив матч районного чемпіонату ФК «Волинь»
Угринів (Городищенська ОТГ) —
ФК «Лище» (Підгайцівська ОТГ),
усе було значно принциповіше.
Гучні претензії до судді та суперників лунали від уболівальників
обох команд. Тренер угринівців,
координуючи дії підопічних біля
бокової лінії, ні на мить не присів.
У першому таймі господарям допомогли заштовхати м’яч у ворота футболісти «Лища» — автогол.
Після перерви «Волинь» подвоїла
перевагу, та гості швидко відіграли один гол, але навіть третій м’яч
у ворота команди з Підгайцівської
ОТГ не збавив напруги.
— Це була гра між двома сильними командами за шість очок,

перемога 3:1 дозволила нам вийти на четверте місце в турнірній
таблиці, — розповів наставник
ФК «Волинь» Олег Галашевський.
За його словами, після приєднання Угринова до Городи-

в угринівських
« Нині
садибах уже є
50 тракторів, тобто
у кожного п’ятого
господаря!

»

щенської ОТГ в команди з’явився
новий спонсор — аграрій Анатолій Никонюк, і колектив вирішив
перейти з Горохівської першості у
більш потужну Луцьку.
Тренер ФК «Лище» Роман
Філь каже, що його команда зовсім не планувала робити подарунок угринівцям до ювілею, але
суперник виявився морально
сильнішим:
— Чув про цю команду, знаю,
що вони все повигравали у сусідньому районі. Молодці! Взяли характером, адже наші футболісти
— індивідуально сильніші.
«НЕНАЧЕ ПИСАНКА,
СЕЛО…»

Після матчу всі вболівальники передислокувалися в центр
Угринова, де відбувалися основні
святкові заходи. Там ми попро-

сили людей трішки розповісти
нашим читачам про свою малу
батьківщину.
— Угринів — він, знаєте, як у
Шевченка: «Село на нашій Україні — неначе писанка, село». Не
знаю, чи скрізь так, а у нас, якщо в
людини біда, то допомагають усі,
ніхто не відвертається, — каже
колишня вчителька української
мови Валентина Іванівна Ковальчук. Вона зауважила, що після
приєднання до Городищенської
ОТГ селяни відчули зміни:
— У школі зробили чудовий
ремонт, у садочку завдяки Анатолію Никонюку облаштували гарний ігровий майданчик, за дороги
взялися…
— Дисципліна у селі є, тут
люди не допускають ніяких неподобств і підтримують порядок,
— розповів завідувач майстерні
ПОСП імені Тараса Шевченка Микола Дембіцький.
А уродженка Угринова, нині
лучанка, Ніна Гриб наголосила,
що селянам тепер не потрібно
шукати закордонних заробітків,
щоб прогодувати свої сім’ї.
— Це дуже перспективне
село, люди мають де працювати,
добре заробляти, розвиваються,
живуть у своє задоволення, навчають дітей, — відзначила жінка.
Виконувач обов’язків угринівського старости Віталій Шпиль
був не менш патріотичним:
— Ви бачите, яке наше село
прибране і ошатне. Так у нас

завжди, а не лише на свято. Якщо
один сусід навів лад на своєму
подвір’ї, то інший каже: «А чому в
мене гірше», а коли хтось на вулиці купує трактор, то невдовзі така
техніка, а то й краща, з’явиться і в
іншого господаря.
За його словами, нині в угринівських садибах уже є 50 тракторів, тобто у кожного п’ятого
господаря!
Така статистика виглядає ще
більш неймовірною, коли врахувати, що поруч працюють потужні сільгосппідприємства: ПОСП
імені Тараса Шевченка Андрія Турака, ТзОВ «Городище» Анатолія
Никонюка та СГПП «Несвіч» Володимира Кучери. Завдяки податкам цих аграріїв Городищенська
громада є самодостатньою. Про
це розповіла сільський голова
Світлана Соколюк.
— Сьогодні у нашому бюджеті — 27 мільйонів гривень, із них
15 мільйонів — власні надходження. На розвиток інфраструктури
ми передбачили мільйон 457 тисяч гривень. Усі ці кошти цього
року спрямували на Угринів, —
відзначила очільниця громади.
Цих грошей має вистачити
на перекриття будинку культури,
ремонт дороги на вулиці Зеленій, а ще за сприяння депутата
Волинської облради Андрія Турака з обласного бюджету вдалося
отримати кошти на відновлення
спортивної зали у місцевій школі.
ВОНИ ВСЕ ЖИТТЯ
ПРАЦЮВАЛИ
ДЛЯ ЗЕМЛЯКІВ

Поки ми цікавилися фінансами громади, гості урочистостей
розкупили всі святкові лотерейні білети, серед яких — жодного
програшного. Призи були різноманітні: живі телята, овечка, поросята, а ще передплата на наші
видання. До речі, спеціальний
подарунок від редакції «Волині»
отримала мешканка Угринова,
постійна читачка та ровесниця
газети 80–річна Лариса Петрівна
Цуз.
Під час концерту організатори
свята відзначили почесних жителів села: аграрія Андрія Турака,
ветерана–медика Ірину Дубень та
заслуженого вчителя України Ірину Алімову. Лікарка Ірина Павлівна піклувалася про здоров’я угринівців понад 30 років. Розповідає,
що не було вільного ні будня, ні
свята, адже люди хворіють не за
графіком. Жінка тішиться, що всі
маленькі пацієнти, про яких піклувалася у перші роки проживання
в селі, виросли здоровими і нині
вже мають своїх дітей. А Ірина
Олександрівна до 76 років пропрацювала вчителем початкових
класів в Угринівській школі. Вона
розповідає, що все життя старалася не лише навчити, а й виховати учнів:
— Діти скрізь однакові: добрі,
розумні і пустотливі… Вчителеві
необхідно, щоб вони полюбили
школу, колектив, наставників,
лише тоді буде результат, — переконана педагог.
Нагородивши ветеранів, організатори не забули і про наймолодших учасників свята. Малечу
частували солодощами, влаштовували різноманітні конкурси та
розваги. Крім того, в Угринові
подбали, щоб ніхто на урочистостях не залишився голодним:
гості мали змогу скуштувати куліш, юшку, різноманітні пиріжки,
пампушки, квашенину, а дружина
старости Ольга Шпиль власноруч
наліпила…
вареників!
на
алі
ліпи
пила
пи
ла
а… 50
500
0 ва
аре
р ни
никі
ків!
кі
в! n
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Вітаємо!
Сьогодні відзначають 15 років спільного
подружнього життя жителі села Угринів Горохівського району
Микола
та
Людмила МАРЧУКИ.
Дорогі молодята, ці роки зробили вас щасливішими та молодшими. Ви — приклад любові та взаємоповаги, виховали розумних, чуйних,
добрих дітей, які цінують своїх батьків. Дякуємо
за любов, щастя, радість, які
даруєте не тільки одне одному, а й оточуючим. Нехай ваше
життя наповнюється задоволенням та позитивом.
З повагою та любов’ю
усі рідні.
60–річний ювілей 1 вересня
святкуватиме коханий чоловік,
дорогий тато й дідусь, житель
села Романів Луцького району
Микола Матвійович
МУЛЯР.
Спинити час ніхто не в змозі,
Шумить ліс і квітне сад.
На вашім сонячнім порозі
З’явились мудрих 60.
Ваш ювілей — поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
Краще щиро побажати
Здоров’я, щастя й довгих літ.
Щоб завжди ви жили у мирі,
В колі рідної сім’ї,
Хай пісні веселі й щирі
Вам співають солов’ї.
З любов’ю та повагою
дружина Руслана, діти,
внуки, невістка, зять.

n Добра справа

Учора 65 років зустріла дорога матуся,
любляча бабуся, хороша людина, жителька села Угринів Горохівського району
Марія Михайлівна
ЦУЗ.
Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі, внуки ростуть,
А серце таке молоде ще і досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що ви нас
зростили,
Що ви нас любите,
усім допомагаєте,
Молитесь за нас,
добра нам бажаєте.
Бажаємо довго
ще вам прожити,
А ми вас любили
і будемо любити.
З повагою
та любов’ю
діти, внуки,
вся родина.
31 серпня святкуватиме
восьмий день народження
найкращий синочок
Максим
МУЛЯР.
Зі святом вітаємо,
Щиро від душі бажаємо
Сонечка ясного з неба
Й усього, чого тільки
треба.
З любов’ю
мама Люба,
тато Андрій,
сестричка
Ангеліна,
бабусі й дідусі.

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.
Бажаємо прожити у силі й здоров’ї многії літа. Щедрої долі!
З любов’ю
чоловік, сини, вся родина.

ГОРОХІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЬВІВСЬКОГО НАУ
запрошує на заочну форму навчання
за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Спеціальність

Прийом
вступників
з освітою

Обсяг прийому
Сертифікати ЗНО,
вступні випробування

Фінанси,
банківська
справа
та страхування

11 клас

1. Українська мова та література
2.Математика або історія України, або біологія

ПТУ

Фахове вступне випробування

Облік і оподаткування

11 клас

1. Українська мова та література
2.Математика або історія України, або біологія

ПТУ

Фахове вступне випробування

11 клас

1. Українська мова та література
2. Біологія або історія України, або математика

Агрономія

ПТУ

Фахове вступне випробування

Всього

В т. ч.
за державним
замовленням

20

0

20

4
4

20

4
11

Прийом документів: на базі 11 класу — з 15 серпня по 14 вересня 2019 року;
на основі ПТУ — з 15 по 31 серпня.
Запрошуємо на навчання випускників ПТУ без сертифікатів ЗНО.
НАША АДРЕСА:
45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Студентська, 8.
Тел.: 2-16-39, 2-15-91, 2-28-84. www.gklnau.at.ua, e-mail:gdst@ukr.net.

СУДОВЕ ОГОЛОШЕННЯ
Луцький міськрайонний суд Волинської
області повідомляє, що в провадженні суду
знаходиться цивільна справа № 161/7674/19 за
позовною заявою Дусика Володимира Валерійовича до Мельника Сергія Олексійовича про
стягнення заборгованості за договором позики.
Підготовче судове засідання відбудеться об
11 год 45 хв 20 вересня 2019 року в приміщенні Луцького міськрайонного суду Волинської

області за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна,
буд. 3, зал судових засідань № 10.
Вам необхідно з’явитися у вказаний час, при
собі обов’язково мати документ, що посвідчує
особу, представнику — документ, що підтверджує його повноваження.
Відповідно до ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22.05.2019 року
явка учасників справи та їхніх представників у
судові засідання судом визнана обов’язковою.

Фото facebook.com/ukrposhta.

«Мій малий має все
до школи. А його
ровесник-сирота?»
Благодійна акція «Укрпошти» «Наше —
для наших дітей» допомагає зібратися
в країну знань учням-вихованцям
дитбудинків та інтернатів
«Екіпірувати» школярика для навчання — заняття
непросте. Кожна сім’я знає: щоб початок нового
року був святковим, треба докласти чимало
зусиль. А хто збирає на науку сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування? Чи буде
в них святковий настрій у День знань?
Тамара ТРОФИМЧУК

1 вересня 47 років відзначатиме жителька
села Рачин Горохівського району
Наталія Ростиславівна
МОРОЗ.
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 47.

www.volyn.com.ua

останній тиждень
перед початком
навчального року
батьки з дітьми активно обходять магазини
та базари. Ці клопоти для
багатьох стали звичними,
однак вони зовсім не знайомі дитині-сироті, яка
перебуває на державному утриманні. Вихованці
дитбудинків та інтернатів,
на жаль, не мають змоги,
як їхні ровесники, піти
з батьками «на закупи».
Але вони й не залишаться
без нових речей напередодні Першого вересня.
Адже волинські дитячі
соціальні заклади мають
добрих друзів, котрі намагаються зробити життя
знедолених діток більш радісним. Зокрема, у зборах
до школи допомагає акція
«Укрпошти» «Наше — для
наших дітей». Для навчання учням необхідні ручки,
олівці, фломастери, фарби, пластилін. Усе це добрі
люди можуть подарувати
дітям за посередництвом
служби поштового зв’язку.
— Ця благодійна акція
розпочалася не сьогодні, — розповідає заступник
директора Волинської
дирекції «Укрпошти»
Світлана Костюк. — Вона
триває практично увесь
рік, починаючи з лютого
і до 31 грудня. На Волині
в ній беруть участь 4 поштові відділення обласного центру — № 10, 21,
24, 25. Начальник кожного
має перелік дитбудинків,
шкіл-інтернатів, спеціалізованих навчальних
закладів області, де живуть обділені долею дітки
і куди можна відправити
посилку. Будь-яка люди-

В

на, прийшовши на одне
з цих чотирьох відділень,
може купити канцтовари, книжки, настільні ігри
та надіслати в сиротинець.
Упаковку ми надаємо
безкоштовно. Вартість
пересилання акційна:
20 гривень. Таким чином
кожен може зробити свій
внесок у добру справу.
За час, поки триває акція,
ми вже відправили понад
400 посилок. Порівняно
з іншими областями це багато, але хочеться долучити до благородної справи
ще більше людей.

перший
« Нехай
урок, який
засвоять ці
діти, буде
уроком доброти
і милосердя.

»

Нагадаємо, для того
щоб привести учня у стан
«повної шкільної готовності», в середньому потрібно: 20 зошитів у клітинку,
20 — у лінійку, 5 простих
олівців, пачка кольорових, 1 набір фломастерів,
5 кулькових ручок, щоденник, пенал, лінійка,
3 гумки, ножиці, пачка
пластиліну, один альбом,
акварельні фарби, ранець
або портфель. Дуже хочеться забезпечити дітей
усім необхідним, щоб вони
комфортно почувалися
в школі і були успішними.
Тож спробуємо разом
допомогти хлопчикам і дівчаткам із дитячих будинків зібратися на навчання
й отримати знання! Нехай
перший урок, який засвоять ці діти, буде уроком
доброти і милосердя. n

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА
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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

Терміново продам квартиру в новобудові (м. Луцьк). Тел. 098 66 06 303.
l Продам квартиру в новобудові
(м. Володимир–Волинський). Тел. 097
10 20 995.
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 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

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 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

Терміново недорого продається
зернозбиральний комбайн «Вольво»
(шир. жатки — 2.8, є документи, у доброму стані). Тел.: 096 66 58 656, 068 62
65 666.
l Терміново недорого продається
картоплезбиральний комбайн «Болько»
з бункером. Тел.: 096 66 58 656, 068 62
65 666.
l Продаються білоруська навісна картоплекопачка (МТЗ, ЮМЗ) та кінний віз.
Усе в доброму стані. Тел. 098 91 86 208.
l Терміново продається комбайн
«Клаас Колумбус» у доброму стані. Тел.:
066 47 07 998, 097 30 69 917.
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 (поль-

ДЯКУЄМО ВАМ, ДОБРІ ЛЮДИ!
Нашу сім’ю, родину спіткало велике
горе. Трагічно загинув у Польщі син і чоловік
Віктор Іванович
КОТЕЛЬЧУК.
Але в тяжкі хвилини ми не залишились
наодинці зі своїм горем. Нас підтримали
морально і матеріально друзі, сусіди, рідні,

колеги. Усім вам, люди добрі, висловлюємо велику подяку і вклоняємося низько за
співчуття, добре слово, людяність. Нехай
доля буде прихильною до вас, обдаровує
радістю і довголіттям, у сім’ях нехай панують злагода, добробут і благополуччя.
З вдячністю
мама, дружина і діти.
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ського виробництва) в доброму стані.
Можлива доставка. Тел. 097 90 64 286.
l Продається трактор Т-25 (привезений з-за кордону) у доброму стані. Тел.
097 90 64 286.
l Продаються картоплезбиральний
комбайн «Анна» у дуже доброму стані,
трактор Т-25. Тел. 068 68 08 669.
l 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

Продається дитяча зимово–літня
коляска «Вікторія Голд». Недорого. Тел.
095 55 94 420.
l Продам: дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, цеглу білу та червону
(нову та б/в), шифер (б/в), пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка.
Послуги мінінавантажувачем «Бобкат»
та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продам: 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

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

Тел.: 0950065238,
0665298726.
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породи), пісок, щебінь, відсів, керамзит,
цемент, глину, торфокрихту, землю (на
вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80
00 567, 050 72 27 271.
l Продам 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 Недорого продається кінь (с. Печихвости Горохівського району). Тел. 068
56 40 605.
l Продається кобила (8 років). Тел.
068 04 62 534.
l Продається хороша корова. Тел. 066
30 75 162.
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 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 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.
l Продам: зерно пшениці, ячменю (насіння і фураж), насіння озимого ячменю,
солому в квадратних тюках. Тел. 068 72
38 740.

ПОСЛУГИ

l

Надам послуги з покрівлі даху
(покраска, монтаж, демонтаж). Тел.
096 89 86 406.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з
блоків, цегли, роблю монтаж та підшив
водостоків, утеплення фасадів, виконую
бетонні роботи. Тел. 097 04 05 276.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

l

Загублений військовий квиток, виданий на ім’я Мазур Анатолій Михайлович, вважати недійсним.

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

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
28 серпня минуло 5 скорботних років, як в останньому нерівному бою з підступним ворогом на виході з
оточення з-під Іловайська
так званим зеленим коридором обірвалося життя
В’ячеслава
Анатолійовича
ІОНОВА.
Минають дні й роки, та біль
втрати не покидає наші серця. Ми
втратили не просто захисника нашої
Вітчизни, а мама — сина, дружина
— чоловіка, менший брат — брата, а
друзі й співробітники — хорошу і надійну людину.
Патріот і вірний товариш, трудівник, який працював сам і забезпечу-

вав роботою інших людей, чесний і порядний.
Душа болить і серце плаче за тобою, мій синочку, так
тебе не вистачає, твоєї щирої і лагідної усмішки, спілкування. Дуже прикро, що
твоя племінниця знає тебе
лише по фотографії і кладе
квіти на холодний мармур.
Хто знав Славика, згадайте
добрим словом і щирою молитвою.
Нехай милосердний Господь подарує вічне життя у Царстві
Небесному. Допоки ми
живі, житиме пам’ять про
нашого Славика.
Вічно сумуючі рідні
та близькі.

Управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації й обласна організація профспілки працівників освіти і
науки висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким з приводу тяжкої втрати
— смерті директора державного професійно–технічного навчального закладу «Луцьке вище професійне училище будівництва
та архітектури»
Ростислава Степановича
СОБУЦЬКОГО,
заслуженого працівника освіти України,
вмілого організатора, чудового педагога,
людини, яка зробила значний внесок у розвиток професійної освіти області.
Пам’ять про справжнього професіонала, порядну, інтелігентну
людину завжди залишатиметься
в наших серцях.

Колектив виконавчого
апарату Волинської обласної ради сумує з приводу передчасної смерті свого колеги
Віктора Олександровича
МІЩУКА
та висловлює щирі співчуття
дружині
покійного
І. Ю. Міщук. Бажаємо родині покійного духовної сили та
терпіння. Розділяємо ваше
горе та біль втрати. Нехай
світлий спогад про Віктора назавжди залишиться
в серцях близьких
та знайомих, а Бог
подарує йому Царство Небесне… Вічна пам’ять.
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n Футбол

ХОРОШЕ ДІЛО ПИВО — АЛЕ МАТЧІ «ВОЛИНІ»
КРАЩЕ ДИВИТИСЯ З ВАЛІДОЛОМ
Лучани здобули перемоги на обох фронтах, проте легкими вони аж ніяк не були
Фото fcvolyn.net.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат
України
з футболу, Перша
ліга. 5-й тур. «Волинь»
(Луцьк) — «Чорноморець»
(Одеса) — 3:2 (1:0 — Денис Кожанов, 4 хв. (з пенальті); 2:0 — Міха Горопевшек,
14 хв.; 2:1 — Василь Павлов,
25 хв. (з пенальті); 3:1 — Ростислав Волошинович, 31 хв.;
3:2 — Віталій Гошкодеря,
86 хв.)
24 серпня. Луцьк. Стадіон
«Авангард». 3200 глядачів.
Головний суддя Михайло Райда (Закарпаття).
На трибунах луцького стадіону «Авангард» зібралося
3200 охочих побачити вживу
матч між місцевою «Волинню» та одеським «Чорноморцем» — найбільша глядацька
аудиторія туру!
І розчарованими після поєдинку вони, певно, не були.
П’ять забитих м’ячів, два пенальті, два вилучення, плюс
сила–силенна емоцій, зокрема й у тренерів обох команд.
У нашого Андрія Тлумака —
звісно, позитивних (хоча й
із серйозними застереженнями). У наставника «Чорноморця» Ангела Червенкова — різко негативних (болгарський
фахівець переконаний, що
судді — зокрема і в цьому
конкретному матчі — «вбивають» його команду).
Вже на другій хвилині поєдинку Сергій Воронін лише

футболістам
« Критика
не допомагає, вона

Ч

їм тільки шкодить,
і стає ще важче.
Підтримайте зараз
їх, ми вас дуже
просимо.

У цьому матчі футбольні боги почули молитви «хрестоносців».

ціною фолу зупинив у своєму штрафному майданчику
Дениса Кожанова — червона
картка (якраз вона стала однією з причин обурення Ангела Червенкова — на його
думку, у цій ситуації арбітр
мав обмежитися жовтою)
і пенальті. Кожанов із позначки не схибив, довівши свій голеадорський доробок до чо-

тирьох м’ячів у п’яти матчах!
А вже на 14-й хвилині словенець Міха Горопевшек скористався дитячою помилкою
досвідченого 35–річного голкіпера одеситів Дмитра Безотосного і забив свій третій гол
у трьох матчах поспіль — 2:0!
Інтрига на полі з’явилася
на 25-й хвилині після того,
як м’яч у штрафному май-

данчику влучив у руку Сергію
Сімініну — «моряк» Василь
Павлов із пенальті перехитрив-таки нашого 37-річного
Віталія Неділька.
Проте на 31-й хвилині волиняни збільшили свою перевагу до двох м’ячів — у дальній нижній кут класно пробив
Ростислав Волошинович.
Під завісу зустрічі одесити знову скоротили рахунок
до мінімального, тож мали надію забити ще. Проте майже
відразу залишились удев’ятьох — це з поля вилучили Дениса Норенкова (друга жовта,
яка, на думку гостей, була
«вигаданою» арбітром).
Таким чином чотири з п’яти мачів «Волині» у нинішній
першості закінчуються з рахунком 3:2/2:3 (дві перемоги
і дві поразки, плюс нічия 1:1).
У шостому турі 31 серпня «Волинь» на виїзді грає
з «Оболонню–Броварем». Початок зустрічі о 18.00.
Результати 5-го туру:
«Черкащина»
—
«Балкани» — 3:0; «Гірник-Спорт» —

ЗА ВОРОТАМИ

Андрій ТЛУМАК,
головний тренер «Волині»:
«Я, напевно, знаю, яке
питання вас найбільше цікавить — чому ми так багато
пропускаємо? Минулого разу
говорив ті ж слова — мабуть,
це все-таки в голові: коли у команди–суперниці на одного менше, в нас має бути більше контролю м’яча, більше реалізації, хоча
моменти ми створюємо, але це все у голові
і психології.
Хлопці, хоч вони і професіонали, які пограли у великих клубах, але все одно після
матчу з «Карпатами» не можуть вилізти з тієї
психологічної ями, в яку потрапили. Але
слава Богу, що забили ті три м’ячі.
Повірте, ми дуже багато працюємо, щоб
менше пропускати. Дайте нам ще трохи
часу і менше критикуйте, тому що ми розуміємо: на нас зараз дуже великі надії і від

вас, і від уболівальників, і від усіх. Критика
футболістам не допомагає, вона їм тільки
шкодить, і стає ще важче. Підтримайте зараз їх, ми вас дуже просимо».
Ангел ЧЕРВЕНКОВ,
головний тренер
«Чорноморця»:
«Жахливий початок матчу: червона картка, пенальті на перших хвилинах.
По тактиці все довелося міняти.
Чудово розумію, що діється, і хто хоче зупинити «Чорноморець». Ми залишилися
вдев’ятьох, але все одно намагалися не опускати руки і прагнули зрівняти рахунок.
Так, у хлопців були технічні помилки, через які ми отримали голи, але, найголовніше, хтось дуже хоче, щоб «Чорноморець»
не виглядав добре. Це несправедливо, необхідно мати повагу. Наші футболісти старалися, билися, а команду на полі вбивали».

»
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«Інгулець» — 1:1; «Агробізнес» — «Рух» — 1:0;
«Минай» — «Кремінь» — 3:1;
«Металург»
—
«Металіст
1925»
— 1:4; «Прикарпаття» — «Миколаїв» — 1:1;
«Авангард» — «Оболонь–Бровар» — 1:1; «Волинь» — «Чорноморець» — 3:2.
Кубок України, другий
попередній етап. «Поділля»
(Хмельницький) — «Волинь» (Луцьк) — 1:1 (0:1 —
Віталій Пономар, 11 хв.;
1:1 — Максим Сасовський,
89 хв. (у власні ворота); в серії післяматчевих пенальті — 4:5).
27 серпня. Хмельницький. Спорткомплекс «Поділля». Головний суддя Дмитро
Кубряк (Одеса).
«Волинь» стартувала у новому розіграші Кубка України
поєдинком із хмельницьким
«Поділлям».
Тренерський
штаб лучан цього разу виставив доволі експериментальний склад — жодного гравця,
який виходив у «старті» на гру
з «Чорноморцем»! Проте
вже в дебюті матчу «Волинь»
вийшла вперед — гол на свій
рахунок записав Віталій Пономар.
Мінімальний
рахунок
на користь гостей тримався
майже увесь поєдинок, проте на 89-й хвилині гравець
«Волині» Максим Сасовський
зрізає м’яч у власні ворота —
1:1!
Кілька хвилин основного
часу та обидва екстратайми
переможця не виявили. Тож
справа дійшла до післяматчевих пенальті. У ній «Волинь»
таки взяла гору над «Поділлям» з рахунком 5:4!
А наступним суперником
лучан у Кубку України буде
«Минай» із Ужгорода — матч
відбудеться 25 вересня на
Закарпатті.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ
Команда
I В Н П М
О
«Інгулець» (Петрове, Кіровоградщина)
5 3 1 1 6-2
10
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
5 3 1 1 8-7
10
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
5 3 1 1 7-4
10
«Оболонь–Бровар» (Київ)
5 2 3 0 11-9 9
«Металіст 1925» (Харків)
5 2 2 1 6-3
8
«Рух» (Львів)
5 2 2 1 5-4
8
«Миколаїв» (Миколаїв)
5 2 2 1 9-8
8
«Прикарпаття» (Івано–Франківськ)
5 2 1 2 10-6 7
«Волинь» (Луцьк)
5 2 1 2 11-11 7
«Минай» (Минай, Закарпаття)
5 2 1 2 8-9
7
«Чорноморець» (Одеса)
5 2 0 3 8-7
6
«Черкащина» (Черкаси)
5 1 2 2 8-8
5
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
5 1 2 2 7-9
5
«Балкани» (Зоря, Одещина)
5 1 1 3 4-7
4
«Гірник–Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 5 1 1 3 5-9
4
«Металург» (Запоріжжя)
5 0 1 4 4-14 1
У списку бомбардирів лідирують Денис Кожанов («Волинь») —
4 голи (2 — з пенальті) та Данііл Кондраков («Рух») — 4 (2).

Р Е К Л А М А

нізатори влаштували конкурс: хто спіймає порося, може забрати його собі. Учасники
так захопилися, що ледве не покалічили чотирилапих.
За жорстоке ставлення до тварин на ловців та організаторів конкурсу поскаржились у поліцію. Очільник ОТГ
запевняє: свинки не постраждали: живі-здорові, апетит
хороший. Вони зараз у людей, які стали переможцями.

Фото radiotrek.rv.ua.

Люди ледве не розірвали на частини двох маленьких поросят під час
святкування дня громади у Заборольській ОТГ Луцького району. Орга-

n Береженого Бог береже

НЕМАЄ ЩЕПЛЕНЬ — ВЧІТЬСЯ ВДОМА!
Фото zik.ua.

Закінчення. Початок на с.1
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

днак директиви й настанови нікого не врятують,
якщо не вдасться об’єднати зусилля медиків, освітян і
батьків. Є чимало випадків, коли
вчасно щепити дитину не вдається з об’єктивних причин — через
хвороби чи інші серйозні обставини. Є неблагополучні родини,
вихідці з яких будуть позбавлені
шансів здобувати освіту. Каральні заходи не завжди дієві, іноді
потрібна підтримка, допомога.
Ми поцікавилися, як виконуються вимоги щодо захисту дітей в організованих колективах
у Волинській області.

О

Рятівна ін’єкція – «перепустка» в дитсадок і школу.

«ІНДІЙСЬКІ ВАКЦИНИ
НОРМАЛЬНІ,
Я НА СОБІ
ПЕРЕВІРИЛА»
Людмила
РОЖКО,
головний педіатр
управління
охорони здоров’я Волинської
облдержадміністрації:
— На початку року Волинь
була у п’ятірці областей із найбільшим рівнем захворюваності на кір, у січні, наприклад, ми
мали 687 випадків цієї недуги.
А ось у липні — 83. Такої позитивної динаміки досягнуто
завдяки вакцинації та профілактичній роботі серед населення.
Думаю, що люди не повинні
сприймати в штики заборону
нещепленим дітям відвідувати
школи чи садочки. До подібних
кроків ми змушені були вдаватися і наприкінці минулого
року, щоб зупинити поширення
інфекції. Цьогоріч за 7 місяців
охоплення вакцинацією проти
кору становить 52,7% — в 1 рік
та 75,2% — у 6 років. Звичайно,
щоб досягнути бажаних 95%
щеплених, необхідних для фор-

мування колективного імунітету, ще треба чимало попрацювати. І приємно, що знаходимо
взаєморозуміння з освітянами,
спільно виробляємо алгоритм
дій.
Згідно з Календарем щеплень, діти до 6 років повинні
бути вакциновані проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії,
правця, кашлюка, поліомієліту

речі, вакцин
« Досьогодні
в області
достатньо.
»
та Хіб-інфекції. У 6 літ роблять
ревакцинацію проти дифтерії,
правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту, у 7 — проти
туберкульозу, у 14 — від поліомієліту, у 16 — проти правця.
Отож до початку навчального
року батьки повинні принести
до школи довідки визначеної
форми про результати обов’язкового медичного профілактич-

ного огляду та про проведення
вакцинації чи ревакцинації.
Хто відповідає за дотримання Календаря щеплень,
якщо йдеться про учнів шкіл
і вихованців дитсадків? Насамперед — батьки і лікар, з яким
укладено декларацію. У містах це переважно педіатри,
у селах — сімейні лікарі, котрі
мають кожну дитину тримати
в полі зору. Вони зобов’язані
розповісти батькам, що робити,
якщо є протипоказання до щеплень. До речі, перелік їх невеликий. Хворі діти теж потребують захисту.
А контролювати ситуацію
повинні керівники навчальних
і дошкільних закладів. Іноді кажуть: «Але ж для цього є медпрацівник?» По-перше, не у всіх
школах тепер збереглися посади медсестер, а по-друге,
їхня роль трохи інша — надати
першу допомогу, простежити,
як діти миють руки, чи провітрюють класи… З досвіду бачимо,
там, де відповідальність за роботу з батьками беруть на себе

керівники закладів, і учні, і вчителі захищені від інфекцій.
До речі, вакцин сьогодні
в області достатньо. А тим, хто
з недовірою ставиться до препаратів індійського виробництва, скажу, що я перевірила їх
на собі: торік зробила щеплення від дифтерії і правця —і жодних проблем.

«СЬОГОДНІ НАРІКАЮТЬ,
А ЗАВТРА, МОЖЛИВО,
ПОДЯКУЮТЬ…»
Тетяна СОЛОМІНА,
заступник
начальника
управління освіти
Волинської ОДА:
— Ми не забираємо у дітей право на освіту, адже
закон передбачає використання різних форм навчання —
індивідуальну,
дистанційну,
екстернатну… І змушені вдаватися до таких заходів не від
доброго життя. Упродовж останніх років педагогам довелося налагодити дуже тісну
співпрацю з медиками. Адже

життя і здоров’я дітей — це безумовний пріоритет, а в Україні
склалася неблагополучна епідеміологічна ситуація, услід
за кором, як прогнозують, може
прийти дифтерія — смертельно
небезпечна недуга. Тривалий
час ми спільно з лікарями активно ведемо роз’яснювальну
роботу серед батьків. На жаль,
не до всіх вдається достукатися,
тому й змушені застосовувати
інші засоби впливу. Люди сьогодні нарікають, а завтра, можливо, подякують.
Сказати, скільки одержимо
заяв на інші форми навчання,
зараз не можемо. Деякі батьки
поспіхом надолужують прогалини у вакцинації, дехто сподівається, що все і так минеться.
Це вже у перші дні вересня проявлятимуть невдоволення, шукатимуть виходу.
Наше завдання — простежити, щоб у дитини були медичні довідки визначеної форми.
За їхній зміст відповідає педіатр чи сімейний лікар. Чи достовірна інформація про щеплення — це зона відповідальності
управлінь охорони здоров’я.
Я знаю, що фіктивним довідкам
тепер намагаються поставити
заслін.
У містах, де є дитячі поліклініки, питань щодо вакцинації
менше. Чимало шкіл Луцька,
як наприклад ЗОШ № 25, гімназія № 4, деякі інші заклади
освіти, настільки відповідально підійшли до профілактики
інфекційних захворювань, що
в них можна повчитися. Там
керівники запрошували виїзні
кабінети щеплень у свої колективи, вчителі, усі працівники
власним прикладом переконували учнів, що потрібно захистити себе від хвороб. Педагоги інших закладів, які ще не зробили
щеплень від дифтерії і правця,
мають не забути про це під час
медичних оглядів.
Звичайно, повністю подолати антивакцинальні настрої серед батьків найближчим часом
навряд чи вдасться. Але прагнути до цього треба. n

Програма телепередач на 2 – 8 вересня
ТБ

ПОНЕДІЛОК, 2 ВЕРЕСНЯ
UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР

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, 11:15 Т/с
«Галерея Вельвет» 10:55, 14:15
Телепродаж 12:35 Д/ц «Аромати
Чилі» 13:10 Бюджетники 13:45
#ВУКРАЇНІ 14:30 Д/ц «Аромати
Шотландії» 15:15 Д/ц «Морська
кухня» 17:15, 23:35 Своя земля
17:30 Перша шпальта 18:25
Тема дня 19:30 Разом 19:55 Д/с
«Шамварі: територія диких
тварин» 20:30 Розважальна
програма з Майклом Щуром
21:30 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік»

06.05, 22.00 «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, 01.45
Ток-шоу «Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНА ПОМИЛКА»
12.00 Новини 13.50 Х/ф
«ВОЖДЬ БІЛЕ ПЕРО» 15.50
«Чекай на мене. Україна» 20.00,
03.45 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Слідчий Горчакова-2» 23.50 Т/с
«Ілюзія щастя» 00.50 «Речдок»
02.30 «Орел і Решка. Шопінг»
04.30 «Школа доктора
Комаровського. Невідкладна
допомога» 04.55 «Top Shop»

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 «Життя великих людей»
10:30 «Одруження наосліп»
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 «Гроші 2019»

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
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00, 23:30 Історія одного
злочину 16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Капітанша»

СТБ

17:15 Т/с «Доктор Хто»
20:10 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 Х/ф «МАШИНА ЧАСУ В
ДЖАКУЗІ»

ЧЕТВІРКА»
11:50 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ ЛІХТАР»
14:00 М/ф «Холодне серце»
16:00 Х/ф «ПЕРЛИНИ
ДРАКОНА: ЕВОЛЮЦІЯ»
17:20 Х/ф «МАЧО І БОТАН»
2+2
19:50 Х/ф «МАЧО І БОТАН 2»
06:00
Мультфільми
22:00 Т/с «Медфак»
08:00 «Помста природи»
09:30, 18:15 «Спецкор»
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.20, 10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
14.05 Правда життя 09.25, 17.50 10:50, 19:25, 20:30 Т/с
ICTV
«Ментівські війни.
Таємниці Міссісіпі 10.25, 16.50
05:00 Т/с «Відділ 44»
Харків-2»
Погляд зсередини 11.25 Місця
05:45 Громадянська оборона
сили 12.10 Прихована
14:45 Х/ф «БИТВА
06:40, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, реальність 12.55, 00.30 Речовий
ПРОКЛЯТИХ»
21:00 Факти
доказ 15.05, 23.40 Заборонена
16:20 Х/ф «НАПРОЛОМ»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини історія 15.55, 21.45 Останні
21:35 Т/с «Касл-5»
10:10 Не дай себе обдурити
племена 18.50, 20.50
23:10 Т/с «Касл-6»
11:00, 13:20 Секретний фронт
Фантастичні історії 19.50
13:55 Х/ф «МАКС СТІЛ»
Прихована правда 22.40
ZIK
15:35, 16:20 Х/ф «ВАЛЕРІАН
Планета Земля 01.40 Містична
ТА МІСТО ТИСЯЧІ
07.00,
21.00
HARD
з Влащенко
Україна 02.25 Ризиковане життя
ПЛАНЕТ»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
20:15 Більше ніж правда
К-1
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21:20 Т/с «Папаньки»
18.00, 19.00 Перші про головне
06:30 «TOP SHOP»
22:15 Свобода слова
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10,
07:45 М/с «Каспер»
23:55 Х/ф «ПОВІТРЯ»
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
08:30 «Вірю не Вірю»
18.10 Чудова четвірка 19.10
10:25
Т/с
«Мисливці
за
НОВИЙ КАНАЛ
Треба поговорити 22.00 Правила
реліквіями»
05:50 Абзац
життя 00.00 Д/ф «Вирішальні
12:10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ»
06:45, 08:05 Kids Time
битви Другої світової» 00.50 Д/ф
14:15 «Орел і Решка. Навколо
06:50 М/с «Том і Джеррі»
«Великі танкові битви» 01.35
світу»
08:10 М/ф «Тарзан і Джейн»
15:20 «Орел і Решка. Морський Художній фільм 03.00 Історична
09:50 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
правда з Вахтангом Кіпіані
сезон»
06:45 Х/ф «ЗНАХАР»
09:20, 21:00 Т/с «Кріпосна»
10:15 Т/с «Коли ми вдома»
12:20 МастерШеф 12+
15:10, 19:00, 23:45 Хата на тата
12+
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Супергерой»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 4 весілля
17.00 Панянка-селянка
21.00 Танька і Володька
23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч
06:10 Гент - Серкль Брюгге.
Чемпіонат Бельгії
08:10 Олімпік - Шахтар.
Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
11:45 «Автогол»
12:00 Вільярреал - Реал.
Чемпіонат Іспанії
13:50 Кальярі - Інтер. Чемпіонат
Італії
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:05 Осасуна - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
17:55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
18:50 Баварія - Майнц.
Чемпіонат Німеччини
20:40 Лаціо - Рома. Чемпіонат
Італії
22:50 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру. Прем’єра
23:45 Брюгге - Генк. Чемпіонат
Бельгії

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 20.30 Новини 09.00
UA:Музика 09.05 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 10.05
Д/ц «Аромати Південної
Африки» 10.30 UA: Фольк 11.20
Казки Сашка Лірника 11.30 М/с
«Дуда і Дада» 12.15 Лайфхак
українською 12.45 Ранковий
гість 13.00 Суботня тема 13.45
«Розсекречена історія» 14.35
Лекції 15.00 Радіодень. «Модуль
знань» 15.30 Д/ц «Дикуни»
15.55, 22.00 Сильна доля 17.15
Д/с «Боротьба за виживання»
18.10 Т/с «Еліза» 19.00
Головний випуск новин. Наживо
19.25 Тема дня. Наживо 19.45,
20.15 Д/с «Своя земля» 20.00
Д/с «#ВУКРАЇНІ» 20.50 Тема дня
21.20 Програма розслідувань
«Наші гроші» 21.55 UA: Музика

НТН
05.00 «Top Shop» 05.30, 13.25,
17.45 «Випадковий свідок»
05.35 Х/ф «НАЙОСТАННІШИЙ
ДЕНЬ» (12+) 07.20 Х/ф
«СЕКРЕТНИЙ ЕШЕЛОН» 09.10
Х/ф «КАБЛУЧКА З
АМСТЕРДАМА» 10.45, 19.30
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15

«Свідок» 12.50 «Таємниці світу»
14.00 «Речовий доказ» 14.45,
21.20 Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Свідок. Агенти»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
(16+)

ЕСПРЕСО
00.00, 04.00, 22.00 «Політичний
МаринаД» 01.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 02.00,
07.30 «Суботній політклуб»
03.00 «Княжицький» 03.45
«Унікальні церкви Карпат» 05.00
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо
Свобода 05.30, 23.00
«Поліцейська хвиля» 06.00
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 07.00
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 08.30 «Pro здоров’я» з
Іриною Коваль 09.30 «Людина і
право» з Борисом Захаровим
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода»
з Наталкою Діденко 10.10,
11.10, 12.15, 13.10, 14.10, 15.20,
16.10, 17.10, 18.15 «Коментар»
15.30, 23.30 «Ваша Свобода»
19.00 «Великий ефір Василя
Зими» 20.30 «Футбольний
формат» 21.00 «Вердикт» з
Сергієм Руденком 21.55
«ІТ-Документ»

ВІВТОРОК, 3 ВЕРЕСНЯ
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, 14:20 Телепродаж 12:35
Д/ц «Аромати Греції» 13:10
Країна на смак 14:35 Д/ц
«Аромати Шотландії» 15:15 Своя
земля 15:30 Бюджетники 15:55
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 18:25 Тема
дня 19:30 Пліч-о-пліч 19:55 Д/с
«Шамварі: територія диких
тварин» 21:25, 23:40 UA:Спорт
21:45 Наші гроші 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 «Життя великих людей»
10:30 «Одруження наосліп»
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 «Міняю жінку - 14»

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 «Корисна
програма» Прем’єра 11.00 Т/с
«Не жіноча робота» 12.00
«Новини» 12.25 Х/ф «007:
ЛЮДИНА З ЗОЛОТИМ
ПІСТОЛЕТОМ» 15.00 Т/с «Дієві
ліки» 15.50, 16.45, 00.50
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.45
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробиці» 21.00
Т/с «Слідчий Горчакова-2» 23.50
Т/с «Ілюзія щастя» 02.30 «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
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину
16+

ТБ

18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Капітанша»
23:20 Контролер

СТБ
06:55, 10:55 Т/с «Коли ми
вдома»
09:00, 21:00 Т/с «Кріпосна»
11:25 МастерШеф 12+
14:25 Хата на тата 12+
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:00 Наречена для тата 12+
23:45 Один за всіх 16+

ICTV
05:35, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Більше ніж правда
11:05, 23:25 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
11:35, 13:20, 21:20 Т/с
«Папаньки»
14:00, 16:20 Х/ф «КОПИ
НА ПІДХВАТІ»
16:30 Х/ф «БРАТИ ҐРІММ»

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 «Життя великих людей»
10:30 «Одруження наосліп»
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 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
23:50 Х/ф «ВТЕЧА З
ШОУШЕНКА»

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 «Корисна
програма» 11.00 Т/с «Не жіноча
робота» 12.00 «Новини» 12.25
Х/ф «007: ШПИГУН, ЯКИЙ
ЛЮБИВ МЕНЕ» 15.00 Т/с
«Дієві ліки» 15.50, 16.45, 00.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.45
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.45 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий
Горчакова-2» 23.50 Т/с «Ілюзія
щастя» 02.30 «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

11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину
16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Капітанша»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:30, 11:00 Т/с «Коли ми
вдома»
09:00, 21:00 Т/с «Кріпосна»
13:00 МастерШеф 12+
15:30 Хата на тата 12+
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
23:45 Зважені та щасливі 12+

ICTV
05:35, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
11:05, 23:25 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
11:30, 13:15, 21:25 Т/с
«Папаньки»

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 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 11:10,
14:15 Телепродаж 11:30 Д/ц
«Кухня По» 12:00, 15:15 «Енеїда»
13:10 UA:Фольк. Спогади 14:30
Д/ц «Аромати Іспанії» 16:15 Д/ц
«Морська кухня» 17:15 Своя
земля 17:30 #ВУКРАЇНІ 18:25
Тема дня 19:30 Перший на селі
19:55 Д/с «Шамварі: територія
диких тварин» 21:25, 23:40
UA:Спорт 21:45 Схеми. Корупція
в деталях 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 «Життя великих людей»
10:30 «Одруження наосліп»
12:20 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»

20:40, 21:40 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 «Корисна
програма» 11.00 Т/с «Не жіноча
робота» 12.00 «Новини» 12.25
Х/ф «007: МІСЯЧНИЙ
ГОНЩИК» 15.00 Т/с «Дієві ліки»
15.50, 16.45, 00.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
03.45 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Слідчий Горчакова-2» 23.50 Т/с
«Ілюзія щастя» 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
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+

13:45 Х/ф «БРАТИ ҐРІММ»
16:25 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ»
20:15 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Т/с «Друзі»
08:50 Т/с «Бібліотекарі»
10:40 Т/с «Абсолютно
секретно»
12:20 Х/ф «ЯВИЩЕ»
14:20, 22:00 Т/с «Медфак»
16:00, 21:00 Improv Live Show
12+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+

18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Капітанша»
23:20 Слідами міфів про
Роттердам +. Міф другий

07:45 М/с «Каспер»
08:40 «Вірю не Вірю»
10:30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
12:30, 20:10 Т/с «Доктор Хаус»
14:10, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
15:15 «Орел і Решка. Морський
сезон»
17:15 Т/с «Доктор Хто»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

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, 17:25 «Загублений світ»
МЕГА
13:00 «Помста природи»
06.00 Бандитська Одеса
13:40 Х/ф «САМОВОЛКА-72»
08.05, 14.05 Правда життя
15:20 Х/ф
09.15 Таємниці Міссісіпі
«СТРАХУВАЛЬНИК»
10.15, 16.55 Погляд зсередини 19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
11.15 Місця сили 12.05
війни. Харків-2»
Прихована реальність 12.55,
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6»
00.35, 05.05 Речовий доказ
15.05, 23.40 Заборонена
ZIK
історія 16.00, 21.45 Останні
племена 17.55, 22.40 Планета 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
Земля 18.50, 20.50
Фантастичні історії 19.50
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Перші
Прихована правда 01.45
про головне 08.10, 09.10,
Містична Україна 02.35
10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
Бандитський Київ
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10
Чудова четвірка 19.10 Треба
К-1
поговорити 21.00 HARD з
Влащенко 22.00, 06.00
06:30 «TOP SHOP»

ТБ

ЧЕТВЕР, 5 ВЕРЕСНЯ

Вахтангом Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «ПРОГУЛЯНКИ З
ДИНОЗАВРАМИ»
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 4 весілля
17.00 Панянка-селянка
21.00 Танька і Володька
23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)

Чемпіонат Італії
22:50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
23:45 Україна (ж) - Німеччина
(ж). Відбір до ЄВРО2021

UA: РІВНЕ

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
2+2
13.30, 17.00, 20.30 Новини
06:00 Мультфільми
09.00, 21.45 UA:Музика 09.05
08:00 Т/с «Удар у відповідь-2»
Кулінарно-літературне шоу
09:40,
18:15
«Спецкор»
«Енеїда» 10.05 Д/ц «Аромати
МЕГА
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
Південної Африки» 10.30 UA:
ФУТБОЛ-1
06.00 Бандитський Київ 08.10, 11:00, 17:15 «Загублений світ»
Фольк 11.20 Казки Сашка
14.00 Правда життя 09.10
13:05 «Помста природи»
06:00 Атлетіко - Ейбар.
Лірника 11.30 М/с «Дуда і Дада»
Таємниці Міссісіпі 10.10, 17.00
Чемпіонат Іспанії
13:30 Х/ф «КОДЕКС ЗЛОДІЯ»
12.15 Лайфхак українською
Погляд зсередини 11.10 Місця
07:45 Передмова до 5 та 6 турів. 12.45 Ранковий гість 13.00,
15:30 Х/ф «БУНТ»
сили 12.00 Прихована
Відбір до ЄВРО- 2020
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
20.50 Тема дня 13.45
реальність 12.50, 00.30 Речовий
08:15 Лаціо - Рома. Чемпіонат
війни. Харків-2»
«Розсекречена історія» 14.50
Італії
доказ 15.10, 23.40 Заборонена 21:35, 23:10 Т/с «Касл-6»
РадіоДень «Модуль знань» 15.30
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
історія 16.05, 21.45 Останні
Д/с «Дикуни» 15.55, 22.00
ZIK
NEWS
племена 18.00, 22.40 Планета
Сильна доля 17.15 Д/ц
Земля 18.55, 20.50 Фантастичні 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 10:20 Олімпік - Шахтар.
«Боротьба за виживання» 18.05
Чемпіонат України
історії 19.50 Прихована правда 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Т/с «Еліза» 19.00 Головний
12:05 «Великий футбол»
18.00, 19.00 Перші про головне
01.40 Містична Україна 02.25
випуск новин. Наживо 19.25
13:50
Мец
ПСЖ.
Чемпіонат
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10,
Історія українських земель
Тема дня. Наживо 19.50 Д/с
Франції
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
«Своя земля» 20.15 Д/с
16:05
Вільярреал
Реал.
18.10 Чудова четвірка 19.10
К-1
«Спільно» 21.20 Програма
Чемпіонат
Іспанії
Треба поговорити 21.00
розслідувань «Схеми. Корупція в
06:30 «TOP SHOP»
17:55
Чемпіонат
Франції.
Огляд
Інтерв’ю з Литвиненко 22.00,
деталях»
07:45 М/с «Каспер»
туру
06.00 Правила життя 00.00 Д/ф
08:40 «Вірю не Вірю»
18:50 Уніон - Боруссія (Д).
«Вирішальні битви Другої
НТН
10:30 Т/с «Мисливці за
Чемпіонат Німеччини
світової» 00.50 Д/ф «Великі
05.00 «Top Shop» 06.40 Х/ф
реліквіями»
танкові битви» 01.35 Художній 20:30 «Автогол»
«ТАЄМНИЦЯ «ЧОРНИХ
12:30, 20:10 Т/с «Доктор Хаус» фільм 03.00 Історична правда з 20:45 Ювентус - Наполі.

ТБ

СЕРЕДА, 4 ВЕРЕСНЯ
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 12:35 Д/ц
«Аромати Греції» 13:10 «Енеїда»
14:30 Д/ц «Аромати Іспанії»
15:15 Країна на смак 16:15 Д/ц
«Морська кухня» 17:15 Своя
земля 17:30 Наші гроші 18:25
Тема дня 19:30 Спільно 19:55
Д/с «Шамварі: територія диких
тварин» 21:25, 23:40 UA:Спорт
21:45 Розважальна програма з
Майклом Щуром 22:15 Д/с
«Африка. Небезпечна
реальність»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:05 Т/с «Друзі»
08:20 Т/с «Бібліотекарі»
10:10 Т/с «Абсолютно секретно»
12:10 Х/ф «ЗНАКИ»
14:20, 22:00 Т/с «Медфак»
16:00, 21:00 Вар’яти 12+
17:00 Хто зверху? 12+

14:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15:15 «Орел і Решка. Морський
сезон»
17:15 Т/с «Доктор Хто»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»

НОВИЙ КАНАЛ

05:10 Абзац
06:00, 07:25 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:30 Т/с «Друзі»
08:50 Т/с «Бібліотекарі»
10:40 Т/с «Абсолютно
СТБ
секретно»
07:00, 10:55 Т/с «Коли ми вдома» 12:20 Х/ф «МОРГАН»
09:00, 21:00 Т/с «Кріпосна»
14:20, 22:00 Т/с «Медфак»
16:00 Improv Live Show 12+
11:35 МастерШеф 12+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
14:10 Хата на тата 12+
21:00 Божевільна зірка 12+
17:30, 23:00 Вікна-Новини
23:40 Х/ф «ПОХМУРІ НЕБЕСА»
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
МЕГА
19:00 Зважені та щасливі 12+
06.00 Бандитський Київ 08.15,
23:45 Я соромлюсь свого тіла
14.00 Правда життя 09.15,
16+
22.40 Життя 10.10, 16.55
Погляд зсередини 11.10 Місця
ICTV
сили 12.00 Прихована
05:35 Громадянська оборона
реальність 12.50, 00.35
06:30 Ранок у великому місті
Речовий доказ 15.05, 23.40
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 Заборонена історія 16.00, 21.45
Факти
Останні племена 17.55 Планета
09:15, 19:20 Надзвичайні новини Земля 18.50, 20.45 Фантастичні
10:05 Секретний фронт
історії 19.45 Чорна піхота 01.45
11:05, 23:20 Скетч-шоу «На
Містична Україна 02.35
трьох» 16+
Таємниці кримінального світу
11:30, 13:15, 21:25 Т/с
К-1
«Папаньки»
13:55, 16:25 Х/ф «В ІМ’Я
06:30 «TOP SHOP»
КОРОЛЯ»
07:45 М/с «Каспер»
16:45 Х/ф «КОПИ НА ПІДХВАТІ» 08:30 «Вірю не Вірю»
20:15 Антизомбі. Дайджест
10:30 Т/с «Мисливці за

реліквіями»
12:15, 20:30 Т/с «Доктор Хаус»
14:00, 23:10 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
15:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
17:00 Т/с «Доктор Хто»
22:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

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»
13:55 Х/ф «СИНДБАД І ВІЙНА
ФУРІЙ»
15:30 Х/ф «СІМ ПРИГОД
СИНДБАДА»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6»

ZIK
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 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 19.10 Треба
поговорити 21.00 Інтерв’ю з
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

ДРОЗДІВ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00
Х/ф «УБИТИ «ШАКАЛА»
(16+) 10.40, 19.30 Т/с
«Той, що читає думки»
(16+) 12.30, 16.30,
19.00, 23.15 «Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.30, 17.45
«Випадковий свідок»
14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с
«Хейвен» (12+) 16.50
«Легенди бандитської
Одеси» 17.20 «Легенди
карного розшуку» 18.20
«Будьте здоровi» 23.45
Т/с «Закон і порядок»
(16+)

ЕСПРЕСО
00.00, 05.30, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 01.30, 07.00
«Футбольний формат» 02.00,
07.30, 21.00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 03.00, 08.30, 22.00
«Політичний МаринаД» 04.00,
15.30, 23.30 «Ваша Свобода»
04.30 «Суботній політклуб»
09.30 «Поліцейська хвиля»
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»
23.00 «Шустрова Live»

НТН

Правила життя 00.00 Д/ф
16:30 Україна (ж) «Вирішальні битви Другої
Німеччина (ж). Відбір
світової» 00.50 Д/ф «Великі
до ЄВРО- 2021
танкові битви» 01.35 Художній 18:50 Олімпік - Шахтар.
фільм 03.00 Історична правда
Чемпіонат України
з Вахтангом Кіпіані
20:40 Осасуна - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
ТЕТ
22:50 Чемпіонат Іспанії. Огляд
06.00 ТЕТ Мультиранок
туру
09.45 Х/ф «БІЛА ЗМІЯ»
23:45 Ювентус - Наполі.
Чемпіонат Італії
11.15 Т/с «Рання пташка»
13.00, 20.00 Одного разу під
UA: РІВНЕ
Полтавою
07.00 Ранкове шоу «Добрий
14.00, 19.00 СуперЖінка
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
15.00 4 весілля
13.30, 17.00 Новини 09.00
17.00 Панянка-селянка
Суспільно-політичне шоу
21.00 Танька і Володька
«Зворотний відлік» 11.20
23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)
Казки Сашка Лірника 11.30

05.00 «Top Shop» 06.50 Х/ф
«АКВАЛАНГИ НА ДНІ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ДІЛОВІ ЛЮДИ» 10.40, 19.30
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15
«Свідок» 12.50 «Будьте
здоровi» 13.30, 17.45
«Випадковий свідок» 14.05
«Речовий доказ» 14.45, 21.20
Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
17.15 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Вартість
життя» 23.45 Т/с «Закон і
порядок» (16+)

М/с «Дуда і Дада» 12.15
Візитівки Карпат 12.45
06:00 «Автогол»
Ранковий гість 13.00, 20.50
Тема дня 13.45 «Розсекречена
06:15 Вільярреал - Реал.
історія» 14.35 Лайфхак
Чемпіонат Іспанії
українською 15.25 Д/с
08:00 Топ-матч
08:10 Ворскла - Олександрія. «Дикуни» 15.50 Ювілейний
концерт гурту «Піккардійська
Чемпіонат України
терція» 17.15 Д/ц «Боротьба
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
за виживання» 18.10 Т/с
NEWS
«Еліза» 19.00 Головний випуск
10:20 Аталанта - Торіно.
новин. Наживо 19.25 Тема
Чемпіонат Італії
дня. Наживо 19.50
12:05 Львів - Маріуполь.
StopFakeNews 20.00 Д/с
Чемпіонат України
«#ВУКРАЇНІ» 20.30 Головний
13:50 Баварія - Майнц.
випуск новин. Повтор 21.20
Чемпіонат Німеччини
КримРеалії 21.55 UA:Музика
16:00, 18:20 «Студія LIVE»
22.00 Сильна доля

00.00, 05.30, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
07.30, 21.00 «Вердикт» з
Сергієм Руденком 03.00,
08.30, 22.00 «Політичний
МаринаД» 04.00, 15.30, 23.30
«Ваша Свобода» 04.30
«Поліцейська хвиля» 05.00
«Успішні в Україні» 09.30
«Футбольний формат» 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» 23.00 «Вартові
Еспресо»

фільм 03.00 Історична правда з 19:15 Бельгія - Шотландія.
Вахтангом Кіпіані
Відбір до ЄВРО- 2020
21:35 LIVE. Ірландія ТЕТ
Швейцарія. Відбір до
ЄВРО- 2020
06.00 ТЕТ Мультиранок
23:40 Фінляндія - Греція. Відбір
10.05 Х/ф «КРАСУНЯ»
до ЄВРО- 2020
11.15 Т/с «Рання пташка»
Прем’єра
13.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
UA: РІВНЕ
14.00, 19.00 СуперЖінка
07.00 Ранкове шоу «Добрий
15.00 4 весілля
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
17.00 Панянка-селянка
13.30, 17.00 Новини 09.00
21.00 Танька і Володька
UA:Музика 09.05 Кулінарно23.00 Т/с «Хамелеон» (16+)
літературне шоу «Енеїда» 10.00
Радіодень «Життя» 10.20 UA:
ФУТБОЛ-1
Фольк 11.20 Казки Сашка
06:00 Україна (ж) - Німеччина
лірника 11.30 М/с «Дуда і Дада»
(ж). Відбір до
12.15, 21.45 Лайфхак
ЄВРО- 2021
українською 12.45 Ранковий
07:45 Польща - Ізраїль. Відбір
гість 13.00, 13.40, 19.25, 20.50
до ЄВРО- 2020
Тема дня 13.45 «Розсекречена
09:30, 16:05, 21:05 Передмова історія» 14.35 Д/ц «Ігри імперій»
до 5 та 6 турів. Відбір до 15.25 Д/ц «Дикуни» 15.55,
ЄВРО- 2020
22.00 Сильна доля 17.15 Д/с
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
«Боротьба за виживання» 17.40
NEWS
Д/ц «Дикі тварини» 18.05 Т/с
10:25 Україна - Люксембург.
«Еліза» 19.00 Головний випуск
Відбір до ЄВРО- 2020
новин. Наживо 19.45
12:10 Іспанія - Швеція. Відбір до Пліч-о-пліч 20.00 Д/с
«#ВУКРАЇНІ» 20.30 Головний
ЄВРО- 2020
13:55 Сербія - Литва. Відбір до випуск новин. Повтор 21.20
Програма розслідувань «Наші
ЄВРО- 2020
гроші»
16:35 Німеччина - Естонія.
Відбір до ЄВРО- 2020
НТН
18:20 Чемпіонат Італії. Огляд
05.00 «Top Shop» 07.00 Х/ф
туру

«АБІТУРІЄНТКА» 08.30
Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «ОДРУЖЕННЯ
БАЛЬЗАМІНОВА» 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» 14.05 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен» (12+)
16.50 «Легенди бандитської
Одеси» 17.25 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Правда життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок»
(16+)

ФУТБОЛ-1

ЕСПРЕСО

ЕСПРЕСО
00.00, 05.30, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00, 07.30
«Вердикт» з Сергієм Руденком
03.00, 08.30 «Політичний
МаринаД» 04.00, 15.30, 22.30
«Ваша Свобода» 04.30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 05.00 «Вартові
Еспресо» 09.30 «Успішні в
Україні» 09.55, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко
10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.25
«Коментар» 18.15
«Агро-Експрес» 19.15 «Говорить
Великий Львів» 21.00 «Політклуб
Віталія Портникова» 23.00
«Студія Захід» з Антоном
Борковським

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 6 ВЕРЕСНЯ
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 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 11:15, 14:15
Телепродаж 11:30 Д/ц «Тайська
кухня» 11:55 «Енеїда» 13:10 Д/ц
«Браво, шеф!» 14:30 Д/ц
«Аромати Іспанії» 15:15
UA:Фольк. Спогади 16:15 Д/ц
«Морська кухня» 17:15 Своя
земля 17:25 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 «ДІМ, ЯКИЙ ПОБУДУВАВ
ДЖЕК»

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 «Життя великих людей»
10:30 «Одруження наосліп»
12:20 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»

17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула» 13:30 Т/с «Час кохати»
20:25, 22:35 «Ліга сміху»
17:30 Вiкна-Новини
18:00 Слідство ведуть
ІНТЕР
екстрасенси 16+
19:00, 22:45 МастерШеф 12+
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
22:00 Вікна-Новини
08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10, 23:25 Т/с «Джованні»
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 «Корисна програма» 11.00
ICTV
Т/с «Не жіноча робота» 12.00
05:35
Громадянська
оборона
«Новини» 12.25 Х/ф «007:
06:30 Ранок у великому місті
ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВОЇХ ОЧЕЙ»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
15.00 Т/с «Дієві ліки» 15.50,
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
16.45, 23.50 «Речдок» 18.00
10:10 Антизомбі. Дайджест
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня» 02.20 11:05, 16:50, 22:55 Скетч-шоу
«Стосується кожного» 03.50
«На трьох» 16+
«Орел і Решка. Шопінг» 05.05
12:00, 13:20, 16:20 Т/с
«Top Shop»
«Папаньки»
20:10 Дизель шоу 12+
УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Жінки на тропі
війни»
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
07:10 Т/с «Коли ми вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45 Kids Time
05:50 Т/с «Медфак»
14:10 Х/ф «ДИЯВОЛ НОСИТЬ
ПРАДА»
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи 16+
21:40 Х/ф «РЯТІВНИКИ
МАЛІБУ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.10,
14.10 Правда життя 09.15, 18.05,
22.40 Життя 10.10, 17.05 Погляд

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 23:30
Новини 09:30 «Енеїда» 10:35
Хто в домі хазяїн? 11:05
Відкривай Україну з Суспільним
11:35, 14:50 Телепродаж
11:50 М/с Марін та його друзі.
Підводні історії 13:05 Х/ф
«КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
15:05 Д/ц «Браво, шеф!»
16:05 Разом 16:35 Спільно
17:05 #ВУКРАЇНІ 17:40 Д/ф
«Індія. Національний парк
Канха» 18:35 Д/ц «Мегаполіси»
19:05 Д/ц «Суперчуття» 20:05
Д/ц «Таємниці людського
мозку» 12+ 21:25 Д/ц «Світ
дикої природи» 22:25 Т/с
«Монро»

1+1
06:00 «Світське життя»
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Їмо за 100»
10:30, 11:30, 12:40, 13:40,
14:40, 15:35 «Світ
навиворіт - 4»
16:30, 21:30 «Жіночий квартал
2019»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба

новин»
20:15 «Українські сенсації
2019»
23:30 «Світське життя. 2019
дайджест»

ІНТЕР
05.35 «Чекай на мене. Україна»
07.15 «Слово Предстоятеля»
07.25 Х/ф «НЕВИПРАВНИЙ
БРЕХУН» 09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом. Випічка»
11.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
14.00 Х/ф «У ЗОНІ
ОСОБЛИВОЇ УВАГИ» 16.00
Х/ф «ХІД У ВІДПОВІДЬ»
17.40, 20.30 Т/с «Слідчий
Горчакова-2» 20.00
«Подробиці» 22.40 Х/ф
«ІДЕАЛЬНЕ ВБИВСТВО»
00.35 Х/ф «ДІДЬКА ЛИСОГО»
02.25 Подробиці 02.55
«Школа доктора
Комаровського. Невідкладна
допомога» 03.15 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.30 «Орел і
решка. Перезавантаження. 3
сезон» 05.15 Д/п «Життя»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 21:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
07:50, 15:20 Т/с «Капітанша»
16:45 Х/ф «ВИХОВАННЯ ТА
ВИГУЛ СОБАК І

НЕДІЛЯ, 8 ВЕРЕСНЯ
UA: ПЕРШИЙ

13:45 Х/ф «ВТЕЧА З
ШОУШЕНКА»
16:40 Х/ф «МАРСІАНИН»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками 2019»

06:00, 10:15, 17:25, 22:25
Розсекречена історія 06:30,
07:05 «Волинянин» 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 23:30
Новини 07:35, 08:05 «Хроніка
Української повстанської
армії. 1942-1954» 09:05,
18:25 Документальний фільм
11:20, 12:00, 12:00, 21:25
Тема дня 12:20 UEFA
Чемпіонат Європи з футзалу
U19 2019. Україна Нідерланди 14:20 Д/ц
«Мегаполіси» 14:55 UEFA
Чемпіонат Європи з футзалу
U19 2019. Хорватія - Іспанія
16:55 Перший на селі 19:30
Д/ц «Суперчуття» 20:00 Д/ц
«Таємниці людського мозку»
12+ 23:55 Телепродаж Тюсо

06.05 Х/ф «МІСЬКИЙ
РОМАНС» 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 «007: ЗАВТРА НЕ
ПОМРЕ НІКОЛИ» 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф «007:
І ЦІЛОГО СВІТУ ЗАМАЛО»
23.10 Х/ф «БАГРОВІ РІКИ»
01.10 «Речдок»

1+1

УКРАЇНА

06:00 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації
2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
11:00 «Світ навиворіт - 4»
11:50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»

ІНТЕР

06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:10 Т/с «Виноград»
13:00 Т/с «Доля обміну не
підлягає»
17:00, 21:00 Т/с «День сонця»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Жінки на тропі
війни»

23:40 Словенія - Польща. Відбір 23.15 «Свідок» 12.50 «Правда
до ЄВРО- 2020
життя» 13.25, 17.45
зсередини 11.10 Місця сили
Прем’єра
«Випадковий свідок» 14.05
12.00 Ілюзії сучасності 13.00,
«Речовий доказ» 14.45, 21.20
UA: РІВНЕ
00.35 Речовий доказ 15.20, 23.40
Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
Заборонена історія 16.10, 21.45
«Легенди бандитської Одеси»
07.00 Ранкове шоу «Добрий
Останні племена 17.35 Під іншим
17.25 «Легенди карного
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
кутом 19.00, 20.45 Фантастичні
розшуку» 18.20 «Таємниці світу»
13.30, 17.00, 20.30 Новини
історії 20.00 Брама часу 01.45
ФУТБОЛ-1
23.45 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
09.00 UA:Музика 09.05
Містична Україна 02.35 Великі
ЗАПИС» (16+)
Кулінарно-літературне шоу
06:00 Топ-матч
українці 05.20 Професія «Енеїда» 09.30 Радіодень
06:10 Румунія - Іспанія. Відбір
альфонс
ЕСПРЕСО
«Життя» 10.25 Концертна
до ЄВРО- 2020
ZIK
00.00, 05.30, 19.00, 20.30
08:05, 16:05 Огляд 1-го ігрового програма «Квартирник» 11.20
К-1
Казки Сашка Лірника 11.30 М/с «Великий ефір Василя Зими»
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
дня. Відбір до ЄВРО06:30 «TOP SHOP»
«Дуда і Дада» 12.15 Лайфхак
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
00.15, 05.45 «Говорить великий
2020
07:45 М/с «Каспер»
українською 12.45 Ранковий
18.00, 20.00 Перші про головне
Львів» 02.00, 08.05 «Студія
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
08:30 «Вірю не Вірю»
гість
13.00,
19.20,
20.50
Тема
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10,
Захід» з Антоном Борковським
NEWS
10:30 Т/с «Мисливці за
дня 13.45 «Розсекречена
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
03.00, 09.00 «Поліцейська
10:25
Ірландія
Швейцарія.
реліквіями»
історія» 14.35 Д/с «Секрети
18.10 Чудова четвірка 19.00,
хвиля» 03.30, 09.30 «Вартові
Відбір до ЄВРО- 2020
12:15 Т/с «Доктор Хаус»
замків Великобританії» 15.20
20.10 Треба поговорити 21.00
Еспресо» 04.00, 15.30 «Ваша
14:00, 23:00 «Орел і Решка.
Політичне ток-шоу «Народ проти!» 12:10 Ізраїль - Півн. Македонія. Д/ц «Дикуни» 15.55 Сильна
Свобода» 04.30 «Княжицький»
Відбір до ЄВРО- 2020
доля 17.15 Двоколісні хроніки
Мегаполіси»
00.00 Д/ф «Вирішальні битви
13:55 Фінляндія - Греція. Відбір 17.40 Д/ц «Дикі тварини» 18.10 05.15 «Унікальні церкви Карпат»
15:00 «Орел і Решка. Морський
Другої світової» 00.50 Д/ф
07.30 «Успішні в Україні» 08.00
Т/с «Еліза» 19.00 Головний
до ЄВРО- 2020
«Великі танкові битви» 01.30
сезон»
випуск новин. Наживо 19.45 Д/с «ІТ- Документ» 09.55, 11.00,
Художній фільм 03.00 Історична 18:00, 20:25 «Студія LIVE»
17:00 Т/с «Доктор Хто»
«Пліч-о-пліч» 20.00 Д/с «Разом» 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
правда з Вахтангом Кіпіані 06.00 18:25 LIVE. U-21. Україна 18:15 Х/ф «НЕЙМОВІРНІ
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
21.20 Програма розслідувань
Правила життя 06.15 Shift 06.30
ПРИГОДИ ФАКІРА»
Фінляндія. Відбір до
«Схеми» 22.05 Фільм-концерт 15.15 «Погода» з Наталкою
Європа у фокусі
20:10 Х/ф «ХАТІКО:
ЄВРО- 2021
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
НАЙВІРНІШИЙ ДРУГ»
19:15 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА гурту «Друга ріка»
ТЕТ
13.10, 14.10, 15.20 «Коментар»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
20:55 «Бундесліга weekly».
НТН
16.10, 17.10, 18.15 «Тиждень з
пекло»
06.00 ТЕТ Мультиранок
Чемпіонат Німеччини
Марією Гурською» 18.30, 23.35
05.00 «Top Shop» 07.05 Х/ф
09.45 Х/ф «КУДЛАТИЙ
21:25 Огляд матчу
2+2
«ВЕСЬ СВІТ В ОЧАХ ТВОЇХ...» «Футбольний формат» 19.30
СПЕЦНАЗ»
«Ірландія-Швейцарія».
08.30 Ранковий «Свідок» 09.00 «Червона лінія» з Сергієм
11.15 Т/с «Рання пташка»
06:00 Мультфільми
Відбір до ЄВРО- 2020
Висоцьким 21.00 «Редколегія»
Х/ф «ТОВАРИШ ГЕНЕРАЛ»
13.00, 20.00 Одного разу під
08:00 Т/с «Удар у відповідь-2»
21:35 LIVE. Словаччина 10.50, 19.30 Т/с «Той, що читає 22.35 Авторська програма
Полтавою
09:40, 18:15 «Спецкор»
Хорватія. Відбір до
думки» (16+) 12.30, 16.30, 19.00, «Ч/Б шоу»
14.00, 19.00 СуперЖінка
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
ЄВРО- 2020

ТБ

СУБОТА, 7 ВЕРЕСНЯ
ЧОЛОВІКІВ»
18:50 Футбол. Відбір до Євро2020. Литва - Україна
22:00 Шоу Братів Шумахерів

СТБ
06:20 Наречена для тата 12+
08:10 Зважені та щасливі 12+
11:10 Т/с «Кріпосна»
19:00 Т/с «Список бажань»
23:05 МастерШеф 12+

ICTV
05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:35, 12:45, 18:45 Факти
06:00, 11:50 Особливості
національної роботи
07:45 Я зняв!
09:30 Скетч-шоу «На трьох»
16+
13:00 Дизель шоу 12+
16:00 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНЕ»
19:10 Х/ф «БОГИ ЄГИПТУ»
21:30 Х/ф «ВІЙНА БОГІВ.
БЕЗСМЕРТНІ»
23:30 Х/ф «ПОВІТРЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 М/с «Лунтик»
06:45, 07:45 Kids Time
06:50 М/с «Том і Джеррі»
07:50 Подіум

11:00, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
13:25 Х/ф «ДРАКОНИ І
ПІДЗЕМЕЛЛЯ»
15:25 Х/ф «ОРДЕН ДРАКОНА»
19:25 Х/ф «СТАЛЕВИЙ
СВІТАНОК»
21:25 Х/ф «СВІТ
МАЙБУТНЬОГО»
23:10 Х/ф «ВБИВСТВО - НЕ
КАЗКА»

09:00 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «ДРАКОНИ І
09:50 Т/с «Бібліотекарі»
ПІДЗЕМЕЛЛЯ»
13:20 Хто зверху? 12+
15:00 Х/ф «ЗОРЯНА БРАМА:
17:10 М/ф «Мадагаскар 2»
ПОЧАТОК»
19:00 Х/ф «ГОДИНА ПІК»
17:05 Х/ф «ЛІТАЮЧІ МЕЧІ
21:00 Х/ф «ГОДИНА ПІК 2»
БІЛЯ БРАМИ
22:50 Х/ф «АНТИГАНГ»
ДРАКОНА»
19:25 Х/ф «ДЕНЬ
МЕГА
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
06.00 Бандитський Київ 08.30, 22:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЕ
23.30 Містична Україна 09.15,
ПАДІННЯ»
18.25 Прихована реальність
10.50 Речовий доказ 12.00
ZIK
Заборонена історія 12.55
07.00, 15.45, 17.15 Політичне токСекрети Другої світової 13.55, шоу «Народ проти!» 10.00, 13.00,
21.00 Найбільші обмани в історії 19.10 Інтерв’ю з Литвиненко
16.25 Життя 00.20 Наші
11.00 Говорить великий Львів
14.00, 23.00 HARD з Влащенко
К-1
17.00, 19.00 Перші про головне
06:30 «TOP SHOP»
20.00 Перші другі 21.00 Деталі
07:45 М/с «Каспер»
22.00 Треба поговорити 00.00
08:30 «Ух ти show»
Д/ф «Вирішальні битви Другої
09:25 М/ф «Барбі як
світової» 00.50 Д/ф «Великі
Рапунцель»
танкові битви» 01.30 Художній
11:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
фільм 03.20 Історична правда з
ТАНЦЮЮЧОГО
Вахтангом Кіпіані 06.20 Євромакс
06.50 Завтра вже сьогодні
НІНДЗЯ»
13:00 Х/ф «НЕЙМОВІРНІ
ТЕТ
ПРИГОДИ ФАКІРА»
14:50 «Орел і Решка. Навколо
06.00 ТЕТ Мультиранок
світу»
11.05 М/ф «Ніко 2: маленький
братик - великі
2+2
неприємності»
06:00 Мультфільми
12.25 Х/ф «КУДЛАТИЙ
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест
СПЕЦНАЗ»
2018»
14.00, 23.30 Панянка-селянка

ТБ

15.00 4 весілля
16.00 М/ф «Льодовиковий
період 5: Курс на
зіткнення»
18.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «САМ УДОМА»
23.00 Х/ф «ОБДАРОВАНА»

17.00 Х/ф «САМ УДОМА»
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Сімейка У

ФУТБОЛ-1
06:00 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
06:30 Топ-матч
06:40, 23:40 Німеччина Нідерланди. Відбір до
ЄВРО- 2020
08:25 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до ЄВРО- 2020
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:25 Словаччина - Хорватія.
Відбір до ЄВРО- 2020
12:10 Словенія - Польща.
Відбір до ЄВРО- 2020
13:55 U-21. Україна Фінляндія. Відбір до
ЄВРО- 2021
16:05 Австрія - Латвія. Відбір
до ЄВРО- 2020
17:50 Огляд матчу
«Словаччина-Хорватія».
Відбір до ЄВРО- 2020
18:00, 20:55 «Головна
команда»
18:50 LIVE. Литва - Україна.
Відбір до ЄВРО- 2020.
19:45 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА

13:00 Х/ф «КАТАСТРОФА НА 21.00 Х/ф «СВІТАНОК
ПЛАНЕТИ МАВП»
АВІАЛІНІЇ»
(16+)
РЕВАНШ»
СТБ
14:45 Х/ф «СТАЛЕВИЙ
23.30 Панянка-селянка
17:10 Х/ф «СОЛТ»
СВІТАНОК»
12:55 Слідство ведуть
19:10 Х/ф «СКЕЛЯ»
16:45 Х/ф «ПЕТЛЯ ЧАСУ»
екстрасенси 16+
ФУТБОЛ-1
22:00 Х/ф «24 ГОДИНИ НА
19:00 Х/ф «ЗАРУЧНИК»
20:00 Один за всіх 16+
06:00
Огляд 1-го ігрового дня.
ЖИТТЯ»
21:05 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ»
21:00 Я соромлюсь свого тіла
Відбір до ЄВРО- 2020
23:00
«ПРОФУТБОЛ»
16+
06:55 Сербія - Португалія.
МЕГА
Відбір до ЄВРО- 2020
ZIK
06.00 Бандитська Одеса
ICTV
08:45, 14:20 Огляд 3-го
07.45, 22.55 Містична Україна 07.20 Перші другі 08.10
ігрового дня. Відбір до
05:20 Секретний фронт
08.35, 17.55 Прихована
Говорить великий Львів 10.00
ЄВРО- 2020
06:05 Громадянська оборона реальність 10.15 Речовий
Перша передача 11.00, 19.10 10:00, 15:30, 22:30 Футбол
07:00 Антизомбі. Дайджест
доказ 11.25 Секрети Другої
Інтерв’ю з Литвиненко 12.00,
NEWS
08:00 Т/с «Володимирська,
світової 13.25, 20.25
21.00 Деталі 13.00, 20.00
10:25 «Автогол». Прем’єра
15»
Найбільші обмани в історії
HARD з Влащенко 14.00
10:40, 13:15 «Головна
11:35, 13:00 Х/ф «ЦАРСТВО 15.55 Життя 23.40 Гордість
Треба поговорити 15.45,
команда»
НЕБЕСНЕ»
України
11:30 Литва - Україна. Відбір
17.10, 22.00 Політичне
12:45, 18:45 Факти
до ЄВРО- 2020
ток-шоу «Народ проти!»
К-1
13:55 Журнал Ліги чемпіонів
14:30 Х/ф «ВІЙНА БОГІВ.
17.00, 19.00 Перші про
15:50 LIVE. Вірменія - Боснія і
БЕЗСМЕРТНІ»
головне 00.50 Д/ф
06:30 «TOP SHOP»
Герцеговина. Відбір до
16:30 Х/ф «БОГИ ЄГИПТУ»
«Вирішальні битви Другої
07:45 М/с «Каспер»
ЄВРО- 2020
світової» 01.40 Д/ф «Великі
20:35 Х/ф «БИТВА ТИТАНІВ» 08:25 М/ф «Відважна Ліфі»
16:45 Коефіцієнти ФІФА/
22:45 Х/ф «ГНІВ ТИТАНІВ»
10:15 М/с «Земля до початку танкові битви» 02.20
УЄФА
Художній фільм 03.45
часів»
17:55, 23:40 «Євровідбір
НОВИЙ КАНАЛ 11:10 Х/ф «ХАТІКО:
Історична правда з Вахтангом
2020. Матч-центр»
05:50 Х/ф «ПЕРЛИНИ
НАЙВІРНІШИЙ ДРУГ» Кіпіані
18:50 LIVE. Грузія - Данія.
ДРАКОНА:
13:00 «Орел і Решка. Навколо
Відбір до ЄВРО- 2020
ТЕТ
ЕВОЛЮЦІЯ»
20:55 «Великий футбол»
світу»
06.00 ТЕТ Мультиранок
21:40 LIVE. Фінляндія - Італія.
07:10 Х/ф «ПОХМУРІ
2+2
12.00 Х/ф «ПРОГУЛЯНКИ З
Відбір до ЄВРО- 2020
НЕБЕСА»
ДИНОЗАВРАМИ»
09:10 Х/ф «ЯВИЩЕ»
06:00 Мультфільми
UA: РІВНЕ
13.30 М/ф «Гніздо дракона»
11:10 Х/ф «АНТИГАНГ»
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест
15.00 Х/ф «ОБДАРОВАНА» 07.00 Лекції. 100 років історії
13:00 Х/ф «КІКБОКСЕР:
2018»
17.00 Х/ф «ЧАС» (16+)
ПОМСТА»
11:00 Т/с «Опер за
07.05 «Розсекречена історія.
19.00 М/ф «Епік»
14:50 Х/ф «КІКБОКСЕР:
викликом-4»
Операція Вісла» 08.00 Д/п

21:35 LIVE. Франція - Албанія.
Відбір до ЄВРО- 2020.

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
«Енеїда» 10.35 Д/ц» Аромати
Південної Африки» 11.00,
17.35 UA:Фольк. Спогади
11.50, 18.25 Д/с «Своя земля»
12.05 Радіодень «Модуль
знань» 12.45 Все по Азимуту.
Карпати 13.10, 20.05 Д/с
«#ВУКРАЇНІ» 13.45 Тема дня
14.20 Лекції 14.30
«Розсекречена історія» 15.20
Радіодень «Книжкова лавка»
16.15 Сильна доля 17.10
Бюджетники 19.00 Головний
випуск новин. Наживо 19.15
Суботня тема 19.40 «Спільно»
20.35 Х/ф «ЕСТЕР
ПРЕКРАСНА» 22.10
Українська читанка 22.15
Абетка 22.25 «Букоголіки»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф
«ТІНІ ЗНИКАЮТЬ ОПІВДНІ»
11.50 Т/с «Спецзагін «Кобра
11» (16+) 15.45 «Випадковий
свідок» 16.55 «Таємниці світу»
18.05 «Круті 90-ті» 19.00
«Свідок» 19.30 Х/ф «ЗА

«Єпископи» 08.30 Ранкове
шоу «Добрий ранок» 09.30
Д/п «Єпископи» 2 ч. 10.00
100 років історії 10.10 Д/п
«Волинянин» 11.05, 12.01,
15.45, 20.50 «Розсекречена
історія» 12.00 Хвилина
мовчання 12.55 Д/п «Василь
Макух. Смолоскип» 13.40
Радіодень «Модуль знань»
14.20 Докудрама «Мисливці
на нацистів» 16.40 Д/с
«Секрети замків
Великобританії» 18.15
StopFakeNews 18.30
«Спільно» 19.00 «Разом»
19.25 Передача
розслідування «Схеми» 19.50
Д/с «#ВУКРАЇНІ» 21.45
«Букоголіки» 22.10
Українська література в іменах
22.35 Д/ц «Мегаполіси»

НТН
05.45 Х/ф «САМОТНЯ
ЖІНКА БАЖАЄ
ПОЗНАЙОМИТИСЬ» 07.20
«Страх у твоєму домі» 11.00
Х/ф «МОРСЬКИЙ
ХАРАКТЕР» 12.55 Х/ф
«БЕРЕМО ВСЕ НА СЕБЕ»
14.25 Х/ф «УЛЮБЛЕНИЙ
ЗЯТЬ» 17.10 Х/ф
«СКАЖЕНІ» (16+) 19.00 Х/ф
«ОДИНОЧНЕ ПЛАВАННЯ»

ДВОМА ЗАЙЦЯМИ» 21.00
Х/ф «СКАЖЕНІ» (16+) 22.55
Х/ф «ДОРІАН ГРЕЙ» (18+)

ЕСПРЕСО
00.05, 01.35 «Великий ефір
Василя Зими» 00.35, 06.00,
23.00 «Червона лінія» з Сергієм
Висоцьким 02.00, 07.00
«Політклуб Віталія Портникова»
03.30, 05.30 «Ваша Свобода»
04.00, 11.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 05.00,
14.30 «Успішні в Україні» 08.30
«Вартові Еспресо» 09.00
«Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 09.30 «Футбольний
формат» 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 НОВИНИ 10.05
«PRO здоров’я» з Іриною
Коваль 12.10, 14.05, 15.10,
17.05 «Коментар» 13.05
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 13.30 «Еспресо:
капітал» 15.30 «Суботнє
інтерв’ю» з Радіо Свобода
16.05 «Людина і право» з
Борисом Захаровим 16.30
«Поліцейська хвиля» 18.10
«Про політику з Ольгою Лень»
19.05 «Суботній політклуб»
20.00 «Бодікамера: знято
поліцейськими», 1 с. 21.00
«Досьє» з Сергієм Руденком
22.00 «Студія Захід»
з Антоном Борковським

20.50 Х/ф «СЛІПИЙ» (16+)
22.40 Х/ф «ВЦІЛІЛИЙ» (16+)

ЕСПРЕСО
00.00 «Бодікамера: знято
поліцейськими», 1 с. 01.00
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо
Свобода 01.30, 11.05, 18.05
«Суботній політклуб» 02.25
«Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 02.50, 13.05
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 03.50, 15.30,
23.45 «Міжнародний огляд» з
Юрієм Фізером 04.15
«Політклуб Віталія
Портникова» 05.30, 23.15
«Вартові Еспресо» 05.55
«Редколегія» 07.20
«Агро-Експрес» 07.30 «PRO
здоров’я» з Іриною Коваль
08.30 «Досьє» з Сергієм
Руденком 09.30 «Еспресо:
капітал» 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.10,
22.30 «Княжицький» 12.10,
14.05, 15.10, 16.05, 17.05
«Коментар» 14.30 «Успішні в
Україні» 16.30 «Шустрова
Live» 19.00 «Червона лінія» з
Сергієм Висоцьким 20.00
«Бодікамера: знято
поліцейськими», 2 с. 21.00
«Історична правда»
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n Отакої!

n Що віщує небесна канцелярія?

Фото із сайту point.md.

А попереду — ще два бабині літа!
Їх обіцяє нам народний синоптик із Каменя-Каширського,
підприємець Володимир Деркач (на фото)
Фото ukranews.com.

На початку року він
поділився з читачами
«Волині» своїм
прогнозом погоди
на рік. Спостерігаючи
за природою
у період між Різдвом
за Григоріанським
календарем (25 грудня)
і цим же святом
за Юліанським (7 січня),
чоловік визначив, що
2019-й буде доволі
прохолодним. Нині ж
каже, що трохи схибив
із червнем: мовляв,
він був теплішим,
як очікувалося,
а от щодо двох
інших літніх місяців
«попадання» було
стовідсотковим. Ми
запитали, чи не хоче він
внести корективи у свої
передбачення на іншу
пору року? Пан
Володимир
категорично
заперечив.
Отож, якщо
вірити його
січневим
спостереженням, осінь
буде мінливою

«А я люблю тебе, люблю тебе і в старості…»

«Юна» 70-річна дружина
у… 128-літнього чоловіка!
«До осені ще крок, маленький, наче гриб...»

ся з похолодання та дощів,
інколи сильних. В останні дні
цього періоду температура
трохи підвищиться, але і далі
можливі опади.
ЖОВТЕНЬ

Початок місяця порадує
гарною погодою, хоч можливі невеликі опади в середині і наприкінці декади.

з прогнозом,
« Згідно
святий Михайло

Леонід ОЛІЙНИК

приїде до нас
на білому коні.

ВЕРЕСЕНЬ

Святкові лінійки у школах
супроводжуватимуться похолоданням, а далі поступово потепліє. Із середини декади можливі невеликі дощі.
Друга десятиденка зустріне
нас трохи нижчою температурою й опадами, які припиняться наприкінці цього
відрізка. Третя — це так звані
жидівські кучки, розпочнетьФото merezha.co.
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l НА ПЕРШИХ РОЛЯХ

l ШОК!

Василь РОГУЦЬКИЙ

1. До 15 років Дмитро Разумков
жив у Бердичеві Житомирської області. Батько хлопця Олександр Разумков працював у Києві, був першим помічником Президента
Леоніда Кучми, мама Наталія
Кудря — народна артистка
України, актриса Київського театру російської драми
імені Лесі Українки. Тож
Дмитра фактично виховували бабуся та дідусь. Дід
Іван — родом із Росії, бабуся Зінаїда — корінна жителька Бердичева, але розмовляла з онуком виключно російською мовою. Була з
ним дуже вимогливою. Про

жорстку дисципліну бабусі згадують
і сусіди Разумкових, і перша вчителька Дмитра Любов Качковська.
Бабуся померла в у лютому 2019–го
на 93–му році життя. Стара хата на
дві сім’ї, в якій минуло
дитинство Дмитра
Разумкова, зараз виглядає як халупа.
2. Після переїзду до столиці
майбутній політик учився у ліцеї
№38. Має дві вищі
освіти — закінчив
Київський інсти-

“

Три роки жив
із дівчиною в
цивільному шлюбі.
цивільн
Побрались після
Побрал
того, як вона
народила старшого
народи
сина Сашка,
Са якому
зараз 5 років.
Молодшому синові
Молодш
Олексію — 3 роки.

тут міжнародних відносин
в
та Національний університет
універс
державної
податкової служб
служби. Три роки жив
із дівчиною в цив
цивільному шлюбі.
Побрались після того,
то як вона нароси Сашка, якому
дила старшого сина
Мо
зараз 5 років. Молодшому
синові
Олексію — 3 роки. «Це друД
жина, а не Дмитро,
не хотіла
узак
одразу узаконити
стосунки.
Казала, що
щ всі подруги,
пов
які повиходили
заміж,
уже порозлучалися»,
— так пояснює трива
валий
цивільний
ш Тамара Чоршлюб
ній, бердичівська
с
сусідка
Разумков
вих.

ЗЗакінчення
акінчення на
н с. 5
Фото myrotvorets.net.

Температура буде досить
комфортною, як для середини осені. Друга десятиденка
із самого початку подарує
нам короткочасне потепління (бабине літо). А наприкінці
декади прийде похолодання
(вночі можливі заморозки).

ЛИСТОПАД

Перші дні місяця мають
бути досить погожими, час
від часу можливі незначні
опади. Протягом усієї декади вдень і вночі буде плюсова температура. Далі похолодає. Можливі нічні морози,
невеликі опади. У середині
місяця на кілька днів потепліє. І знову погода лякатиме нас зимою, випаде перший сніг. Захопить цей холод
і третю декаду листопада.
Вона теж буде позначена
опадами різної інтенсивності, інколи — дуже сильними.
Стовпчик термометра опуститься нижче нуля. n

Лія ЛІС

йому допомогли регулярні
заняття спортом і здорове
харчування.
Навіть у свої поважні літа
він має хорошу фізичну форму і здоровий глузд.
Наприклад, досі Он Парнчомпху допомагає у домашніх справах своїй «порівняно юній» 70-літній дружині.
За роки спільного життя сі-

итель
невеликого
села
Монсомбун
на північному сході
Таїланду на ім’я Он Парнчомпху стверджує, що йому
128 літ.
Як повідомив місцевий
новинний портал The Thaiger,
датою народження в посвід-

Ж

можливо, я б хотів дожити до свого
« Якщо
200-го дня народження.

»

мейна пара виростила семеро дітей і 11 онуків, які також
проживають у селі Монсомбун.
Якщо інформація про вік
довгожителя підтвердиться, Он Парнчомпху може
стати найстаршим чоловіком не тільки в Таїланді, але
і у всьому світі. n

ченні особи довгожителя
значиться 9 квітня 1891 року.
Він з’явився на світ ще під
час правління короля Сіами
Рами V.
«Якщо можливо, я б хотів
дожити до свого 200-го дня
народження», — цитує портал Он Парнчомпху.
Чоловік вважає, що досягти такого похилого віку
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Фото rbc.ua.

»
Щоб запобігти кривавому фінішу сімейних розборок,
попрацювати довелось і поліції, і СБУ, і прокуратурі.
А казали, що вони щасливі і заможні...

Голлівуд відпочиває:
вбиті на замовлення
мати та донька…
виявились живими

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 29 серпня:
Вбиті на замовлення
українські мати та донька...
виявилися живими

Правоохоронці Київської області вчасно
вийшли на слід кілерів і, щоб упіймати
злочинців, інсценізували вбивство

Головний «слуга»: хто він?
10 фактів про 35-літнього Дмитра Разумкова (на фото) —
лідера суперпопулярної партії «Слуга народу» і ймовірного
майбутнього Голову Верховної Ради України

»

Вдень температура хоч і підніматиметься вище нуля, але
не набагато. Це похолодання
займе кілька перших днів останньої декади місяця. А ось
далі знову добряче потепліє — мабуть, це буде друге
бабине літо.

Р

Поцілунок
Папи Римського
зцілив онкохвору дівчинку
Кажуть, його вустами до дитини
доторкнувся Бог

Дата народження Он Парнчомпху —
9 квітня 1891-го!

“

Василь РОГУЦЬКИЙ

лександр Головач
із Броварів замовив розправу над
своєю колишньою дружиною
— 53–літньою Надією та її
31–річною донькою від першого шлюбу Юлією, яку він
виховував змалечку. Через
поділ майна колись найрідніші люди стали найзлішими
ворогами: чоловіка і батька
не зупинило навіть те, що
сиротою могла б залишитися його маленька внучка.
Кажемо «могла б», бо поліція, прокуратура та СБУ Київщини провели спецоперацію, якою ще довго будуть
гордитися — правоохоронці вміло інсценізували вбивство і вивели на чисту воду
та затримали як замовника,
так і чотирьох виконавців й
організаторів.
«Усвідомлюючи неминучість судового рішення на
користь колишньої дружини та її доньки, підозрюваний замовив та проплатив
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Через поділ майна
колись найрідніші
люди стали
найзапеклішими
ворогами: чоловіка
і батька не
зупинило навіть те,
що сиротою
могла б
залишитись його
маленька внучка.

убивство обох. Діяв у змові
з теперішньою дружиною.
Для виконання злочину
скористався послугами раніше судимого за умисні
вбивства. Життя двох людей замовники оцінили у
50 тисяч доларів», — йдеться в офіційних поліцейських
зведеннях.

Закінчення на с. 6
Л

А

М

А

Організація запрошує на роботу:

(вахтовий метод — 15 днів роботи, 15 — відпочинку, офіційне
працевлаштування, доїзд до місця роботи)
електрозварників
автокранівника
монтажників
на автокран ЗІЛ-133ГЯ
бетонярів
арматурників.

Тел.: (0332) 78–24–08, моб. 0996366015.
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ПРОДАЖУ!

Поцілунок Папи
Римського зцілив
онкохвору дівчинку
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