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n Світ захоплень

Фото і відео Олександра ПІЛЮКА.

На 36-му році роботи Микола Миколайович
одержав почесне звання.

«Прадід 40 літ був
гайовим, дід і батько
теж десятиліттями
працювали в лісі»
Микола Прасюк —
заслужений лісівник України

Багатий світ тварин та комах, тисячолітні екземпляри і гігабайти інформації, якими володіє Павло Войтко,
поки що туляться у невеличкій кімнаті на околиці райцентру.

Нашим Турійськом
плавали акули
і морські їжаки

Цього почесного звання лісничий Пульмівського
лісництва Шацького національного природного
парку удостоївся з нагоди 28-ї річниці Незалежності
України. Як сказала очільниця парку Марія
Христецька, це вперше за 35 років від дня заснування
природоохоронного підприємства така висока нагорода
дісталася його співробітнику. Цими днями ми зустрілися
з Миколою Миколайовичем і поспілкувалися з ним, а
відтак дізналися про шлях, пройдений до такої відзнаки
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Це довів місцевий колекціонер скам’янілостей Павло
Войтко. А ще він за сорок років зібрав дивовижну
експозицію комах, якої, втім, …не існує с. 8—9
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n Пряма мова
Дмитро
РАЗУМКОВ,
Голова Верховної
Ради, про те,
чому вирішили
скоротити
кількість народних
депутатів:
«На сьогоднішній момент орієнтовна кількість
громадян, які живуть в Україні, –
десь 30 – 34 млн.
Це буде відповідати саме 300
народним депутатам».

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Доброго дня
вам, люди!

6 ВЕРЕСНЯ

Сонце (схід — 6.38, захід — 19.54, тривалість дня — 13.16).
Місяць у Стрільці. 7–8 дні Місяця.
Іменинники: Петро, Арсен, Єгор, Юрій, Денис.
7 ВЕРЕСНЯ

Сонце (схід — 6.40, захід — 19.52, тривалість дня — 13.12).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 8–9 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Андрій, Кирило, Володимир.
8 ВЕРЕСНЯ
Фото vikka.ua.

У Шацьку знайшли перстень із тризубом
Фото Тараса КОВАЛЬЧУКА.

На прикрасі з урочища
Гора добре видно символ
нашого національного
герба

Сонце (схід — 6.41, захід — 19.50, тривалість дня — 13.09).
Місяць у Козерозі. 9–10 дні Місяця.
Іменинники: Наталія, Георгій, Віктор, Андріан.
9 ВЕРЕСНЯ

Сонце (схід — 6.43, захід — 19.48, тривалість дня — 13.05).
Місяць у Козерозі. 10–11 дні Місяця.
Іменинники: Анфіса, Сава, Михайло, Степан.
10 ВЕРЕСНЯ

Сонце (схід — 6.45, захід — 19.45, тривалість дня — 13.00).
Місяць у Козерозі, Водолії. 11–12 дні Місяця.
Іменинники: Ганна, Захар, Анатолій, Григорій.

Тарас КОВАЛЬЧУК

Перстень-печатка, або сигнет,
виготовлений із міді. Покритий
тонким шаром срібла, що збереглося лише частково. Зображення
широкі й заглиблені, тобто можуть залишати відбиток. У центрі
щитка круглої форми розміщений
тризуб, довкола якого виділене
крапочками поле. А за ним — написи кирилицею. Літери погано
читаються, тому над розшифруванням ще треба попрацювати.
Але відомо напевно, що зазвичай
там вказували ім’я власника.
Датують такі персні кінцем
ХІІІ — ХІV століттями. Сигнет міг

www.volyn.com.ua

n Погода

Ось такий вигляд має прикраса княжого боярина чи дружинника.

прикрас, але з іншою символікою. На деяких з них зображені
птахи, сонце чи хрести. Походять
вони із сіл Пулемець, Пульмо,
Світязь та із самого Шацька.

належати людині з високим соціальним статусом на кшталт знатного боярина, купця чи навіть
княжича. Досі в Шацькому районі
було знайдено кілька подібних

«Невже ми такі багаті, що скляна тара йде на смітник?»
Запитує житель села Рудка-Червинська
Камінь-Каширського району Степан
Приходько у листі до редакції нашої газети
Катерина ЗУБЧУК

Чоловік пише про проблему, яка хвилює його і
багатьох земляків: чому в останні роки в селі ніхто не
приймає скляної тари, хоч точок із продажу пива та
інших напоїв зараз чимало. «Чи то нема заготівельників, чи продукція дешева — ніхто не хоче таким
бізнесом займатися… Тож і лежать пляшки, поки їх
поб’ють. Я назбирав багато тари і наскидав у старий
хлів. А далі? У ліс чи в річку Стохід не повезу, бо то був
би гріх перед природою. А в Луцьк, де, знаю, пляшки приймають, своєю конячкою не вирушу, бо вона
транспорту великого на трасі злякається. Можливо, в

газеті хтось із керівників району чи області прочитає
про це — і подумає, як навести порядок із тим скляним посудом, який можна пустити на переробку…»
Звичайно, ця проблема сьогодні актуальна не
лише для Камінь-Каширщини, а й для інших районів.
Адже без утилізації та переробки скла наша планета
за короткий період «потоне» у відходах, які сотнями років не розкладаються. Повторне використання пляшок і склобою дало б можливість економити
природні (вичерпні й невідновні) ресурси. В Україні
переробці піддається, як свідчить статистика, невеличка частка таких відходів, але навіть це забезпечує
збереження близько 10 тисяч гектарів землі, які могли б перетворитися на гігантські звалища. Саме для
захисту довкілля, для економії природних ресурсів,
для більш дешевого виготовлення скляних виробів і
необхідна утилізація тари.
Фото wz.lviv.ua.

Несприятливі для здоров’я дні у вересні:
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
Горохівська районна державна адміністрація по- тою одержання та врахування зауважень і пропозицій
відомляє, що на офіційному сайті goradm.gov.ua громадськості.
оприлюднена заява про визначення обсягу стратеПисьмові зауваження і пропозиції подаються прогічної екологічної оцінки при розробленні детального тягом 15 (п’ятнадцяти) днів від дня оприлюднення
плану земельної ділянки для ведення товарного сіль- (з 05.09.2019 по 19.09.2019) до Горохівської районної
ськогосподарського виробництва, яка розташована державної адміністрації за адресою: вул. Шевченза межами населених пунктів Холонівської сільської ка, 17, м. Горохів, Волинська область, 45700, або
ради Горохівського району Волинської області з ме- за електронною адресою info@goradm.gov.ua.

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників на склади
брендового одягу в околицях м. Лодзі
Обов’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: 325грн/міс, хороші умови проживання.
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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.

Пише львівська поетка Мар’яна Савка. Такою ж
мінливою найближчими днями буде і погода
За прогнозом чергового синоптика Волинського
обласного гідрометеоцентру Надії Голі, 6 вересня —
мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно–західний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 7–12 градусів тепла, вдень –19–24 вище нуля.
7-го — мінлива хмарність, вночі без опадів, удень
місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно–східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 7–12 градусів тепла, вдень — 18–23 із
позначкою «плюс». 8-го, 9-го — мінлива хмарність,
короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно–
східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 9–14 градусів тепла, вдень –19–24 вище нуля.
10-го — мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, удень без істотних опадів. Вітер південно–східний, 5–10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — 10–15 градусів тепла, вдень — 18–24 із
позначкою «плюс».
За багаторічними спостереженнями, найтепліше
6 вересня було 2008 року — плюс 31, найхолодніше —
2000–го — 4 градуси вище нуля.
У Рівному 6–8 вересня — мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря — плюс
12–22. 9-го — сонячно, 17–26 градусів
вище нуля. 10-го — мінлива хмарність,
без опадів. Температура повітря — плюс
15–21.

Ведучий рубрики
Костянтин ГАРБАРЧУК.

Невеликі магнітні сплески можливі 22, 23 і 30 вересня.
Серйозні магнітні бурі очікуються 28 і 29 числа.
Джерело: kanalukraine.tv.
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«Що ця осінь така,
як чудна перезріла панна –
То дарує вам усміх, то
хусточку мочить слізьми»

Управління освіти, науки та молоді
Волинської обласної державної адміністрації
оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади директора Оваднівського професійного
ліцею (Володимир–Волинський район,
с. Овадне, вулиця Молодіжна, 43)
Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
— заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних»;
— автобіографію;
— копію паспорта громадянина України або ID–картки;
— копію трудової книжки;
— копію документа про вищу освіту не нижче ступеня
магістра (спеціаліста);
— довідку про стан здоров’я;
— довідку про відсутність судимості.
Особа може подати інші документи, які підтверджують її
професійні та/або моральні якості.
У конкурсі на заміщення вакантної посади директора
можуть брати участь громадяни, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан,
які дають змогу виконувати обов’язки керівника закладу,
та стаж роботи на керівних посадах системи професійної
(професійно–технічної) освіти або у галузі економіки, для
якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.
Термін подачі заяв 20 днів від дня опублікування оголошення.
Документи подавати за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі
Українки, 59, каб. № 13. Телефон для довідок 725 421.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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ТУРБУЮТЬСЯ ПРО ЛУЧАН:
команда Покровського запустила
проєкт «Мобільна приймальня»

Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

Фото свідомі.укр.

Мешканці обласного
центру Волині все
частіше нарікають,
що достукатися
до місцевої влади
практично неможливо.
Саме тому команда
Андрія Покровського
Громадянський Рух
«СВІДОМІ» нещодавно
запустила новий проєкт,
який стане своєрідним
«містком зв’язку» між
громадськістю
та чиновниками

Зеленський стає
найбільшим
«порохоботом»?
Новий прем’єр–міністр Олексій Гончарук
заявив, що «останні 5 років Україна
рухалась у правильному напрямку»,
просто «дуже повільно». А ще він похвалив
медичну та освітню реформи. На його
думку, «замисел, коли гроші ходять за
дитиною, гроші ходять за пацієнтом», —
абсолютно логічний. До речі, новий міністр
освіти Ганна Новосад останні кілька літ
працювала у цьому міністерстві і фактично
прийшла продовжити реформи своєї
колеги та подруги, колишньої очільниці
Лілії Гриневич

Юрій КРАВЧУК

ро це повідомили в громадській організації.
«Через
бюрократію
лучани часто не мають бажання
витрачати свій час, аби звернутися з проханням відремонтувати дорогу, облаштувати дитячий
майданчик чи змусити якісно
працювати комунальні служби.
Проєкт «Мобільна приймальня
громадян» допомагає мешканцям Луцька у комунікації з владою, комунальними службами,
установами та організаціями»,
— розповів співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер.
Координатор проєкту Валентин Хаймик своєю чергою
додав, що механізм працюватиме для громадян дуже просто.
«СВІДОМІ» оформлятимуть
звернення та спрямовуватимуть

П

Особлива увага приділятиметься процесу розгляду заяв.

про лучан, а бюрократію беремо
« —на Турбуємося
себе, — наголосили «СВІДОМІ».
у відповідні органи. Особливу
увагу будуть приділяти моніторингу за процесом розгляду
заяв. Згодом лучан сповістять
про результати», — пояснив Валентин Хаймик.
Скористатися сервісом
«Мобільна приймальня
громадян» можна кількома
способами:
зателефонувавши до Громадянського Руху «СВІДОМІ»
за номером (099) 215 50 75 або
(068) 215 70 75;
заповнивши онлайн-форму

»

на сторінці організації
у Facebook (facebook.com/
SVIDOMI. OFFICE/);
відвідавши офіс «СВІДОМИХ» у «СІТІ ПАРКУ» за адресою: проспект Волі, 49–а.
Відтепер можна обрати зручний спосіб для користування
сервісом, розповідати про те,
що турбує мешканців будинку,
вулиці чи мікрорайону, та звертатися по допомогу.
«Турбуємося про лучан, а бюрократію беремо на себе», — наголосили «СВІДОМІ». n

n Пряма мова
Валерій ПЕКАР, підприємець
і викладач, вважає, що при Президенту
Зеленському руйнується
парламентаризм:

«

Я проти зняття депутатської недоторканності, бо це створює умови не лише для
політичного переслідування опонентів, а
в першу чергу для силового тиску на своїх
однопартійців. Я розумію, що цього хоче
більшість населення, але так само більшість
населення хоче розкуркулити буржуїв, скасувати всі реформи та дозволити відмовлятися від вакцинації.
Я проти повноважень Президента призначати і звільняти з посади керівників силових відомств без детальної процедури, бо
це змінює баланс влади в країні, це початок
шляху, яким ішов Янукович.
Я проти «права народу» на законодавчу
ініціативу, бо воно легко блокує роботу парламенту фантастичною кількістю
спаму.
Я проти зменшення кількості народних депутатів, бо це зменшить політичну
конкуренцію і збільшить можливості взяти
парламент під контроль груп впливу.
еПарламентаризм — це велика цінність, і його можнаа
зруйнувати лише двома
способами. Або збройним
переворотом, або спонукавши членів парламенту
за допомогою фальшивих
приманок зруйнувати його
власноруч.

»

Сергій ВЛАСЕНКО, народний депутат
від «Батьківщини», про наслідки зняття
недоторканності з народних депутатів:

«

Вони (депутати «Слуги народу») не дуже розуміють,
що їм загрожує. Але нічого — ми готові їх проконсультувати, як реагувати на виклик до прокуратури, що
робити, коли тобі принесли повідомлення про підозру
в скоєнні злочину у місці, де ти не був, і людьми, яких
ти ніколи не бачив. Нам професори з фракції «Слуга
народу» розповідають, що не буде переслідувань за
адаю, що
політичну діяльність. То я вам нагадаю,
вола
і В’ячеслава Максимовича Чорновола
ня, а за
судили не за політичні переконання,
звинуваченнями у зґвалтуванні. І справи
уценпроти Юлії Тимошенко та Юрія Луценка були політично мотивованими і
висмоктаними з пальця, але за
кримінальними статтями.

»

Олена КРИВОРУЧКІНА, народний депутат від «Слуги
народу», відреагувала на публікацію у ЗМІ її інтимного
смс–листування, яке підгледіли журналісти у сесійній
залі парламенту (депутатка писала якомусь чоловікові:
«Хочу кохатися з тобою день і ніч!»):

«

Я — не тільки депутат, я — насамперед людина. Я люблю, подорожую і дихаю. Що
ж, тепер уся Україна знає, що в менее є
стосунки. По-перше, хочу нагадати,
ка
що кумою Юрія Корявченкова (Юзіка
віз «95 кварталу». — Ред.) я не є, перевіряйте хоч, коли публікуєте. По-друге,
переписувалася я під час офіційної
перерви, про це чомусь забули написати. По-третє, не заздріть.

»

новий міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, який свого
часу протестував проти квот на україномовні пісні на радіо, тепер заявляє про доцільність цього рішення попередньої влади: «Я вважаю введення квот правильним кроком — таким,
що дав результат. Завжди вважав, що заборона
— то неефективно та несучасно. Але тут це чудово спрацювало», — заявив він. Бородянський
також похвалив створені при Мінкульті Український інститут книги, Український культурний
фонд, які показали свою ефективність, і сказав,
що продовжить створювати подібні агенції, які б
займались певним напрямом діяльності.
Неважко також помітити, що велика частина
команди Зеленського — та, яка не має стосунку
до «95 кварталу» чи Коломойського, — при колишній владі займала ті чи інші посади. Так, керівник Кабміну Олексій Гончарук свого часу був
радником першого ексвіце–прем’єра Степана
Кубіва. А два міністри — внутрішніх справ Арсен
Аваков та фінансів Оксана Маркарова — взагалі
залишились від старого уряду.
Сам Володимир Зеленський, попри побоювання у його проросійськості, хоч і обрав нову
стилістику під час святкування Дня Незалежності, фактично повторив ідеологічні установки
свого попередника Петра Порошенка. Так ніби
Зеленський, який насміхався з Майдану, і Зеленський, який намагався проникливо говорити
про його героїв 24 серпня, — це дві різні людини. Просто на очах перетворюється на якогось
«майданутого бандерівця» (тьху–тьху, щоб не
зурочити ці порухи, бо гуманітарна політика продовжує бути його слабкою ланкою)…
Вже й не дивно, що система держзакупівель
«Прозоро», Дорожній фонд, децентралізація
тощо — речі, якими гордилась попередня влада,
новою оголошуються правильними реформами і
будуть продовжені та поглиблені.
Більше того, Володимир Зеленський оголосив, що вже цього року в Україні має бути скасований мораторій на продаж землі. Це взагалі
здається чимось дивовижним. Судіть самі. Згідно з опитуваннями, більшість виборців Петра Порошенка підтримують продаж землі, а більшість
тих, хто голосував за Зеленського, — проти. Але
чинний глава держави вирішує діяти так, як цього хочуть «порохоботи»! І таких кроків останнім
часом, як не дивно, з його боку все більше. То хто
він після цього? Виходить, що найбільший «порохобот».
Проколів у ЗЕленого президента, звісно,
вистачає. Але якщо справи будуть і далі повертатись так, як почали, то з’являється слабка надія, що Володимир Зеленський справді може
пришвидшити розпочаті реформи і довести їх
до логічного завершення. При тотальній владі, яку він зосередив у своїх руках, це виглядає
цілком можливим. Тут тільки важливо не загратись у диктатора. Бо такі замашки у ЗЕкоманди
явно є. Чого варте їхнє масове хамство, зверхнє
ставлення до журналістів, ігнорування законних
процедур, втручання у місцеве самоврядування,
спроби «вручну» розподіляти кошти для громад
тощо. Але тут в разі чого своє слово мають сказати українці та вулиця. А вони це вміють. Перевірено на попередніх президентах. n
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«ПРАДІД 40 ЛІТ БУВ ГАЙОВИМ, ДІД І БАТЬКО
ТЕЖ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ ПРАЦЮВАЛИ В ЛІСІ»
Микола Прасюк — заслужений лісівник України
Закінчення. Початок на с.1

Фото з домашнього архіву Миколи ПРАСЮКА.

Катерина ЗУБЧУК

«УЖЕ З 8-ми РОКІВ
Я БУВАВ НА ОБХОДІ
БАТЬКА»

Найперше запитання співрозмовнику, звичайно, таке:
— Де ж зростав заслужений лісівник, чому обрав
цей фах?
— Родом я із села Вілиця Шацького району. А професія, яку обрав на все
життя, —потомственна.Мійпрадід Потап ще за Польщі чотири десятки літ був гайовим,
як тоді називалася посада лісника. І батько 36 літ працював
у лісі, а дід Мартин йому допомагав. Тож я років з восьми,
як пам’ятаю, бував на обході
тата, який дуже часто брав
мене з собою. З дитинства
призвичаївся до цієї роботи.
І коли закінчив школу — 9 класів, то переді мною не стояло
питання, куди йти вчитися.
Я подав документи у Шацький
лісовий технікум (тепер це коледж).
— Чим запам’яталися
роки навчання?
— Тим, що цей заклад освіти давав дуже грунтовні знання — основу основ. Згодом
я зрозумів, що навчання у профільному виші — то вже значною мірою лише повторювання пройденого. Тоді Шацький
лісовий технікум очолював
Валентин Сулько, ім’я якого
тепер носить коледж. Після навчання мене призвали
на строкову службу. А повернувшись з армії, я трохи працював у Венському лісництві
і вирішив здобувати вищу
освіту. Оскільки знання призабулися, то вступив на підготовче відділення Львівського
лісотехнічного інституту, а через рік, у 1979-му, став студентом цього вишу. Власне,
починав навчання у Львові —
закінчив там два курси, а потім
чотири роки студіював науку
у Дрезденському технічному
університеті, куди потрапив
за програмою обміну студентами. Під час перебування там
ще більше переконався, що
ліс — це моя стихія.

»

Хто – читайте на с. 2

»
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— Де ж починав працювати дипломований лісівник?
— У 1984 році я закінчив
навчання в Німеччині. Якраз
тоді був заснований Шацький національний природний парк. У лютому приїхав
додому, а з 1 червня вже був
помічником лісничого у цьому природоохоронному підприємстві, зокрема Пульмівському лісництві. По суті, мій
робочий стаж — це вік нашого
парку.
— Тобто всі кроки в трудовій діяльності робили разом із ним…
— Так. І службових щаблів
у мене небагато: був спочатку
помічником лісничого, а через
чотири роки став лісничим.
І ось уже 36-й рік на цій посаді.
— Директор Шацького
національного природного парку Марія Христець-

ка сказала, що за 35 років
його існування ви — перший
із працівників, хто удостоївся такого почесного звання — «Заслужений лісівник
України».
— Виходить, що так. Тим
більш приємно одержати таку
нагороду.
— Миколо Миколайовичу, що скажете про роботу
лісничого у природоохоронному підприємстві?
— Те, що воно природоохоронне, визначає і його спе-

має понад 7 тисяч гектарів,
ще й у тому, що майже половина площі — це ліси, а ще стільки ж займають озерні плеса.
«ЩОБ
НЕ РОЗЧАРУВАТИСЯ
В НАШІЙ ПРОФЕСІЇ,
ТРЕБА ЛЮБИТИ
ПРИРОДУ»

— Що, крім генів, які
у вас від діда-прадіда, необхідне, аби все своє життя
присвятити одній справі?
— Перш за все, треба лю-

що люди в колективі хороші. Вони
« Головне,
працьовиті, порядні. Одне слово — такі, що
майже з кожним пішов би у розвідку.
цифіку. У нас відчутно менші
обсяги заготівлі деревини. Головного користування зовсім
нема, як зазвичай у лісгоспах.
Якщо ріжемо, то тільки вибірково — в основному знімаємо
лише хворі дерева. Специфіка
Пульмівського лісництва, яке

«Я переконаний, що рано чи пізно все повернеться до
автентики. Художники зрозуміють, що ми всі різні, з різним
кольором шкіри, ментальністю. Я це вже зробив».

Намалював коня –
і продав його
за 186 тисяч доларів!

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за5 вересня:
На Віталія
Кличка наклали
анафему. Хто?

Хто він – найдорожчий художник
України Анатолій Криволап?

Фото 33kanal.com.

Фото artslooker.com.

Цьогоріч у вересні 73 роки виповниться митцю, якого
називають «відлюдником». Був час, коли Криволап
вирішив покинути малювання, та саме тоді відчув,
що знайшов свій стиль. Відтак у 2011 і 2013 роках дві
його картини із зображенням коня на міжнародному
артринку купили за 124 і за 186 тисяч доларів!

Брати-близнюки рахують
швидше, ніж калькулятор!

Правоохоронці з чоловіком не церемонилися.

Ветерану АТО поліція розбила
голову, бо… «зіпсував
картинку»

Фото 33kanal.com.

Під час святкування Дня Незалежності у Києві,
коли виступав Президент України Володимир
Зеленський, на Майдані трапився інцидент
з участю вінничанина Івана Мураховського. Цей
чоловік із натовпу посеред урочистості раптом
видряпався на високу металеву конструкцію.
Дивний вчинок не вписувався у красивий
сценарій дійства. Тож втрутилася поліція
с. 4

»

»

бити ліс і природу в усьому
її розмаїтті. Я цим живу. Колись була можливість, зокрема після навчання у Дрездені,
перебратися до Києва. Але
я вибрав свою малу батьківщину. Повернувся додому.
Хочеться, щоб природа, яку

Фото artslooker.com.

На Віталія Кличка
наклали анафему

Цікава
с. 11

«МІЙ РОБОЧИЙ СТАЖ —
ЦЕ І Є ВІК ШАЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ»

Р
l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото pravda.com.ua.

Фото kg.ua.

Братиблизнюки
рахують
швидше,
ніж
калькулятор!

Може, онуки підуть стежкою дідуся і оберуть професію лісівника-практика – потомственну в родині Прасюків.

покликаний оберігати, ставала ще багатшою. І яка то втіха,
коли в посадках, закладених
руками колективу, який очолюєш, уже гриби можна збирати — виросли сосни і берези.
— Ви згадали про свій
колектив, яким керуєте багато років. Який він?
— У нас працює 22–25 чоловік — залежно від сезону
(навесні і влітку, коли є загроза
загорання, беремо додатково
водіїв на пожежні машини).
Це кількісна характеристика.
Але головне, що люди в колективі хороші. Вони працьовиті, порядні. Одне слово — такі, що майже з кожним
пішов би у розвідку. А робота
наша — це і є свого роду розвідка. Адже доводиться ходити
в рейди, які часто нічні і, м’яко
кажучи, не дуже безпечні.
Це років десять ми боремося
з браконьєрами лише в лісах,
а на озерах працює спеціально створена у парку бригада.
Колись такого поділу не було.
Доводилося відслідковувати
і любителів незаконної ловлі
риби. І був навіть такий прикрий випадок, що браконьєр
потонув. Він утікав потемки,
ми вже й просили зупинитися,
та чоловік, як кажуть, не здавався — пішов углиб водойми
і загинув. І стрілянина в таких
рейдах буває. Браконьєри
неохоче йдуть на спілкування — намагаються втекти, замести сліди. Але в основному
я завжди стараюся знаходити
порозуміння і з порушниками.
Завдяки цьому у нас самовільні рубки зведені до мінімуму.
Це дуже велика рідкість, що
хтось похазяйнує в лісі на території парку, як у власній коморі. Все під контролем.
…Звичайно, ми говорили з Миколою Миколайовичем і про його тил — сім’ю.
Про дружину Галину Федорівну, яку «перший раз побачив мельком, їдучи на мотоциклі, і зрозумів, що це моя
половинка». Поряд із Миколою Миколайовичем жінка,
яка завжди підтримає і зрозуміє. А ось щодо єдиної
доньки Оксани, то вона з дипломом Львівського лісотехнічного інституту викладає
лісоводство у Шацькому лісовому коледжі. Подарувала
батькам двох онуків — Максима й Федора.
— Може, хлопці, — сказав
Микола Прасюк, — стануть
лісівниками-практиками.
Хотілося
б
чоловікові, щоб династія лісівників
не переривалася. n

Постраждав, бо поводився
«не так, як усі».

«Кінь. Вечір» продана за 186,2 тис. доларів. Про червоний
колір Криволап каже, що той може бути веселим, трагічним,
сьогоденним, може заглядати у майбутнє і на тисячу років.

мистецьких колах його
називають майстром
нефігуративного малярства та пейзажу. Все через
те, що малювання — безсюжетне. Але до точки відліку
майстер ішов довго — півтора десятиліття! Йому не подобалося те, що зображали
більшість художників, і не подобалося те, що виходило у
нього самого. Хоч позаду був
столичний художній інститут
(сам Криволап із Яготина).
Отож, після вишу пішов в армію і надумав вступати до Київського політеху, тим більше

Я чітко зрозумів,
що ніколи
в житті не кину
цієї справи.

мав здібності до точних наук.
«Служив я в Ризі, пам’ятаю,
розтанув сніг, а там дахи кольорові та синє небо, і воно в
цих калюжах відбивається. У
мене в грудях защеміло. Тоді
я чітко зрозумів, що ніколи в
житті не кину цієї справи».

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»

5 ВЕРЕСНЯ
ЗА 23 ЗА
ТРАВНЯ
ЩЕ
У ПРОДАЖУ
У ВЖЕ
ПРОДАЖУ!

“

Оксана КОВАЛЕНКО

У

Закінчення на с. 6

»

Анатолій Криволап
намалював коня –
і продав його
за 186 тисяч доларів!

Ветерану АТО поліція
розбила голову, бо…
«зіпсував картинку»
Президенту

А на сайті volyn.com.ua – ще більше неймовірних історій!
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n Наші господарі
Фото Сергія НАУМУКА.
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n Новини

АЙДАРІВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР БІЛОУС
ЗНАЙДЕ СПОЧИНОК
НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ
Тіло його буде покоїтися на Алеї почесних
захоронень у селі Гаразджа
ради повідомляє, що в одному бою з Олександром
Білоусом загинули лучани
Віктор Кумецький, Андрій
Атаманчук, Олег Вишневський, Сергій Грибков.
Крім того, тоді ж пропали
безвісти брати Дмитро та
Володимир Хом’яки.
Сьогодні об 11–й годині
відбудеться відспівування
загиблого у Свято–Троїцькому
кафедральному
соборі Луцька. Згодом на
Театральному майдані розпочнеться
громадянська
панахида. Поховають героя
у селі Гаразджа на Алеї почесних захоронень. 5 вересня в обласному центрі
оголошено День жалоби. n

Марина ЛУГОВА

лександр
Білоус
служив у батальйоні «Айдар». Був офіцером у відставці, але з
початком бойових дій на
Сході України не міг стояти осторонь. Ворожа куля
обірвала його життя 5 вересня 2014 року в районі
селища Металіст Слав’яносербського району Луганської області. Бійця поховали на кладовищі міста
Старобільськ як тимчасово
невстановленого
захисника України. Згодом його
тіло було ідентифіковано
за аналізом ДНК.
Сайт Луцької міської

О
Представники компанії «Європлант» високо оцінили козинське господарство.

Волинські картоплярі
замахнулися
на крохмальний завод
Фермерське
господарство
«Еко-Тур» першим
в області отримало
статус насіннєвого

поступ
« Про
волинських

Сергій НАУМУК

ень поля, що його організувало ФГ «Еко-Тур» у селі
Козин
Рожищенського
району, зацікавив не лише місцевих виробників другого хліба
та представників провідних європейських насіннєвих фірм.
На Волинь приїхали картоплярі
з багатьох регіонів України.
—
Вирощуємо
бульбу
на площі 150 га, з неї половина — насіннєва. Культивуємо
до 10 сортів, — розповів Валерій Лавров, керівник чернігівського СФГ «Лавр». — Маємо
непогані результати. Насіння
ми не продаємо, а вирощуємо
його на замовлення насіннєвих
фірм. Минуло року добре себе
показали сорти Берніна, Доната. На одному кущі до двох кілограмів.
«Еко-Тур» був заснований
2009-го. Як розповів його керівник Василь Аршулік, нині
вони обробляють 157 га землі, вирощують 25 га картоплі,
з них лише 5 га товарної, решта — насіннєва. Цього року господарство першим в області
здобуло статус насіннєвого.
На жаль, існує певна недовіра до насіннєвих сільгосппідприємств. І вона цілком
обґрунтована. Нині в Україну завозять більш як 2 тисячі
тонн картоплі категорії «еліта»,
з якої можна отримати близько 25 тисяч тонн якісного насіння на 6–7 тисяч гектарів.
«А що ж тоді продають господарства, які нібито засаджують
40 тисяч гектарів насіннєвої
бараболі першої репродукції? І ми дивуємося чому в нас
така врожайність?» — запитує один з учасників Дня поля.
Саме тому директор компанії
«Європлант» Томас Ботнер запропонував вирощувати насіння в «Еко-Турі» на замовлення
виробників: «Ми письмово підтвердимо, що дійсно куплено

У ЛУЦЬКУ З 9-го ПОВЕРХУ
ВИПАВ ЧОЛОВІК

Д

Кожен виробник може вибрати собі насіння
сорту, який йому до вподоби.

німецьку «еліту» і продається
перша репродукція».
— За даними статистики, щороку область вирощує
1 мільйон тонн картоплі. Але,
зважаючи на те, що 99 відсотків продукції виробляють особисті селянські господарства,
точно бути впевненим у цих
цифрах годі, — розповідає про
зміни в галузі заступник директора департаменту агропромислового розвитку Людмила
Петриканин. — Селяни почали
диверсифікувати виробництво,
шукати інші культури, більше
вирощувати овочів та сої.
Засновник
ФГ
«ЕкоТур» Анатолій Аршулік вважає, що нині картоплярство
на етапі структуризації.
— Господарства на порозі
вирощування тих сортів, яких
потребує ринок: продовольчих чи на переробку. Це вже
є на Волині. Ми вирощуємо
насіння для одноосібників.
Вони також повинні розвиватися: мати 5–10 га землі, брати
якісний посадковий матеріал
і дотримуватися технологій, —
каже Анатолій Аполлонович.
Про поступ волинських картоплярів свідчить і зростаючий
інтерес з боку переробників.
Так, в «Еко-Тур» уже звернулися
представники одного із заводів
України з виробництва чипсів.
Вони хочуть укласти договір
на вирощування на 10 га спеціальних сортів бульби. Завод
гарантує закупівлю за визна-

Він одержав смертельні травми. Надзвичайна подія
сталася на вулиці Ветеранів

картоплярів
свідчить
і зростаючий
інтерес з боку
переробників.
Так, в «Еко-Тур»
уже звернулися
представники
одного
із заводів
України
з виробництва
чипсів.

»

ченою ціною. Як розповів Анатолій Аршулік, частину замовлення розподілять серед членів
кооперативу «Волинська картопля». Саме з об’єднанням
пов’язують перспективи галузі.
Наразі в області діє єдиний картоплярський кооператив, куди
входять 2 фермерські господарства, 2 підприємці та 10 одноосібників.
— Нині ми ставимо перед
собою завдання навчатися,
забезпечувати насінням і формувати товарні партії, — каже
ініціатор кооперування Анатолій Аршулік. — Але й маємо
амбітні плани переробляти
продукцію. Є інвестор, який
хоче будувати крохмальний
завод тільки на кооперативних
засадах. Він не прагне бути
одноосібним власником. Йому
достатньо 5 відсотків прибутку. При співпраці завод буде
гарантовано
забезпечений
сировиною, а ми матимемо
справедливу ціну на продукцію. Сподіваюся, що підприємство запрацює у 2021 році.
Будівництво приміщення —
це завдання кооперативу.
А обладнання та комунікації —
за інвестором. Крохмаль у світі
затребуваний і попит на нього
щороку зростає на 10 відсотків. А якщо Європа перейде
на заміну пластикового посуду
крохмальним, то перспектива
величезна.
ве
ели
личе
че
езн
з а.
а. n
Більше фото з Дня поля — на сайті
ті

VOLYN.COM.UA

вийшла, то чоловіка там
уже не було…
Медики та поліція, які
приїхали на виклик, констатували смерть.
Правоохоронці
встановлюють обставини і причини надзвичайної події.
За попередніми даними,
стався нещасний випадок,
внаслідок якого загинула
людина. n

Богдана КАТЕРИНЧУК

к розповіли у секторі комунікації Головного управління
Національної поліції у Волинській області, за словами дружини, потерпілий
пішов курити на балкон.
Почувши за якийсь час
шум, вона поцікавилася,
що ж відбувається. Коли

Я

ЯК КУПИТИ ДЕШЕВШИЙ ГАЗ?
Цього не зрозуміли навіть чиновники
вати з 1 жовтня до 31 березня. За 1000 кубічних метрів
треба заплатити 5995 гривень.
Вислухавши цю пропозицію, т.в.о. голови Волинської
облдержадміністрації Олександр Киричук
порадив директору підприємства, яке постачає
блакитне паливо у домівки, «провести серйозну
роз’яснювальну
роботу
серед споживачів через засоби масової інформації,
бо у присутніх на нараді чиновників чимало запитань,
– вони так і не зрозуміли,
яким чином можна придбати газ». n

Кость ГАРБАРЧУК

а оперативній нараді в облдержадміністрації
виступив
директор товариства «Волиньгаз Збут» Микола Тищук й поінформував про
можливість придбати на
зиму блакитне паливо за
літньою ціною.
Керівник підприємства
розповів про спільну з НАК
«Нафтогаз» пропозицію для
побутових споживачів, котрі
не користуються субсидією. У період з 23 серпня до
25 вересня можна придбати
газ за літньою ціною. Його
потрібно буде використову-
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8
вересня
70-річний ювілей відмічатиме
коханий
чоловік, найкращий
батько, люблячий дідусь, житель Луцька
Микола Сергійович
НОСКОВ.
Наш тато значну частину
свого життя присвятив журналістиці. Дорогий імениннику, бажаємо благополуччя,
здоров’я, невичерпного натхнення, міцності духу і наснаги. Нехай життя складається
із світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен день
дарує удачу і прекрасний настрій.
З любов’ю
дружина,
діти,
внуки.

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

Вітаємо!
Відзначають 30 років спільного
подружнього
життя 9 вересня жителі
села Пустинка Любомльського району
Микола та Ніна
ЛОПОХИ.
Любі батьки, вітаю вас із цією
прекрасною річницею — перлиновим весіллям! Нехай кожен день ваші
очі сяють, немов перлини, від кохання і щастя. Ви — приклад для нас.
Вчите взаєморозумінню, підтримці
одне одного, вірності. Дякуємо, що
показали нам, як треба жити в шлюбі. Здоров’я вам та благополуччя.
Кохання та радості,
довгих років життя
разом!
З повагою
та любов’ю
син Андрій.

День народження 9 вересня
відзначатиме прекрасна жінка,
бабуся, прабабуся, уродженка
Горохівщини, жителька Луцька
Софія Григорівна
ХМАРА.
Щиро зі святом вітаю, щастя, радості
бажаю. Щоб ніколи не хворіла, добре спала, смачно їла. Ти ж агрономом робила, хліб
і до хліба ростила.
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді.
Хоч осінь коси посріблила,
А серце й думки молоді.
Щоб нічого не боліло — ні душа, ні тіло,
Щоби люди цінували,
Внуки й правнуки руки цілували
Й стежину до твого дому не забували.
Щоб ніколи не знала
біди —
З роси тобі, Соню,
й води.
З повагою і любов’ю
Наталія Михайлівна
Яручик.

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

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

Тел.: 0950065238,
0665298726.

9
вересня
відзначатиме
55-річчя
люба
матуся, бабуся,
жителька Луцька
Любов
Василівна
МАМЧИЦЬ.
Хай будуть з вами здоров’я
та сили,
Хай доля буде ласкава
та щира.
Щоб ніколи не знали
ви втоми,
Хай мир і злагода будуть
у домі.
Хай Господь дарує надію
й тепло
На
довгі
літа, на щастя
й добро.
З найкращими
побажаннями
діти,
внуки.

ОРЕНДА
ТЕРИТОРІЇ
(1000 кв. м)
м. Луцьк, вул. Глушець, 55.

Є охорона,
відеоспостереження,
тел. 067-332-44-45.

ТІЛЬКИ 1 ДЕНЬ
21 вересня

о 9.00
HARVARD MEDICAL КИЇВ
ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО ОБЛАДНАННЯ
УСУВАЮТЬ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ, БОЛЮ,
ПРОКОЛУ, СКАЛЬПЕЛЯ АДЕНОМИ
ПРОСТАТИ, КАМІННЯ У НИРКАХ,
ЖОВЧНОМУ, СЕЧОВОМУ МІХУРАХ,
ПОЛІКІСТОЗ, ЗОБ, ПСОРІАЗ,
ОСТЕОПОРОЗ, ЗАХВОРЮВАННЯ
СУГЛОБІВ, ХРЕБТА, ЦУКРОВИЙ
ДІАБЕТ, ПОЛІКІСТОЗ НИРОК, ШУМ У
ГОЛОВІ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ, ЕНУРЕЗ,
ЗАЇКАННЯ, ТРОФІЧНІ ВИРАЗКИ, ЕПІЛЕПСІЮ.

Harvardmedical.com.ua
Результати перевіряються на УЗД до і
після
ЕКОНОМТЕ ГРОШІ НА ОПЕРАЦІЯХ
Бізнес-центр «ДИРЕКТОРІЯ», вул. Винниченка, 26

Запис за тел. 063–643–30–94
21 вересня о 9.00
Самолікування шкодить вашому здоров’ю

Ліцензія МОЗ серії № АЕ 638497 ОТ від 26.03.2015 р.

ПП БУРМАКА Н. П.
7 та 14 вересня

відбудеться індивідуальний
прийом лікарями

ефективне
лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ, НАРКОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування H анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Феде рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75%11%75,
20%05%55, моб.:
095%808%20%53, 98%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

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 Продається 2-кімнатна квартира
(новобудова, 2-й поверх, м. Луцьк).
Тел. 098 66 06 303.
l Продається квартира в новобудові (м. Володимир-Волинський, район
цукрового заводу, поруч — школа).
Тел. 097 10 20 995.
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 Продам будинок у с. Угринів Горохівського району з усіма зручностями.
Є газ, вода, парове опалення, туалет,
душова кабіна, всі надвірні споруди.
Можливий обмін. Тел. 050 68 74 120.
l Продається
земельна
ділянка у с. Лаврів Луцького району.
Тел. 066 82 51 133.

АВТОРИНОК
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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається

сівалка
«Фіона»
у доброму робочому стані. Тел.:
099 28 28 576, 067 72 28 457.
l Продається зернова навісна сівалка до трактора, привезена з Польщі.
Можлива доставка. Тел. 096 96 95 596.
l Продається зернозбиральний ком-

байн «Нива» СК-5 М, 1992 р. в. (з документами). Тел. 068 12 64 964.
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 Терміново продається комбайн
«Клаас Колумбус» у доброму стані.
Тел.: 066 47 07 998, 097 30 69 917.
l Продається
мінітрактор
«Янмар-14» з фрезою (японського виробництва). Можлива доставка в межах
Волинської області. Тел. 050 71 39 919.
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
картоплекопачка (польського виробництва) в доброму стані. Можлива доставка.
Тел. 097 90 64 286.
l Продається трактор Т-25 (привезений з-за кордону) у доброму стані.
Тел. 097 90 64 286.
l 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, дис-

кові 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», різну с/г техніку. Тел.:
097 23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продам: жом, торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова рубані
(твердої породи), пісок, щебінь, відсів,
керамзит, цемент, глину, торфокрихту,
землю (на вимостку). Вивезу сміття.
Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид).
Послуги мінінавантажувачем «Бобкат».
Тел.: 096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Продам: торфобрикет, вугілля
сортове і для кузні. Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид).
Тел.: (0332) 24–34–23, 050 43 84 608,
098 48 13 899.
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: 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 Продається у с. Озеро Ківерцівського району на вибір кобила
(8 та 5 років). Тел. 095 72 85 193.
l Продам хорошу тільну телицю від
доброї корови. Тел. 098 77 10 669.
l Продається корова. Тел. 097
09 70 261.

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

Агрономія

ПТУ

Фахове вступне випробування

11 клас

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

ПТУ

Фахове вступне випробування

Всього

В т. ч.
за державним
замовленням

20

0

20

4
4

20
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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.
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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 кобила (1 рік 2 міс.).
Недорого. Тел.: 096 43 07 194,
095 78 80 048.
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 молоду гарну кобилу
(3,5 року). Тел. 095 30 10 019.
l Продам сіно, солому в тюках, зерно
пшениці, ячменю. Тел. 066 26 20 423.
l Куплю: картоплю, моркву, часник,
буряк, квасолю. Тел.: 096 72 66 046,
095 87 55 379.
l Продам сіно та солому (пшеничну, ячну, вівсяну, житню). Тел.:
066 18 02 619, 068 72 54 213.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. - 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний двосторонній
дуб), а також штахети жалюзного типу
(горизонтальні), металеві кольорові
водостічні системи (труби, ринви, коліна). Тел.: 099 64 21 018, 096 12 92
588.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків, цегли, роблю монтаж
та підшив водостоків, утеплення
фасадів, виконую бетонні роботи.
Тел. 097 04 05 276.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублені
диплом
бакалавра та додаток до диплома (серія
В15 № 059169), видані 26.06.2015 р.
Східноєвропейським
національним університетом ім. Лесі Українки
на ім’я Петрук Іван Віталійович, вважати недійсними.
l Загублений студентський квиток,
виданий Коледжем технологій, бізнесу та права Східноєвропейського
національного університету ім. Лесі
Українки на ім’я Веремчук Сніжанна
Миколаївна, вважати недійсним.
l Загублену залікову книжку, виданиу деканатом економічного факультету Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
на ім’я Ющук Максим Петрович, вважати недійсною.

Пам’ятаємо,
любимо, сумуємо
6 вересня минає 5 років, як відійшла у Вічність найрідніша для
нас людина, тато, дідусь
Володимир Іванович
НЕЧИПОРУК.
Він був справедливим та
сильним своїми переконаннями
та вчинками.
Він був чуйним та люблячим
своєю турботою та мудрістю.
Своєю працею та порядністю він завжди
був прикладом та надійною опорою для кожного з нас.
Світлий спомин назавжди залишиться серцях і
спогадах усіх, хто знав, любив та шанував Володимира
Івановича — людину прекрасної душі, відкритого і доброго серця.
У журбі та скорботі низько схиляємо голову та молимося за упокій його душі.
Роки не можуть залікувати біль втрати:
кожної миті він з нами… Осиротіли ми без
тебе, тату…

8

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

5 вересня 2019 Четвер

n Кузня талантів

www.volyn.com.ua

n Світ захоплень

5 вересня 2019 Четвер

9

Фото і відео Олександра ПІЛЮКА.

Фото Леоніда ОЛІЙНИКА.

Навряд чи екзотичні жуки з усього світу знали,
що стануть окрасою колекції турійчанина.

Спільні нагороди отримав лідер команди Богдан Сліпчук.

Помолився разом із учнями та педагогами і побажав успішного
навчального року священник ПЦУ Миколай Качмар.

Вчаться на будівельників
та трактористів, а хочуть стати
зірками світового футболу
Команда Берестечківського профтехучилища № 27 «АгропродуктГорохів» стала третьою в Україні в юнацькій Першій лізі,
а в чемпіонаті Волині Вища ліга 2017/2018 здобула друге місце
Леонід ОЛІЙНИК

ень знань у древньому містечку збігся з початком футбольного сезону, а привітати призерів торішніх змагань на святкову
лінійку в ПТУ приїхали делегат ФФУ
Анатолій Савчук та голова комітету
арбітрів Федерації футболу Волині Ігор Школьний. Гості привезли
юним спортсменам кубки та медалі.
У коментарі «Волині» Анатолій Савчук зазначив, що досвід

Д

дуже ефективна
« Цеформа
роботи, бо діти
живуть у гуртожитку,
навчаються
і тренуються разом.

»

Берестечка варто впроваджувати по всій Україні, адже дворічна
співпраця закладу профтехосвіти
та професійних тренерів уже дала
хороші результати.

«Це дуже ефективна форма
роботи, бо діти живуть у гуртожитку, навчаються і тренуються, харчуються разом. Тому не потрібно
видзвонювати батьків, коли хлопці
спізнюються чи пропускають заняття. Крім того, вони весь день
зайняті й не мають часу на всілякі
дурниці, вчаться працювати в команді та відповідати за свої вчинки», — каже керівник футбольного
гуртка училища Дмитро Філін.
За його словами, деякі спор-

n Разом ми — сила!

Фото Сергія КОВАЛЬЧУКА.

Ось так люди блокували міжнародну трасу у селі Седлище Любешівського району, щоб привернути увагу до своєї проблеми.

«Недарма люди протестували»
Так сказав голова Пнівненської сільської ради Камінь-Каширського району
Сергій Ковальчук з приводу того, що нещодавно було завершено ремонт дороги
на відрізку від Седлища Любешівського району до Каменя-Каширського
Катерина ЗУБЧУК

агадаємо, що в другій половині травня наша газета
інформувала, що жителі
Пнівного перекривали дорогу,

Н

Деякі унікальні експонати, як-от ніс риби-меча, колекціонер Павло Войтко дозволяє потримати в руках.

тивні ліцеї не мають таких можливостей для підготовки футболістів,
які є в Берестечку: тренувальне
та ігрове поле, різні спортивні майданчики, нині триває ремонт спортзалу. Чоловік каже, що завдяки
спонсорам немає жодних проблем
із формою чи інвентарем.
Тренери також розповіли, що серед учнів ПТУ є досить
перспективні футболісти, мовляв, деякими навіть цікавляться
функціонери з інших регіонів України.
… Сподівається на подальшу
футбольну кар’єру і третьокурсник Богдан Сліпчук, який здобуває
фах будівельника. Хлопець розповів, що встигати з навчанням
і спортом допомагає чіткий розпорядок дня: «Перші тижні було доволі складно адаптуватися до такого
режиму, зараз уже все гаразд».
Директор закладу Олександр
Лейбик каже, що запровадити такий гурток в училищі — це учнівська
ініціатива: «Ми пропонували дітям
різноманітні позакласні гуртки
і секції, більшість захотіла займатися футболом». n

яка проходить через село, оскільки по ній уже неможливо було їздити. Коли пересвідчилися, що
шляховики їх, як мовиться, не
чують, то передислокувалися у
Седлище і блокували міжнарод-

ну трасу, аби привернути увагу до
своєї проблеми. Акція протесту
закінчилася, коли було дано обіцянку, що це питання вирішать
бодай частково.
І ось, як повідомлялося на сай-

Тепер тут така дорога.

ті Служби автомобільних доріг Волині, ремонтні роботи завершено.
Правда, зазначалося, що, виходячи з фінансів, на найбільш ушкоджених ділянках провели дрібний
ремонт дорожнього покриття
суцільними «картами», а в інших
місцях лише ліквідували вибоїни.
Пнівненський сільський голова Сергій Ковальчук у телефонній
розмові досить емоційно відгукнувся на цю подію:
— Недарма люди протестували. Це, звісно, не те, що хотілося б мати, але, слава Богу, хоч
такий ремонт зроблено — вже
можна їхати. n

Нашим Турійськом
плавали акули
і морські їжаки

ШКОЛЯРІ ХОВАЮТЬ
ТЕЛЕФОНИ — ЗНАЧИТЬ,
ЇМ ЦІКАВО

Це довів місцевий колекціонер скам’янілостей Павло Войтко.
А ще він за сорок років зібрав дивовижну експозицію комах,
якої, втім, …не існує
Інна ПІЛЮК

«БАТЬКИ СВАРИЛИ, А Я
ВСЕ ОДНО ЛОВИВ МЕТЕЛИКІВ»

«Може, ви не так це уявляли», —
господар зустрічає нас на порозі невеличкого приміщення. Тут
Павло зберігає свою унікальну для
області або і для країни колекцію.
Ну звісно, що уявляла я геть інше:
знала, що чоловік цікавиться крилатими, і готова була побачити
хіба кілька десятків видів. Усе-таки
це райцентр, а не науковий інститут.
Реальність перевершила сподівання: їх тут незліченна кількість!
Але річ навіть не у чисельності.
Вразила насамперед залюбленість
чоловіка у цю справу. Часто буває, що за скромністю людини приховується стільки глибини, стільки
знань, що і дивуєшся, і по-доброму
заздриш, і хочеш і собі щось перейняти.
Павло Войтко виховує чотирьох дітей, майстер із виготовлення меблів. Він анітрохи не зоолог.
Єдине, що офіційно пов’язує його
з наукою про природу, — це навчання у тоді ще Шацькому лісовому
технікумі. Всі знання і широта кругозору — результат його власного
прагнення знати більше. «З п’яти
років я, можна сказати, почав оце
все збирати. Ловив метеликів, засушував їх. Батькам таке захоплення
категорично не подобалося, сварили мене, але потім змирилися,
бо побачили, що це моє. Важко
сказати, в який конкретний момент
я цим зацікавився, — воно завжди
було в мені», — пригадує чоловік.

ДЕ ВОЛИНЬ, А ДЕ ІНДОНЕЗІЯ!

Колекція вражає і кількістю,
і своєю географією. Чисельністю,
звісно, беруть її головні «герої» —
комахи. Їх тут тисячі видів, і це вже
серйозне наукове надбання,
а не аматорське зібрання. Крихітні, як горошини, велетні завбільшки із мобільний телефон, метелики
на дві долоні. Господар помешкання
як із таємної схованки з власноруч
змайстрованого дерев’яного столу висуває одну за одною ентомологічні коробки, де зберігається
його велика справа. Поруч стоїть
мікроскоп, і те, що здавалося невиразною горошиною, під ним умить
розкривається і вже схоже на довершену роботу великого творця.
Ареалом поширення і крихітних
крилатих, й інших цікавинок,
к, якими
багата експозиція, можна
а смілис
во оперезати глобус. Яйце пін
пінгвіна
нгвіна
з Антарктики, черепаха із В’єт
В’єтнаму,
тнаму,
краби з берегів Сомалі, атлантичний
античний
мечохвіст… Дещо Павло куп
купував,
пував,
дещо обмінював на свої унікальні
уніккальні
речі, та й знайомі, знаючи про
ро захоплення турійчанина, намагалися
лис
ся допомогти розширити цей мінімузей.
німуузей.
Поруч із заморськими мешканеш
шканцями стоять і не менш унікальні
кал
льні
волинські сусіди. «Ось зуб акул
акули,
ли,
а це скам’янілий панцир мор
моррського їжака. Я їх тут у піщаноному кар’єрі знайшов, — Павло
вло
о
дивує інформацією і протяягує в іншій руці практично
о
такий самий їжаковий «сарркофаг». — Цей з Індонезії,
зії,
а цей із Турійська». Є тут і ча
чаастини закам’янілого дерева, є і сучасні цікавинки, як-от земноводні,

риби чи птахи.
Останні — чи не найбільший головний біль чоловіка. Вони не мають
законного права існувати навіть у вигляді опудал. «Я не мисливець і жод-

зуб акули,
« Ось
а це скам’янілий панцир
морського їжака.
Я їх тут у піщаному
кар’єрі знайшов.

ти їх на узбіччя, як це зазвичай роблять, або я їх заберу і після обробки
(маю навики таксидерміста) зможу
показати дітям, якими є ці тварини
зблизька. Буває, що якісь такі вироби постоять у мисливських будинках
рік-два і їх позбуваються, а я ж хочу,
аби це збереглося», — каже колекціонер.

»

ного птаха за своє життя не вбив.
Але буває, що вони гинуть на електропроводах, машини їх збивають.
Мені знайомі повідомляють про таких, і тоді постає вибір: або викину-

Кімнатка на 13 квадратних метрів часто приймає гостей, особливо школярів. Першими відвідувачами були однокласники сина, згодом
уже навіть із сусіднього району стали приїжджати. Чоловік проводить
тут екскурсії, і про таке доповнення
шкільної біології можна тільки мріяти. Каже, дітям найбільше подобаються видовищні жуки, екзотичний
мечохвіст. А от ніс риби-меча він
навіть дає потримати у руках! А ще,
додає, усі чомусь дуже люблять
велетенського бобра, що в кутку
кімнати — поруч із реальним підточеним цими зубастиками деревом.
Автору колекції приємно бачити,
як школярі мимоволі ховають телефони і з цікавістю дивляться на розмаїття світу, в якому живуть.
Аби все зібране було більш доступним для огляду, Павло планує
переселити експонати у просторіше
приміщення, яке розташоване поряд. Тут потрібен серйозний ремонт
із замуруванням вікон, адже сонце
і пил — найперші вороги його дітища.
На словах місцева влада навіть обіцяла облаштувати доїзд до цього місця,
бо поки що добиратися сюди доводиться через приватну територію виробничої фірми, що не зовсім зручно.
Турійчанин абсолютно не прагне заробляти на цій справі і ні в кого
не просить коштів, за екскурсії

Без «бумажки» це поки просто «букашки», а з нею могли б стати
національним науковим надбанням країни.

не бере ані гривні. Та що там:
за стільки років він не продав жодного екземпляра з колекції! Міняти — міняв, а от продавати принципово відмовляється. Хоча упорядкувати таку масу зразків коштує
немало. Купує професійні булавки,
картки, оплачує мандри своїх жуків
(якщо сам не може ідентифікувати
їх, то у знову ж таки спеціальному
пакуванні відправляє до науковців
і потім уже опізнаними і підписаними зустрічає на місці). А ще шукає спеціалізовану літературу, має
і столітні видання, і сучасні закордонні. Як не дивно, дружина Зоя,
яка теж прекрасно орієнтується
у цій «комашиній» темі, не перечить такому хобі. Вона й сама при
нагоді допомагає зі збором нових
зразків і безпомилково знає, яким
подарункам радітиме її чоловік
на день народження: сачок, бінокль, глобус.
«А НАСПРАВДІ ЦЬОГО ВСЬОГО
В МЕНЕ НІБИ Й НЕМАЄ»

Втім, поки що доля цієї мегакорисної і непростої праці є несподівано песимістичною: колекції Павла
юридично не існує. Він просто має
комах. Ані те, що зібрання опрацьоване найкращими спеціалістами
і професійно систематизоване, ані
відповідність його усім ентомологічним стандартам, не допомагає. Ані
в місцевій владі, ані на найвищому
міністерському рівні ніхто не може
підказати чоловікові, як домашній скарб перетворити на наукове
надбання, аби воно послужило науці й людям. Павло неодноразово
прагнув якось узаконити експозицію, але поки що все без змін: вона
існує у рамках громадської ініціативи
«Просвітницький центр «Знайомство
з творінням», мета якої — допомогти пізнавати альтернативну теорію
створення
світу, відмінну від традист
тв
ційного
вчення про еволюцію Дарці
й
віна.
він
на
Павло ж радіє і тому, що принаймні
йому ніхто не заважає займана
ай
тися
ти
ис улюбленим ділом, і продовжує
збирати
нові цікавинки. В сусідній
зб
би
кімнаті
показує різноманітні гнізда
кім
м
птахів.
Навіть те, як він їх знаходить,
пт
та
варте
ва
ар окремої статті! Для спокою
зоозахисників
запевняє, що жодна
зо
оо
пташка
при цьому не постраждала.
пт
та
Того,
То
ог що розказує чоловік, я не чула
ніколи,
справно колись відходивні
ко
ши
ш
и на уроки біології. І хоча він жартує,
туує що з усього створеного людиною
но шанує хіба книги, вони ніколи
н
не замінять отакого дивовижного
н
світу, який тут можна потримати
с
на долоні. n
н
Більше фото та відео — на сайті
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РЕКЛАМА

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Детального плану території розміщення об’єктів альтернативної енергетики
(енергія вітрова) на землях Затурцівської сільської ради за межами населених
пунктів орієнтовною площею 690 гектарів
Загальні положення
Замовник СЕО
та виконавець
Замовником проєкту є Локачинська районна державна адміністрація Волинської області
(45500, смт. Локачі, вул. Миру,
37).
Виконавець — товариство
з обмеженою відповідальністю
«Архітектурно-просторове планування».
Вид та основні цілі
документа державного
планування
Детальний план території є
містобудівною документацією
місцевого рівня.
Детальний план території
уточнює положення генерального плану населеного пункту
та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.
Детальний план території
розробляється на земельну ділянку на території Затурцівської
сільської ради за межами населених пунктів, що належить
до земель запасу, для розміщення окремого об’єкта будівництва — на основі затвердженої містобудівної документації
відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.
Детальний план території
розміщення об’єктів альтернативної енергетики (енергія
вітрова) на землях Затурцівської сільської ради за межами
населених пунктів орієнтовною
площею 690 гектарів розроблений відповідно до розпорядження Локачинської районної
державної адміністрації Волинської області від 03.09.2019 р.
за № 136 про розроблення детального плану території.
Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для
реалізації видів діяльності або
об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення
процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення
ресурсів).
На основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та наявної містобудівної документації
проєктом передбачається: визначити відповідність земельної
ділянки для запланованої діяльності; оцінити ступінь впливу
проєктованого об’єкта на використання суміжних земельних
ділянок; уточнити параметри
існуючих споруд та прилеглих
до них територій; визначити
межі зон екологічного та техногенного впливу проєктованого
об’єкта; обґрунтувати можливість розміщення об’єкта в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної
ситуації.
Будівництво об’єктів альтернативної енергетики (енергія
вітрова) здійснюється з метою
практичного
впровадження
у Волинській області «Державної
цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку
сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел
енергії та альтернативних видів палива на 2010–2020 роки»
та реалізації у регіонах завдань, визначених «Енергетичною
стратегією
України
до 2030 року».
До складу проєкту Детального плану території розміщення

об’єктів альтернативної енергетики (енергія вітрова) на землях
Затурцівської сільської ради
за межами населених пунктів
орієнтовною площею 690 гектарів входить пояснювальна записка та графічні матеріали.
Пояснювальна записка визначає: підстави для розробки детального плану території:
природні умови; характеристики рельєфу ділянки, соціальноекономічні і містобудівні умови;
оцінка існуючої ситуації: стан
навколишнього
середовища,
використання території та її характеристика, транспорт, планувальні обмеження; розподіл
території за функціональним використанням, пропозиції щодо
встановлення режиму забудови території, передбачених для
перспективної містобудівної діяльності, в т. ч. для розміщення
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури, охорони та збереження
культурної спадщини; переважні, супутні та допустимі види
використання території, містобудівні умови та обмеження:
основні принципи планування
та забудови території, формування архітектурної композиції;
функціональне зонування території; архітектурно-планувальна
та об’ємно-просторова композиція; короткий опис функціонування фотоелектричної сонячної
станції; житловий фонд та розселення; система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування;
транспорт і вулично-дорожня
мережа; транспорт, організація руху транспорту і пішоходів,
розміщення автостоянок; інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж; інженерна підготовка та інженерний
захист території, використання
підземного простору; система
протипожежного захисту; комплексний підхід та благоустрій
території; містобудівні заходи
щодо поліпшення стану навколишнього середовища; основні
техніко-економічні показники.
Територія детального планування знаходиться на землях
Затурцівської сільської ради
за межами населених пунктів.
Орієнтовна площа земельної
ділянки становить 690,00 га.
На даний час ця територія
використовується під сінокоси
і вільна від забудови.
Територія ДПТ обмежена
із західної і південної сторін землями
сільськогосподарського
призначення, з півночі і сходу
ділянки — територією лісогосподарського призначення. З півночі ділянка межує з територією,
на якій розташована радіощогла.
На проєктованій території інженерні мережі відсутні.
В даний момент на території проєктування та в її околицях
відсутні промислові складські
та комунальні об’єкти, що можуть
здійснювати негативний вплив
на загальний екологічний стан
навколишнього середовища.
В цілому стан навколишнього середовища можна охарактеризувати як добрий.
Ймовірні наслідки
На основі комплексної оцінки
території з врахуванням раніше
розробленої містобудівної документації даним детальним планом території прийнято рішення
щодо комплексного розвитку
території проєктування з розміщенням вітрової електростанції.
З метою всебічно обґрунто-

ваного аналізу та об’єктивних
висновків проведено огляд в натурі території проєктування.
Планувальні рішення детального плану території прийняті
з урахуванням технологічної
схеми об’єкта відповідно до вимог санітарних, протипожежних
норм, природоохоронного законодавства, нормативів екологічної безпеки та принципів раціонального природокористування.
Основні техніко-економічні показники, що відображають
зміст детального плану території:
lТериторія в межах ділянки
орієнтовно – 690,00 га;
lПроєктна
потужність
до 200 МВт.
а) для довкілля, у тому
числі для здоров’я населення
Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого
рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів,
з урахуванням взаємозв’язків
основних та допоміжних споруд.
До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне,
водне середовище та ґрунти.
Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що проявляється у виділенні
в атмосферне повітря забруднювальних речовин відсутній
та не може призвести до зміни
кліматичних умов.
Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних
впливів планової діяльності
(значних виділень теплоти, вологи тощо) не відбудеться.
Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження
(тектонічні, сейсмічні, зсувні,
селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід,
деформації земної поверхні)
не передбачаються.
Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар,
не відбудуться, зважаючи на відповідні проєктні заходи.
З метою покращення стану навколишнього середовища
проєктом передбачається ряд
планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:
Заходи, що впливають на всі
компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:
lпроведення забудови згідно з наміченим функціональним
зонуванням;
lінженерна підготовка території — вертикальне планування
та регулювання поверхневого стоку, благоустрій об’єктів,
влаштування твердого покриття
доріг;
lдля забезпечення виконання «Програми поводження
з твердими побутовими відходами» (постанова Кабінету Міністрів від 04.04.2004 р. № 265)
проєктом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією;
lінженерний благоустрій території — санітарне очищення.
В цілому відзначається позитивний вплив запланованої
діяльності на соціальні умови
та задоволення потреб місцевого населення.
б) для територій
з природоохоронним
статусом

На території проєктування
об’єкти природно-заповідного
фонду відсутні.
в) транскордонні наслідки
для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення
Проєктні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки
територія, на яку розробляється
детальний план території, розташована на значній відстані від
межі сусідніх держав.
Виправдані альтернативи,
які необхідно розглянути,
у тому числі якщо документ
державного планування
не буде затверджено
Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.
Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення
вітрової електростанції та техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного
використання земель, а також
соціально-економічного розвитку району.
Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного
та технологічного забезпечення
об’єкта будівництва та територіального розміщення об’єкта
планової діяльності.
Дослідження, які
необхідно провести, методи
і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної
екологічної оцінки
Під час підготовки звіту
стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності
і обґрунтування економічних,
технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки
навколишнього
середовища,
а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період
будівництва та функціонування
сонячної електричної станції,
дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності
з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.
Основним критерієм під час
стратегічної екологічної оцінки
проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним і санітарним
нормам та правилам України,
законодавству у сфері охорони
навколишнього природного середовища.
Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:
lстатистичну інформацію,
lоцінку впливу на довкілля
планової діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив
на довкілля,
lпропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.
Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків
виконання документа державного планування
Перелік проєктних рішень
для запобігання, зменшення
та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності,
комплекс яких включає:
lресурсозберігаючі заходи —
збереження і раціональне використання земельних ресурсів,
повторне їх використання та ін.;
lпланувальні заходи —
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функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон,
озеленення території та ін.;
lохоронні заходи — моніторинг території зон впливу планової діяльності.
Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкта за умовами навколишнього
природного, соціального, техногенного середовища та обсяг
інженерної підготовки території, необхідний для дотримання
умов безпеки навколишнього
середовища.
Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
lЗміст та основні цілі документа державного планування,
його зв’язок з іншими документами державного планування;
lхарактеристику поточного
стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні
зміни цього стану, якщо документ державного планування
не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
lхарактеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я
на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною
інформацією та результатами
досліджень);
lекологічні
проблеми,
у тому числі ризики впливу
на здоров’я населення, які стосуються документа державного
планування, зокрема щодо територій з природоохоронним
статусом (за адміністративними
даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
lзобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному
впливу на здоров’я населення,
встановлені на міжнародному,
державному та інших рівнях, що
стосуються документа державного планування, а також шляхи
врахування таких зобов’язань під
час підготовки документа державного планування;
lопис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних,
коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних
наслідків;
lзаходи, що передбачається вжити для запобігання,
зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання
документа державного планування;
lобґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який
здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будьякі ускладнення (недостатність
інформації та технічних засобів
під час здійснення такої оцінки);
lзаходи, передбачені для
здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я
населення;
lопис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля,
у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
lрезюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.
Орган, до якого подаються
зауваження і пропозиції
Локачинська районна державна адміністрація Волинської
області (45500, смт. Локачі,
вул. Миру, 37).
Строки подання
15 днів від дня оприлюднення заяви про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки
(відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку»).

РЕКЛАМА
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ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Схеми планування окремої частини Локачинського району Волинської області,
на якій реалізуються повноваження Затурцівської сільської ради
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1) Замовник СЕО
Замовником проєкту є Локачинська районна державна
адміністрація Волинської області ( 45500, смт. Локачі, вул.
Миру, 37).
Вид та основні цілі документа державного планування
Схема планування окремої
частини Локачинського району Волинської області, на якій
реалізуються
повноваження
Затурцівської сільської ради,
є містобудівною документацією регіонального рівня, яка
призначена для обґрунтування
довгострокової стратегії планування, забудови та іншого
використання території, на якій
реалізуються
повноваження
Локачинської районної державної адміністрації. Схема
планування окремої частини
Локачинського району Волинської області, на якій реалізуються повноваження Затурцівської сільської ради, визначає
основні принципи і напрямки
планувальної організації та
функціонального призначення
території, формування системи
громадського обслуговування
населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і
благоустрою, захисту території
від небезпечних природних і
техногенних процесів, охорони навколишнього природного
середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток
археології, традиційного характеру середовища історичних
населених пунктів.
Завданнями Схеми планування окремої частини Локачинського району Волинської
області, на якій реалізуються
повноваження
Затурцівської
сільської ради, є:
обґрунтування майбутніх
потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
урахування державних,
громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання
територій із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та
іншого законодавства;
обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
забезпечення раціонального розселення та визначення
напрямів сталого розвитку населених пунктів;
визначення територій, що
мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову,
естетичну, історико-культурну
цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову
та інше використання;
розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
розроблення
заходів
щодо пожежної та техногенної
безпеки.
При розробленні Схеми планування окремої частини Лока-

чинського району Волинської
області, на якій реалізуються
повноваження
Затурцівської
сільської ради, враховується
Генеральна схема планування
території України, стратегії та
програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної
території, програми розвитку
інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження
нерухомих об’єктів культурної
спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація
містобудівного, земельного та
інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання
території.
Умови для реалізації видів
діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою
планування окремої частини
Локачинського району Волинської області, на якій реалізуються повноваження Затурцівської сільської ради відповідно
до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється
вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального
призначення територій. Також
на підставі Схеми планування
території будуть розроблені
детальні плани територій, які
згідно зі ст.19, зокрема, визначають:
функціональне призначення, режим та параметри
забудови однієї чи декількох
земельних ділянок, розподіл
територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
містобудівні умови та обмеження;
потребу в підприємствах і
закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
черговість та обсяги інженерної підготовки території;
систему інженерних мереж;
порядок організації транспортного і пішохідного руху;
порядок
комплексного
благоустрою та озеленення,
потребу у формуванні екомережі;
межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних
об’єктів.
Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають,
зокрема:
відповідність цільового та
функціонального призначення
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому
рівні;
планувальні обмеження
(охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання
забудови, зони охоронюваного
ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в
межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні
зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні
захисні смуги, зони санітарної
охорони);

охоронні зони об’єктів
транспорту, зв’язку, інженерних
комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж.
Для об’єктів господарської
діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.
Визначення обсягу СЕО
Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем, наявних у Затурцівській
об’єднаній сільській територіальній громаді.
Визначення
основних
екологічних проблем
Основними екологічними
проблемами, з якими стикається Затурцівська об’єднана сільська територіальна громада, є:
забруднення р. Турія
внаслідок відсутності очисних
споруд;
висока зношеність мережі
централізованого водопостачання та водовідведення;
відсутність встановлених
меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
інтенсивне сільськогосподарське використання земель;
деградаційні
процеси
ґрунтів;
незадовільний стан якості
поверхневих вод;
розміщення кладовищ у
житловій зоні з порушенням санітарних норм;
відсутність встановлених
меж у натурі (на місцевості) територій та об’єктів ПЗФ;
відсутність роздільного
збору ТПВ;
наявність несанкціонованих сміттєзвалищ;
відсутність потужностей

Сфери
охорони
довкілля

з обробки твердих побутових
відходів.
Цілі охорони довкілля
При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони
довкілля, у тому числі здоров’я
населення, що мають відношення до проєкту Схеми планування
окремої частини Локачинського
району Волинської області, на
якій реалізуються повноваження Затурцівської сільської ради,
були розглянуті стратегічні цілі
та завдання щодо виявлених
проблем в інших актах законодавства, а саме: Регіональна
екологічна програма «Екологія
2016—2020», Регіональна програма «Питна вода Волинської
області» на 2012—2020 роки,
Програма поводження з твердими побутовими відходами у
Волинській області на 2018—
2021 роки.
Перелік та обсяг інформації
Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:
доповіді про стан довкілля,
статистичну інформацію,
лабораторні дослідження
стану довкілля,
дані моніторингу стану
довкілля,
пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.
Розгляд ймовірних екологічних наслідків
Серед основних факторів
впливу, пов’язаних із виконанням Схеми планування окремої
частини Локачинського району Волинської області, на якій
реалізуються
повноваження
Затурцівської сільської ради,
наступні:
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будівництво очисних споруд, що дасть змогу зменшити
рівень забруднення р.Турія;
встановлення водоохоронних та прибережних захисних смуг забезпечить створення сприятливого режиму
водних об’єктів, попередження
їх забруднення; організація та
винесення меж природно-заповідних об’єктів в натуру, що
дасть можливість забезпечити
їх збереження та цільове використання;
покращення санітарноепідеміологічних умов шляхом
закриття кладовищ, які розташовані в межах житлової забудови;
вилучення ресурсоцінних
компонентів твердих побутових
відходів надасть можливість
знизити обсяги відходів; звільнення території громади від несанкціонованих сміттєзвалищ,
реконструкція полігона ТПВ та
будівництво сміттєпереробного комплексу позитивно вплине
на всі сфери довкілля та здоров’я населення.
Розгляд альтернатив
У контексті СЕО Схеми планування окремої частини Локачинського району Волинської
області, на якій реалізуються
повноваження Затурцівської
сільської ради, з метою розгляду альтернативних проєктних рішень та їх екологічних
наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий»,
без впровадження проєктних
змін.
Орган, до якого подаються
зауваження і пропозиції
Локачинська районна державна адміністрація Волинської
області (45500, смт. Локачі,
вул. Миру, 37).
Строки подання
15 днів від дня оприлюднення заяви про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки
(відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку»).

Таблиця 1
Цілі охорони довкілля відносно виявлених екологічних проблем території
Основні виявлені
Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до
проблеми, пов’язані із
проєктом Схеми плану- виявлених проблем
вання території

Водні
ресурси

Відсутність очисних
споруд
Забруднення р.Турія.
Відсутність встановлених меж водоохоронних
зон та прибережних
захисних смуг.

Будівництво очисних споруд
Паспортизація водних об’єктів (ставків і водосховищ).
Розчистка, регулювання, відновлення водності, поліпшення екологічного стану і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану р.Турія в межах с. Затурці.
Винесення в натуру (на місцевості) водоохоронних зон і прибережних захисних смуг вздовж річок та навколо водойм із розробкою
відповідних проєктів землеустрою на території частини району.

Здоров’я
населення

Незадовільний
стан якості поверхневих
вод.

Поліпшення екологічного стану р.Турія в межах с. Затурці.

Природно-заповідний
фонд

Втрати біологічного та
ландшафтного різноманіття.
Відсутність встановлених меж у натурі територій та об’єктів ПЗФ.

Розробка документації із землеустрою щодо організації та встановлення меж у натурі (на місцевості) територій та об’єктів ПЗФ.

Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ.
Відсутність потужностей з обробки твердих
побутових відходів.
Відсутність роздільного
збору ТПВ.

Закриття несанкціонованих звалищ.
Розробка програми рекультивації та ліквідації звалищ, що закриваються.
Реконструкція полігона ТПВ.
Поступове впровадження роздільного збору відходів із метою
відокремлення вторинної сировини та небезпечних компонентів із
змішаної маси ТПВ.
Організація відбору вторинної сировини на стаціонарних сортувальних лініях.
Оформлення правовстановчих документів на земельну ділянку та
розробка проєктно-кошторисної документації (ПКД) для сортувальної станції.
Поступове закриття тимчасових санкціонованих звалищ у районних
центрах.
Розроблення Схеми санітарної очистки і прибирання територій
населених пунктів Затурцівської об’єднаної сільської територіальної
громади.
Придбання євроконтейнерів для роздільного збирання ТПВ.

Поводження з
відходами
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ХЛІБОРОБИ СВІТУ ПОДЯКУЮТЬ УКРАЇНЦІ

Роксолана ВИШНЕВИЧ

Ц

е дослідження перебуває на межі біології та генетики і стосується методики боротьби
з «бурою іржею» — хворобою
злаків. Досягнення пані Валентини викликало велике
зацікавлення у США. Всесвітній консорціум для боротьби
з іржею пшениці, що базується в Корнельському університеті (штат Нью-Йорк),
повідомив про нагородження
української дослідниці. Вона
отримала престижну нагороду
для жінок, які починають наукову кар’єру, — Jeanie Borlaug
Laube Women in Triticum Award
for Young Career Scientists.
За вісім літ відзначено тільки
25 жінок на планеті.
Цей Всесвітній консорціум
був створений на честь видатного вченого зі США Нормана
Борловґа (1914–2009) — лауреата Нобелівської премії миру
(1970), який присвятив своє
життя поліпшенню якості цих
зернових і вирішенню проблем
голоду в країнах «третього світу».
Директор Інституту еволюції і голова лабораторії генетики рослин та стійкості до за-

Фото з архіву Людмили Андрощук.

Молода вчена Валентина Климюк у березні
2019 року захистила докторську дисертацію
в Хайфському університеті (Ізраїль). Її наукова
праця має величезний потенціал для підвищення
врожайності пшениці в усьому світі та зменшення
масштабів голоду в країнах, що розвиваються
хворювань професор Ціон
Фахіма є науковим керівником
пані Валентини в Хайфському
університеті. Під опікою цього
відомого ізраїльського вченого зараз завершує свою докторську дисертацію і чоловік
Валентини Климюк — Андрій
Фатюха. Обоє здобули освіту

« Результати
досліджень в Ізраїлі
оформлені у вигляді
патентів Хайфського
університету і мають
велике комерційне та
аграрне значення.

»

в Донецькому національному
університеті ім. Василя Стуса.
Ще під час навчання на біологічному факультеті Климюк
опублікувала ряд статей у міжнародних наукових журналах,
в тому числі разом із дослідницею Софією Баріновою з Хайфського університету. Так виник
тісний зв’язок донецьких біологів із Хайфою.
До слова, пані Валентина
має волинські корені. Її батько,
Микола Климюк, народився
і виріс у селі Бортнів Іваничів-

Дослідження Валентини Климюк сприятиме підвищенню врожайності
пшениці і віришенню проблеми голоду на планеті.

ського району, закінчив Поромівську середню школу. А рідна
тітка Людмила у ній зараз працює заступником директора.
Доля так покерувала, що Климюки жили в Севастополі. Валентина згодом оселилася в Донецьку. Після захоплення міста проросійськими
сепаратистами в 2014 році молоде подружжя було змушене

перервати навчання в аспірантурі і покинути дім. «Будинок,
який ми побудували власними
руками, був розграбований
мародерами п’ять-шість разів.
Ми не можемо його продати.
Тільки сусіди іноді заходять
перевірити те, що залишилося
від нього…» — розповіла пані
Валентина.
Хайфський університет

допоміг українським ученим — фактично біженцям
з окупованого Донецька. Вони
були прийняті в докторантуру, одержали навчальну візу
і стипендії. Щиро вдячне подружжя особисто професору
Ціону Фахімі за підтримку. Без
нього нічого не досягли б тут
і не провели б прекрасні чотири роки в Ізраїлі, зазначає
молода дослідниця. Вони приїхали сюди з маленьким сином,
і вже в Хайфі у них народилася
донька. Син ходить до місцевого дитячого садка і вільно говорить на івриті.
Сучасні дослідження щодо
поліпшення якості пшениці базуються на відкритті, які зробив
понад 100 років тому Аарон
Ааронсон (1876–1919) — онук
рабина з Бердичева, агроном, ботанік і активіст сіоністського відродження Ізраїля.
У 1906 році у Верхній Галілеї він
виявив невідомий злак, який
був названий «матір’ю всіх
пшениць» — давно розшукуваним прямим предком культурних пшениць.
Аарон Ааронсон у 1912-му
заснував дослідницьку сільськогосподарську станцію
в Атліті біля Хайфи, яка діє досі.
До речі, Климюк проводила
експерименти на цій станції
через 100(!) років. Ключовим
моментом її праці стала розробка методики перенесення
з дикої пшениці в культурні сорти здорового гена, який відповідає за здоров’я пшениці в боротьбі з хворобою «бурої іржі».
Результати їхніх досліджень
в Ізраїлі оформлені у вигляді
патентів Хайфського університету і мають велике комерційне
та аграрне значення. n

n Колесо історії

ПЛИВЛА ОКЕАНОМ І ЇХАЛА АВТІВКОЮ:
ЛУЦЬКИЙ МУЗЕЙ ОТРИМАВ ВАЖЛИВУ КНИГУ
Фото Олени БІРЮЛІНОЇ.

З Америки на адресу Андрія
Бондарчука, почесного голови Луцького
Хрестовоздвиженського братства
(відродженого), народного депутата
України І скликання, письменника і журналіста,
Почесного громадянина Волині, Луцька
й рідного села Сереховичі, надійшла унікальна
посилка — перевидання
ння книги «Евхологіон, альбо
Молитвослов или Требник»
ебник» (Київ, 1646)
Олена БІРЮЛІНА,
завідувачка Музею історії
Луцького братства

ригінальне видання
ня
здійснене в друкарні
ні
Києво-Печерської лавври київським митрополитом
ом
Петром Могилою, почесним
им
членом Луцького Хрестоовоздвиженського братства
ва
з 30-х рр. XVII ст. Спираючись
сь
на доробок острозьких книжжників, діячів братств, учених
их
оЛаврського гуртка, Петро Могила в «Требнику» використав
ав
найновіші дані філологічної,
ої,
історичної, географічної, філософської наук, звертався
до творів античних, середньовічних і новітніх авторів —
православних, католиків, аріан, магометан, юдеїв. Книга
містить наближені до бого-

О

служб о в о ї
практики
обряди Української православної церкви, настанови для священників
у чинах, молитвах і молебб
нях. Мова «Требника» церковнослов’янська, а передмови,
геральдичні вірші та похоронні казання написані староукраїнською.

Подарований Андрієві Івановичу «Требник»
важить 7 кілограмів.

«

«Великий
«Ве
еликий ТТребник Петра Могили»
заслуженоо посіда
посідає місце теологічного
довідника, своєрідної
своєрід церковної
енциклопедії.
енциклопеддії
«Великий Требник Петра
Могили» заслужено посідає
місце теологічного довідника,
своєрідної церковної енци-

»

клопедії. Він неодноразово
перевидавався. До Луцька
надійшов діаспорний фоліант. «Требник» Петра Моги-

ли: перевидання з оригіналу, що появився у друкарні
Києво-Печерської лаври
16 грудня 1646 року / упоряд.
А. Жуковський. — 2-ге вид. —
Канберра; Мюнхен; Париж:
Українська автокефальна
православна церква в Австралії і Новій Зеландії; Наук.
т-во ім. Шевченка в Європі;
Акад. вид-во Петра Белея,
1988. — 977, 256, 425 с.
Важливе видання для
Братства з дарчим написом надіслав його почесний братчик у США, великий
патріот України, член уряду
УНР в екзилі, уродженець
села Люб’язь Любешівського
району Волині Михайло Герець, який вимушено покинув
Україну у 1944 році.
Про пана Гереця і презентацію його книги «У світ широкий з Україною в серці» газета
«Волинь» писала не раз.
Вражають і розміри подарованого «Требника»:
34 х 20,5 х 14,2 см, вага 7 кілограмів. Тож почесний голова Братства доставив його
нам автівкою. За побажанням
пана Гереця і згідно з рішенням зборів сучасного Луцького братства книга передається у фонди Волинського краєзнавчого музею, а постійно
експонуватиметься в Музеї
історії Луцького братства.
Презентація подарованого видання в музейних стінах
запланована на 26 вересня
цього року. n

n Зверніть увагу!

5 вересня

16.00 Мистецький проєкт «Лучеськ Великий»
— Виставка графічних та живописних робіт
Олександра Дишка
«1429. З’їзд європейських монархів»
— Презентація двомовного альбому творчих
робіт МО «Куля»
Художній музей

6 вересня

11.00 Міжнародна наукова конференція «Луцький з’їзд
1429 року на тлі епох»
Художній музей
10.30 Урочисте відкриття Міжнародного літературномистецького фестивалю «Лісова пісня»
Театральний майдан
12.00 Освітній квест «Юні лучани — майбутнє країни»
Театральний майдан

7 вересня

09.00 Міжнародна наукова конференція «Луцький з’їзд
1429 року на тлі епох»
Художній музей
10.00 Інтеркультурний фестиваль «Палітра культур»
Театральний майдан
10.00 Мистецький проєкт «Територія творчості»
Театральний майдан
10.00 Міжнародний турнір з футболу серед ветеранів
Стадіон СНУ
10.00 Турнір із шашок
Спортивний клуб «Біла тура»
11.00 Турнір із шахів
Спортивний клуб «Біла тура»
11.30 Урочиста академія з нагоди Дня міста Луцька.
Вручення відзнак «Почесний громадянин
міста Луцька»
Театральний майдан
12.00 Фотосушка (фото історичного та сучасного
Луцька)
Сквер «Зоряний»
14.00—22.00 Святкова програма до Дня міста
(конкурси, майстер-класи, дискотека,
виступи гуртів та виконавців MamaRika,
Sonya Kay, Галина Конах, «LIN D», кавергурт «В. О. Д. А.»)
Проспект Волі (біля головного корпусу СНУ)

Фото styler.rbc.ua.

Не вірте
повідомленням: «Вам
треба перереєструвати
картку»

14.00 Дитяча квест-гра «Мій величний Лучеськ»
Театральний майдан
15.00 Святковий концерт «Піснями оспіваний,
легендами овіяний»
Будинок культури мікрорайону Вересневе
16.00 Музичний вернісаж «Краю Волинський, колиско
моя»
Клуб «Сучасник»
19.30 Історичний перформанс «Едігна». Донька Анни
Київської і Генріха І»
Театральний майдан
21.00 Мистецький проєкт «Ніч у Луцькому замку. Саміт
у Луцьку»
Луцький замок
протягом дня:
— Галерея просто неба «Луцьк. Кроки минулого»
Вулиця Лесі Українки
— Ярмарок народних ремесел
Театральний майдан
— Культурно-мистецькі заходи в бібліотеках міста

Волиняни продовжують ставати
жертвами шахрайської схеми, відомої
під назвою «дзвінок із банку»
Наталія МУРАХЕВИЧ

о потерпілих телефонують зловмисники і, назвавшись працівниками банківських установ, під
приводом необхідності розблокування
картки, припинення «хакерської атаки»
на рахунок, зміни пін-коду тощо просять
повідомити персональні дані та реквізити або виконати перелік дій у мобільних
додатках, банкоматах чи терміналах са-

Д

8 вересня

09.00 Відкритий чемпіонат міста Луцька з бігу
по шосе
Старт і фініш: проспект Волі
(біля головного корпусу СНУ)
09.00 «Дмитрук Лучеськ напівмарафон 2019»
Старт і фініш: проспект Волі
(біля головного корпусу СНУ)
10.00 Відкритий чемпіонат міста з пляжного
волейболу
Вхід у Центральний парк культури і відпочинку
ім. Лесі Українки
12.00 Відкриття пластового року (спільно з луцьким
осередком НСОУ «ПЛАСТ»)
Театральний майдан
12.00 Загальноміське дитяче свято «Я — лучанин, я —
лучанка»
14.00 Перший фестиваль кантрі-музики у Луцьку
Театральний майдан
15.00 Акція «Луцьк на 100%»
Сквер «Зоряний»
протягом дня:
— Галерея просто неба «Луцьк. Кроки минулого»
Вулиця Лесі Українки
— Ярмарок народних ремесел
Театральний майдан

працівники
« Справжні
банківських установ навіть
у вихідні чи святкові дні
не проводять операцій
у телефонному режимі.

»

мообслуговування. Виконавши всі команди ошуканців, мешканка Нововолинська, якій днями зателефонували нібито
з банку з приводу необхідності «перереєструвати картку», втратила майже 49 тисяч гривень, а лучанка, котрій так само
подзвонили псевдобанкіри та попросили виконати дії, аби «змінити відсоткову
ставку кредитної картки» — 19 тисяч.

Прокуратура області вкотре нагадує: аби
не стати жертвою шахраїв, у жодному разі
не повідомляйте нікому своїх персональних
даних, реквізитів рахунків, не виконуйте ніяких дій, адже справжні працівники банківських установ навіть у вихідні чи святкові дні
не проводять операцій у телефонному режимі.
Якщо про проблеми з рахунком повідомляє «банківський працівник» — подзвоніть
у банк та з’ясуйте ситуацію. n

Програма телепередач на 9 – 15 вересня
ТБ

ПОНЕДІЛОК, 9 ВЕРЕСНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ПРОФІЛАКТИКА 12:00
Своя земля 12:10, 14:40, 18:00,
21:00, 05:20 Новини 12:25 UEFA
Чемпіонат Європи з футзалу
U19 2019 . Нідерланди - Хорватія
14:20 Телепродаж 14:50 UEFA
Чемпіонат Європи з футзалу
U19 2019 . Україна - Іспанія
16:55, 23:30 Пліч-о-пліч 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 токшоу «Зворотний відлік» 00:00
Телепродаж Тюсо 02:00 UEFA
Чемпіонат Європи з футзалу
U19 2019 . Україна - Нідерланди
03:40 UEFA Чемпіонат Європи
з футзалу U19 2019 . Хорватія
- Іспанія

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 відомих людей»
10:30, 12:20 «Одруження
наосліп»
12:30 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»

15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Гроші 2019»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 01.50
Ток-шоу «Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «АПАЧІ»
13.45 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 15.50
«Чекай на мене. Україна» 20.00,
03.50 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Не жіноча робота» (12+) 23.50
Т/с «Лінія світла» (16+) 00.50
«Речдок» 02.35 «Орел і Решка.
Шопінг» 04.35 «Школа доктора
Комаровського. Невідкладна
допомога» 04.55 «Top Shop»

УКРАЇНА
07:30 Гучна справа
08:00, 13:20, 15:30 Агенти
справедливості (16+)
10:00 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
15:00, 19:00, 23:00 Сьогодні
16:00 Історія одного злочину
(16+)
18:00 Т/с «Пошта» (12+)

19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Капітанша
2» (12+)

СТБ
12:00 Т/с «Коли ми вдома»
12:35 МастерШеф (12+)
15:30, 19:00, 22:45 Хата на тата
(12+)
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
12:00 Х/ф «МАЧО І БОТАН»
(16+)
14:10 Х/ф «МАЧО І БОТАН
2» (16+)
16:20 Х/ф «ГОДИНА ПІК» (16+)
18:20 Х/ф «ГОДИНА ПІК 2»
(16+)
20:10 Х/ф «ГОДИНА ПІК 3»
(16+)
22:00 Т/с «Подорожники» (12+)
23:00 Х/ф «НОРБІТ» (16+)

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса 07:50,
13:50 Правда життя 08:55
Велетні льодовикової ери 09:55
05:00 Служба розшуку дітей
Погляд зсередини 10:55 Ролан
05:05 Т/с «Відділ 44» (16+)
Биков 11:40 Ілюзії сучасності
05:50 Громадянська оборона
12:40, 00:45 Речовий доказ
06:35 Факти тижня
15:00, 23:45 Секрети Другої
08:45 Факти. Ранок
світової 17:00 Морські гіганти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 18:00, 22:45 Життя 19:00,
10:10 Не дай себе обдурити
20:50 Фантастичні історії 20:00
11:00, 13:20 Секретний фронт
Брама часу 21:45 Скарби з
горища 01:55 Містична Україна
12:45, 15:45 Факти. День
02:40 Таємниці дефіциту 04:55
14:25, 16:20 Х/ф «БИТВА
Єврорабині
ТИТАНІВ» (16+)
16:55 Х/ф «ГНІВ ТИТАНІВ» (16+)
К-1
18:45, 21:05 Факти. Вечір
06:30 «TOP SHOP»
20:15 Більше ніж правда
07:45 М/с «Каспер»
21:25 Т/с «Папаньки» (12+)
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
22:20 Свобода слова
10:30 Т/с «Мисливці за
23:55 Х/ф «ПОВІТРЯ» (18+)

ICTV

реліквіями»
13:20 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ТАНЦЮЮЧОГО
НІНДЗЯ» (16+)
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
18:10 Т/с «Доктор Хто» (16+)
20:10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:10, 18:15 «Спецкор»
09:45, 18:50 «ДжеДАІ»
10:20, 19:25, 20:30 Т/с
«Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
14:05 Х/ф «ОРДЕН ДРАКОНА»
(16+)
15:55 Х/ф «ЛІТАЮЧІ МЕЧІ БІЛЯ
БРАМИ ДРАКОНА»
(16+)
21:35 Т/с «Касл-6» (16+)
23:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЕ
ПАДІННЯ» (18+)

ZIK
07.00, 21.00 HARD з Влащенко
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 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 22.00 Правила
життя 00.00 Д/ф «Бойовий
відлік» 00.45 Д/ф «Заборонена
історія» 01.30 Художній фільм
03.00 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
М/ф «Гніздо дракона» 11.15
Т/с «Рання пташка - 2» 12.00,
21.00 Танька і Володька 13.00,
20.00 Одного разу під Полтавою
14.00, 19.00 СуперЖінка
15.00 4 весілля 17.00, 02.00
Панянка-селянка 22.00 Ігри
приколів 23.00 Т/с «Хамелеон»
(16+) 00.00 Сімейка У 01.00 Т/с
«Домашній арешт» 03.00 Теорія
зради 03.50 БарДак 04.40
Віталька 05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-1
06:00 Профілактика
09:00, 14:00 Огляд 1-го ігрового
дня. Відбір до ЄВРО2020
10:30 Ірландія - Швейцарія.
Відбір до ЄВРО- 2020
12:15 Румунія - Іспанія. Відбір до
ЄВРО- 2020
15:20 «Автогол»
15:40, 22:30 Футбол NEWS

16:05 Сербія - Португалія. Відбір
до ЄВРО- 2020
17:55 Відбір до ЄВРО- 2020
Огляд туру
18:50 LIVE. Азербайджан Хорватія. Відбір до
ЄВРО- 2020
20:55, 23:40 «Євровідбір 2020.
Матч-центр»
21:35 LIVE. Півн. Ірландія Німеччина. Відбір до
ЄВРО- 2020

UA: РІВНЕ

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25
«Свідок» 12.50 «Таємниці світу»
13.25, 17.45, 02.55 «Випадковий
свідок» 14.00, 03.30 «Речовий
доказ» 14.40, 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+)
01.25 «Таємниці кримінального
світу» 04.30 «Професії»

ЕСПРЕСО

00.00 «Бодікамера: знято
поліцейськими», 2 с. 01.00
14.00 «Розсекречена історія»
«Історична правда» 02.30
14.50 Радіодень. «Модуль знань» Авторська програма «ЧБ шоу»
15.30 Д/ц «Погляд зсередини»
03.30, 06.00 «Студія Захід» з
15.55 Сильна доля 17.00,
Антоном Борковським 04.30,
20.30 Новини 17.15 Д/с «Дикі
07.30 «Суботній політклуб»
тварини» 18.10 Т/с «Еліза» 19.00 05.25 «Княжицький» 07.00
Головний випуск новин. Наживо «Міжнародний огляд» з Юрієм
19.25 Тема дня. Наживо 19.45, Фізером 08.30 «PRO здоров’я»
20.15 Д/с «Своя земля» 20.00
з Іриною Коваль 09.30 «Людина
Д/с «#ВУКРАЇНІ» 20.50 Тема дня і право» з Борисом Захаровим
21.20 Програма розслідувань
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
«Наші гроші» 21.55 UA: Музика
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
22.05 Концертна програма
НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода»
«Квартирник»
з Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
НТН
17.10, 18.15 «Коментар» 15.30
«Ваша Воля» 19.00 «Великий ефір
05.00 «Top Shop» 06.10
Василя Зими» 20.30 «Футбольний
Х/ф «ВЕЧІР НАПЕРЕДОДНІ
формат» 21.00 «Вердикт» з
ІВАНА КУПАЛА» 07.30 Х/ф
Сергієм Руденком 21.55 «ІТ«ВАЛЕНТИН І ВАЛЕНТИНА»
Документ» 22.00 «Політичний
09.20 Х/ф «ЗА ДВОМА
МаринаД» 23.00 «Поліцейська
ЗАЙЦЯМи» 10.45, 19.30 Т/с
хвиля» 23.30 «Досьє» з Сергієм
«Той, що читає думки» (16+)
Руденком

ТБ

ВІВТОРОК, 10 ВЕРЕСНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Вруміз» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:10, 05:20 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 11:15,
14:15 Телепродаж 11:35 Д/ц
«Тайська кухня» 12:00 Енеїда
13:10 Хто в домі хазяїн? 13:45
Відкривай Україну з Суспільним
14:30 Д/ц «Аромати Іспанії»
15:15 Бюджетники 15:45, 19:30
Пліч-о-пліч 15:55 Суспільнополітичне ток-шоу «Зворотний
відлік» 18:25 Тема дня 19:55 Д/с
«Як працюють машини» 21:25,
23:40, 05:45 UA:Спорт 21:45 Наші
гроші 22:15 Д/ц «Особливий
загін» 00:00 Телепродаж Тюсо
02:00 UEFA Чемпіонат Європи з
футзалу U19 2019. Нідерланди Хорватія 03:40 UEFA Чемпіонат
Європи з футзалу U19 2019.
Україна - Іспанія

наосліп»
12:45 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Міняю жінку - 14»

ІНТЕР

1+1

05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00, 21.00 Т/с «Не
жіноча робота» (12+) 12.25 Х/ф
«007: ВОСЬМИНІЖКА» 15.00
Т/с «Дієві ліки» (12+) 15.50, 16.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 01.50
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.50 «Подробиці» 23.50
Т/с «Лінія світла» (16+) 00.55
Речдок 02.35 «Орел і Решка.
Шопінг» 04.35 «Школа доктора
Комаровського. Невідкладна
допомога» 04.55 «Top Shop»

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 відомих людей»
10:30, 12:20 «Одруження

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:30 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях

УКРАЇНА

11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості (16+)
16:00 Історія одного злочину
(16+)
18:00 Т/с «Пошта» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:20 Футбол. Контрольна гра.
Збірна України - збірна
Нігерії
23:50 Контролер

СТБ
06:55 Т/с «Коли ми вдома»
12:30 МастерШеф (12+)
15:25 Хата на тата (12+)
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
19:00 Наречена для тата (12+)
21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)
22:45 Один за всіх (16+)

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

06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Вруміз» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 14:40,
16:55, 21:00, 23:10, 05:20 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 11:15,
14:15 Телепродаж 11:35 Д/ц
«Тайська кухня» 12:00 Енеїда
13:10 Бюджетники 13:45
#ВУКРАЇНІ 14:55, 02:00 UEFA
Чемпіонат Європи з футзалу U19
2019. Хорватія - Україна 17:25,
03:40 UEFA Чемпіонат Європи з
футзалу U19 2019. Нідерланди
- Іспанія 19:30 Спільно 19:55
Д/с «Як працюють машини»
21:25, 23:40, 05:45 UA:Спорт
21:45 Розважальна програма
з Майклом Щуром 22:15
Д/ц «Особливий загін» 00:00
Телепродаж Тюсо

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 відомих людей»
10:30, 12:20 «Одруження
наосліп»
12:30 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»

15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45, 23:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00, 21.00 Т/с «Не
жіноча робота» (12+) 12.25 Х/ф
«007: ВИД НА ВБИВСТВО»
15.00 Т/с «Дієві ліки» (12+)
15.50, 16.45, 00.55 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
03.50 «Подробиці» 23.50 Т/с
«Лінія світла» (16+) 02.35 «Орел і
Решка. Курортний сезон» 04.35
«Школа доктора Комаровського.
Невідкладна допомога» 04.55
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика

ЧЕТВЕР, 12 ВЕРЕСНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Вруміз» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
19:30, 21:45, 05:20 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» 16:25
Наші гроші 16:55, 02:00 UEFA
Чемпіонат Європи з футзалу U19
2019 Півфінал 18:50 Перший на
селі 19:55, 03:40 UEFA Чемпіонат
Європи з футзалу U19 2019 .
Півфінал II 22:15 Схеми. Корупція
в деталях 22:45 Д/ц «Особливий
загін» 00:00 Телепродаж Тюсо

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 відомих людей»
10:30, 12:20 «Одруження
наосліп»
12:30 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»

(12+)
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00, 21.00 Т/с
«Не жіноча робота» (12+) 12.25
Х/ф «007: ЖИВІ ВОГНІ»
15.00 Т/с «Дієві ліки» (12+)
15.50, 16.45, 00.55 «Речдок»
18.00, 19.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
03.45 «Подробиці» 23.50 Т/с
«Лінія світла» (16+) 02.35 «Орел і
Решка. Курортний сезон» 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+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25, 06:05 Kids Time
05:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
06:10 Т/с «Друзі»
07:40 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
09:10 Т/с «Абсолютно секретно»
(16+)
12:00 Х/ф «СКЕЛЯ»
14:50 Т/с «Медфак» (16+)
16:00, 21:00 Вар’яти (12+)
17:00 Хто зверху? (12+)
22:00 Т/с «Подорожники» (12+)
23:00 Х/ф «ЧОМУ ВІН?» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:35,
13:50 Правда життя 08:40
Велетні льодовикової ери 09:40
Погляд зсередини 10:10 Під
іншим кутом 10:40 Володимир
Івасюк 11:40 Ілюзії сучасності
12:40, 00:45 Речовий доказ
15:00, 23:45 Секрети Другої
світової 16:00, 21:45 Скарби з
горища 17:00 Морські гіганти
18:00, 22:45 Життя 19:00
Фантастичні історії 19:55 Брама
часу 20:45 Фантастичні історії
01:55 Містична Україна 02:40

ТБ

СЕРЕДА, 11 ВЕРЕСНЯ
UA: ПЕРШИЙ

13:55, 16:20 Х/ф «МІСТ
ШПИГУНІВ» (16+)
17:05 Х/ф «ДЖОН РЕМБО»
(16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір

13:20, 15:30 Агенти
справедливості (16+)
16:00 Історія одного злочину
(16+)
18:00 Т/с «Пошта» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Капітанша 2» (12+)
23:20 Гучна справа

СТБ
06:40 Т/с «Коли ми вдома»
11:10 МастерШеф (12+)
14:10 Хата на тата (12+)
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00, 19:00, 20:00 Слідство
ведуть екстрасенси (16+)
21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)
22:45 Зважені та щасливі (12+)

ICTV
05:35, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:05, 23:35 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
11:45, 13:20, 22:35 Т/с
«Папаньки» (12+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:10 Х/ф «ДЖОН РЕМБО»
(16+)
16:20 Х/ф «ВЕЖІ-БЛИЗНЮКИ»
18:45, 21:05 Факти. Вечір

20:15 Секретний фронт
21:25 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:00 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:05 Т/с «Друзі»
08:20 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
10:00 Т/с «Абсолютно секретно»
(16+)
12:50 Х/ф «СОЛТ» (16+)
14:50 Т/с «Медфак» (16+)
16:00, 21:00 IMPROV LIVE SHOW
(12+)
17:00 Хто зверху? (12+)
22:00 Т/с «Подорожники» (12+)
23:00 Х/ф «ХАЙ ЩАСТИТЬ,
ЧАКУ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:50,
13:50 Правда життя 08:50, 17:00
Морські гіганти 09:50 Під іншим
кутом 10:50 Володимир Басов
11:40 Ілюзії сучасності 12:40,
00:45 Речовий доказ 15:00,
23:45 Секрети Другої світової
16:00, 21:45 Скарби з горища
18:00, 22:45 Життя 19:00,
20:50 Фантастичні історії 20:00
Брама часу 01:55 Містична
Україна 02:45 Зворотний бік
Місяця 03:30 Дракула та інші
03:50 Потойбіччя. Сни 04:40

ТБ

Бандитська Одеса

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30, 18:10 Т/с «Доктор Хто»
(16+)
11:30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:20, 20:10 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
15:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь-3»
(16+)
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
12:50 Х/ф «КАТАСТРОФА НА
АВІАЛІНІЇ» (16+)
14:30 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ» (16+)
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2» (16+)
21:30, 23:05 Т/с «Касл-6» (16+)

ZIK
07.00 HARD з Влащенко 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

Запрограмовані долі

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30, 18:10 Т/с «Доктор Хто»
(16+)
11:30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:20, 20:10 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
15:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь-3»
(16+)
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:20 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «ПЕТЛЯ ЧАСУ» (16+)
15:10 Х/ф «ЗАРУЧНИК» (16+)
19:25, 20:25 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2» (16+)
21:30, 23:05 Т/с «Касл-6» (16+)

ZIK
07.00 Інтерв’ю з Юлією
Литвиненко 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

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,
06.00 Треба поговорити 21.00
Інтерв’ю з Юлією Литвиненко
22.00 Правила життя 00.00
Д/ф «Бойовий відлік» 00.45 Д/ф
«Заборонена історія» 01.30
Художній фільм 03.00 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.05
Х/ф «КРАСУНЯ» 11.15 Т/с
«Рання пташка - 2» 12.00, 21.00
Танька і Володька 13.00, 20.00
Одного разу під Полтавою 14.00,
19.00 СуперЖінка 15.00 4 весілля
17.00, 02.00 Панянка-селянка
22.00 Казки У Кіно 23.00 Т/с
«Хамелеон» (16+) 00.00 Сімейка
У 01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради 03.50 БарДак
04.40 Віталька 05.50 Корисні
підказки

ФУТБОЛ-1
06:00 Відбір до ЄВРО- 2020
Огляд туру
06:50 Шотландія - Бельгія. Відбір
до ЄВРО- 2020
08:35, 19:05 Огляд 1-го ігрового
дня. Відбір до ЄВРО2020
10:00, 15:40, 22:15 Футбол NEWS

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, 06.00
Треба поговорити 21.00 HARD з
Влащенко 22.00 Правила життя
00.00 Д/ф «Бойовий відлік»
00.45 Д/ф «Заборонена історія»
01.30 Художній фільм 03.00
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.30
М/ф «Епік» 11.15 Т/с «Рання
пташка - 2» 12.00, 21.00 Танька
і Володька 13.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою 14.00, 19.00
СуперЖінка 15.00 4 весілля
17.00, 02.00 Панянка-селянка
22.00 Казки У Кіно 23.00
Т/с «Хамелеон» (16+) 00.00
Сімейка У 01.00 Т/с «Домашній
арешт» 03.00 Теорія зради
03.50 БарДак 04.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-1
06:00 «Автогол»
06:15 Угорщина - Словаччина.
Відбір до ЄВРО- 2020
08:05, 21:30, 22:50 Огляд 2-го
ігрового дня. Відбір до
ЄВРО- 2020
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:25, 12:40 «Студія LIVE»

НТН

05.00 «Top Shop» 06.55 Х/ф
«ВІНЧАННЯ ЗІ СМЕРТЮ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ПРОКИНУТИСЯ У ШАНХАЇ»
10.40, 19.30 Т/с «Той, що читає
думки» (16+) 12.30, 16.30, 19.00,
23.15, 02.45 «Свідок» 12.50
«Свідок. Агенти» 13.30, 17.45,
03.15 «Випадковий свідок» 14.05,
03.40 «Речовий доказ» 14.50,
21.20 Т/с «Хейвен» (12+) 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
17.20 «Легенди карного розшуку»
UA: РІВНЕ
18.20 «Будьте здоровi» 23.45
Т/с «Закон і порядок» (16+) 01.45
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, «Таємниці кримінального світу»
17.00, 20.30 Новини 09.00, 21.45 04.10 «Професії»
UA:Музика 09.05 КулінарноЕСПРЕСО
літературне шоу «Енеїда» 10.00
Д/ц «Аромати Південної Африки» 00.30, 05.30, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
10.25 UA: Фольк 11.20 Казки
07.00 «Футбольний формат»
Сашка Лірника 11.30 М/с
02.30, 07.30, 21.00 «Вердикт» з
«Дуда і Дада» 12.15 Лайфхак
українською 12.45 Ранковий гість Сергієм Руденком 03.30, 08.30,
22.00 «Політичний МаринаД»
13.00, 20.50 Тема дня 13.45
04.30 «Суботній політклуб»
«Розсекречена історія» 14.40
09.30 «Поліцейська хвиля»
Українська література в іменах
14.50 РадіоДень «Модуль знань» 09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
15.30 Д/с «Погляд зсередини»
15.55, 22.00 Сильна доля 17.15 НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода»
з Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
Д/ц «Дикі тварини» 18.05 Т/с
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
«Еліза» 19.00 Головний випуск
17.10, 18.15 «Коментар» 15.30
новин. Наживо 19.25 Тема дня.
«Ваша Воля» 23.00 «Шустрова
Наживо 19.50 Д/с «Пліч-о-пліч»
20.00 Д/с «Спільно» 21.20 #@.) Live» 23.30 «Студія Захід» з
Антоном Борковським
[]?$0 з Майклом Щуром

10:50 U-21. Україна - Мальта.
Відбір до ЄВРО- 2021
13:10 Огляд 3-го ігрового дня.
Відбір до ЄВРО- 2020
13:50 Англія - Косово. Відбір до
ЄВРО- 2020
16:05, 18:50 «Головна команда»
17:00 Україна - Нігерія.
Контрольна гра
19:40 Литва - Португалія. Відбір
до ЄВРО- 2020
23:40 Франція - Андорра. Відбір
до ЄВРО- 2020

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00 Новини 09.00
Суспільно-політичне шоу
«Зворотний відлік» 11.20 Казки
Сашка Лірника 11.30 М/с
«Дуда і Дада» 12.15 Візитівки
Карпат 12.45 Ранковий гість
13.00, 20.50 Тема дня 13.45
«Розсекречена історія» 14.35
«Абатка» 15.30 Д/с «Погляд
зсередини» 15.50 Сильна доля
17.15 Д/ц «Дикі тварини» 18.10
Т/с «Еліза» 19.00 Головний
випуск новин. Наживо 19.25
Тема дня. Наживо 19.50
StopFakeNews 20.00 Програма
розслідувань» Схеми» 20.30
Головний випуск новин. Повтор
21.20 КримРеалії 21.55
UA:Музика 22.00 Концертна

програма Марії Бурмаки

НТН
05.00 «Top Shop» 07.00 Х/ф
«СКАЗАННЯ ПРО ДВОХ
БРАТІВ-БЛИЗНЮКІВ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«РОБИ - РАЗ!» (16+) 10.40, 19.30
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30
«Свідок» 12.50 «Будьте здоровi»
13.30, 17.45, 03.00 «Випадковий
свідок» 14.05, 03.30 «Речовий
доказ» 14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
(12+) 16.50 «Легенди бандитської
Одеси» 17.20 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Вартість життя»
23.45 Т/с «Закон і порядок» (16+)
01.30 «Таємниці кримінального
світу» 04.00 «Професії»

ЕСПРЕСО
00.30, 05.30, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.30,
07.30, 21.00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 03.30, 08.30, 22.00
«Політичний МаринаД» 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» 15.30 «Ваша
Воля» 23.00 «Вартові Еспресо»
23.30 «Княжицький»

«ЗАХАР БЕРКУТ» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ТРИВОЖНА НЕДІЛЯ» 10.45,
18:00 Т/с «Пошта» (12+)
21:25 Т/с «Вижити за будь-яку
19.30 Т/с «Той, що читає думки»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
ціну» (12+)
(16+) 12.30, 16.30, 19.00,
21:00 Т/с «Капітанша 2» (12+)
НОВИЙ КАНАЛ
23.15, 02.30 «Свідок» 12.50
23:20 Слідами міфів про
«Вартість життя» 13.30, 17.45,
Роттердам +. Міф другий 06:00, 07:15 Kids Time
03.00 «Випадковий свідок»
06:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
14.05, 03.30 «Речовий доказ»
СТБ
07:20 Т/с «Друзі»
ТЕТ
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен» (12+)
08:30 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
06:25 Т/с «Коли ми вдома»
16.50 «Легенди бандитської
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
10:20 Т/с «Абсолютно секретно»
12:40 МастерШеф (12+)
Одеси» 17.20 «Легенди карного
М/ф
«Ніко
2:
маленький
братик
UA:
РІВНЕ
(16+)
15:30 Хата на тата (12+)
розшуку» 18.20 «Правда
великі
неприємності»
11.15
Т/с
13:10
Х/ф
«ГОДИНА
ПІК
3»
(16+)
07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок» життя» 23.45 Т/с «Закон і
17:30, 22:00 Вікна-Новини
«Рання
пташка
2»
12.00,
21.00
15:00 Т/с «Медфак» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00
18:00 Слідство ведуть
порядок» (16+) 01.25 «Таємниці
Танька і Володька 13.00, 20.00
16:10, 21:00 Шалена зірка (12+)
Новини 09.00 UA:Музика 09.10
екстрасенси (16+)
кримінального світу» 04.00
Одного
разу
під
Полтавою
14.00,
2+2
17:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда»
19:00 Зважені та щасливі (12+)
19.00 СуперЖінка 15.00 4 весілля 10.05 52 вікенди 10.25 UA: Фольк «Професії»
22:00 Т/с «Подорожники» (12+)
06:00 Мультфільми
21:00 Т/с «Кріпосна» (16+)
17.00, 01.00 Панянка-селянка
11.20 Казки Сашка Лірника 11.30
23:00 Х/ф «24 ГОДИНИ НА
08:00 Т/с «Удар у відповідь-3»
ЕСПРЕСО
22:45 Я соромлюсь свого тіла
22.00 Казки У Кіно 23.00 Т/с
М/с «Дуда і Дада» 12.15, 21.45
ЖИТТЯ»
(18+)
(16+)
(16+)
00.10,
05.30,
19.00 «Великий
«Хамелеон» (16+) 02.00 Теорія
Лайфхак українською 12.45
09:40, 18:15 «Спецкор»
ефір Василя Зими» 02.10,
зради 02.50 БарДак 03.40
МЕГА
Ранковий
гість
13.00,
19.25,
20.50
ICTV
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
07.30 «Вердикт» з Сергієм
Віталька 05.50 Корисні підказки Тема дня 13.45 «Розсекречена
11:00, 17:15 «Загублений світ»
06:00 Бандитський Київ 07:45,
Руденком 03.05, 08.30
05:35 Громадянська оборона
історія»
14.35
Д/ц
«Секрети
13:05 Х/ф «ЛІТАК ПРОТИ
13:55 Правда життя 08:55
ФУТБОЛ-1
«Політичний МаринаД» 04.00,
06:30 Ранок у великому місті
замків
Великобританії»
15.25
Морські гіганти 09:55 Під іншим
ВУЛКАНА» (16+)
09.30 «Шустрова Live» 04.30
08:45 Факти. Ранок
06:00 Журнал Ліги чемпіонів
Д/ц «Дикуни» 15.30 Д/ц «Погляд
кутом
10:55
Юрій
Нікулін
11:45
14:55
Х/ф
«СВІТАНОК
ПЛАНЕТИ
«Вартові Еспресо» 05.00
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
06:30 Топ-матч
зсередини» 16.00, 22.00 Сильна
Ілюзії сучасності 12:45, 00:45
МАВП»
(16+)
«Міжнародний огляд» з Юрієм
10:10 Секретний фронт
06:35
Грузія
Данія.
Відбір
до
доля
17.15
Д/c
«Дикі
тварини»
Речовий доказ 14:55, 23:45
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
Фізером 09.55, 11.00, 12.00,
11:05, 23:35 Скетч-шоу «На
17.40
Д/ц
«Дикі
тварини»
18.05
ЄВРО2020
Секрети Другої світової 15:55,
війни. Харків-2» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
трьох» (16+)
Т/с
«Еліза»
19.00
Головний
випуск
08:25
Огляд
3-го
ігрового
дня.
21:45 Скарби з горища 16:55
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6» (16+)
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
11:35, 22:35 Т/с «Папаньки» (12+) Велетні льодовикової ери
новин. Наживо 19.45 Пліч-о-пліч
Відбір до ЄВРО- 2020
«Погода» з Наталкою Діденко
12:35, 13:20 Х/ф «ВЕЖІ20.00
Д/c
«#ВУКРАЇНІ»
20.30
10:00,
15:40,
22:30
Футбол
NEWS
17:55, 22:45 Життя 18:55, 20:45
ZIK
10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
Головний
випуск
новин.
Повтор
БЛИЗНЮКИ»
10:25
Фінляндія
Італія.
Відбір
до
Фантастичні історії 19:50 Брама 07.00 HARD з Влащенко 08.00,
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.25
21.20
Програма
розслідувань
12:45, 15:45 Факти. День
ЄВРО- 2020
часу 01:55 Містична Україна
«Коментар» 15.30 «Ваша Воля»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
«Наші
гроші»
15:30, 16:20 Х/ф «МІСТ
12:10 Швеція - Норвегія. Відбір до
02:45 Війна всередині нас
18.15 «Агро-Експрес» 19.15
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
ШПИГУНІВ» (16+)
ЄВРО- 2020
«Говорить Великий Львів» 21.00
19.00
Перші
про
головне
08.10,
НТН
К-1
18:45, 21:05 Факти. Вечір
13:55 Азербайджан - Хорватія.
«Політклуб Віталія Портникова»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10,
05.00 «Top Shop» 06.40 Х/ф
20:15 Антизомбі. Дайджест
Відбір до ЄВРО- 2020
22.30 «Історична правда»
06:30 «TOP SHOP»
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10,
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30, 18:10 Т/с «Доктор Хто»
(16+)
11:30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:20, 20:10 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
15:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

18.10 Чудова четвірка 19.10,
06.00 Треба поговорити 21.00
Інтерв’ю з Юлією Литвиненко
22.00 Правила життя 00.00
Д/ф «Бойовий відлік» 00.45 Д/ф
«Заборонена історія» 01.30
Художній фільм 03.00 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

10:25 Литва - Україна. Відбір до
ЄВРО- 2020
12:15 «Великий футбол»
13:00 Фінляндія - Італія. Відбір до
ЄВРО- 2020
14:45, 16:05, 18:35 «Євровідбір
2020. Матч-центр»
15:15 Журнал Ліги чемпіонів
16:45 Півн. Ірландія - Німеччина.
Відбір до ЄВРО- 2020
20:30, 23:25 «Головна команда»
21:20 LIVE. Україна - Нігерія.
Контрольна гра

16:05, 22:50 Відбір до ЄВРО- 2020
Огляд туру
17:00 Шотландія - Бельгія. Відбір до
ЄВРО- 2020
18:45 «Автогол»
19:00, 21:40 «Головна команда»
19:50 Україна - Нігерія. Контрольна
гра
23:45 Півн. Ірландія - Німеччина.
Відбір до ЄВРО- 2020

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 13 ВЕРЕСНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Вруміз» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 14:35,
18:00, 21:00, 00:55, 05:00 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 Енеїда 13:10
Д/ц «Браво, шеф!» 14:50, 02:35
Чемпіонат Європи з волейболу
серед чоловічих команд 2019 р.
Чехія - Україна 16:55 #ВУКРАЇНІ
17:25 Схеми. Корупція в деталях
17:55 VoxCheck 18:25, 01:45
Тема дня 19:30 Розсекречена
історія 20:30 Д/с «Як працюють
машини» 21:25, 01:15, 05:25
UA:Спорт 21:55 Перша шпальта
22:30 Як дивитися кіно 22:55
Х/ф «РЕАЛЬНІСТЬ» 04:35 52
вікенди

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 відомих людей»
10:30, 12:20 «Одруження
наосліп»
12:30 «Міняю жінку»
14:00 «Сімейні мелодрами»

15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
20:25, 22:20 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.00
Т/с «Не жіноча робота» (12+)
12.25 Х/ф «007: ЛІЦЕНЗІЯ НА
ВБИВСТВО» 15.00 Т/с «Дієві
ліки» (12+) 15.50, 16.45, 23.50
«Речдок» 18.00, 02.20 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 03.50 Х/ф
«БЕЗ СИНА НЕ ПРИХОДЬ!»
05.05 «Top Shop»

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 «День сонця»
(12+)
18:00 Т/с «Пошта» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»

21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
06:35 Т/с «Коли ми вдома»
13:15 Т/с «Список бажань» (16+)
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
19:00, 22:45 МастерШеф (12+)
23:30 Хата на тата (12+)

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:00, 23:30 «Світське життя.
2019»
06:35 Мультфільм
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:30 «Їмо за 100 2019»
11:15 «Громада на мільйон.
Спеціалісти»

12:15, 13:15, 14:15, 15:15 «Світ
навиворіт - 4»
16:30 «Жіночий квартал 2019»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації 2019»
21:30 «Вечірній квартал»

ІНТЕР
05.35 «Чекай на мене. Україна»
07.15 «Слово Предстоятеля»
07.25 Х/ф «СІМ НЯНЬОК»
09.00 «Шість соток» 10.00
«Готуємо разом. Випічка» 11.00
Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК»
12.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТЬСЯ» 14.00 Х/ф
«ЖИВІТЬ У РАДОСТІ» 15.30
Т/с «Не жіноча робота» (12+)
20.00, 04.55 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. Новий
сезон» 22.30 Т/с «Анна Герман»
(16+) 02.35 «Орел і Решка.
Перезавантаження. 3 сезон»
03.20 «Орел і Решка. Морський
сезон 3» 04.05 «Орел і Решка.
Чудеса світу»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:50, 15:20 Т/с «Капітанша
2» (12+)
17:00, 21:00 Т/с «Опікун» (12+)

ТБ
20:00 Головна тема
23:00 Шоу Братів Шумахерів

СТБ
05:15 Хата на тата (12+)
10:05 Наречена для тата (12+)
12:05 Зважені та щасливі (12+)
14:05 Ток-шоу «Зважся!» (12+)
15:05 Т/с «Кріпосна» (16+)
19:00 Х-фактор
22:00 Вікна-Новини
22:30 МастерШеф (12+)

ICTV
05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:40 Факти
06:05, 11:50 Особливості
національної роботи
07:55 Я зняв!
09:45 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну» (12+)
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу (12+)
16:40 Х/ф «П’ЯТА ХВИЛЯ»
(16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «2012» (16+)
22:05 Х/ф «ШТОРМУ
НАЗУСТРІЧ» (16+)
23:45 Х/ф «ЗАГИБЕЛЬ ЛОСАНДЖЕЛЕСА» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:45 Kids Time

НЕДІЛЯ, 15 ВЕРЕСНЯ
UA: ПЕРШИЙ

09:45 «Світ навиворіт - 10:
23:00 Т/с «Це було біля моря»
Бразилія»
(16+)
11:05 Х/ф «МАРСІАНИН» (16+)
СТБ
14:00 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
05:55 Т/с «Коли ми вдома»
21:00 «Танці з зірками 2019»
07:15, 10:00 Хата на тата
(12+)
ІНТЕР
09:00 Прокинься з Ектором!
05.25 Д/п «Життя» 06.10 Х/ф
14:55, 18:00 Слідство ведуть
«ВИСОТА» 08.00 «уДачний
екстрасенси (16+)
проект» 09.00 «Готуємо разом» 20:00 Один за всіх (16+)
10.00 «Орел і Решка. Чудеса
21:00 Я соромлюсь свого
світу» 11.00 «Орел і Решка.
тіла (16+)
Морський сезон 3» 12.00
«Крутіше всіх. Новий сезон»
ICTV
14.10 Т/с «Тягар істини 2» (12+)
05:10
Скарб
нації
16.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ:
ПІДВІСКИ КОРОЛЕВИ» 18.00 05:20 Еврика!
05:25 Факти
Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ:
05:50 Секретний фронт
ПОМСТА МІЛЕДІ» 20.00
06:40 Громадянська оборона
«Подробиці» 20.30 Х/ф «007:
07:40 Антизомбі. Дайджест
ПОМРИ, АЛЕ НЕ ЗАРАЗ»
08:35 Т/с «Відділ 44» (16+)
23.10 Х/ф «ПОДРУЖНЄ
ЖИТТЯ» (16+) 01.00 «Речдок» 12:05, 13:00 Х/ф
«ЗАГИБЕЛЬ ЛОСУКРАЇНА
АНДЖЕЛЕСА» (12+)
12:45 Факти. День
06:30 Сьогодні
14:05 Х/ф «ШТОРМУ
07:30 Зірковий шлях
1+1
НАЗУСТРІЧ» (16+)
09:20 Т/с «Опікун» (12+)
06:00 ТСН: «Телевізійна служба 13:10 Т/с «Коли повертається
15:50 Х/ф «2012» (16+)
новин»
18:45 Факти тижня
минуле» (16+)
06:35 Мультфільм
17:00, 21:00 Т/с «Годинник з
20:35 Х/ф «ПІДНЕСЕННЯ
06:45 «Українські сенсації 2019»
зозулею» (12+)
ЮПІТЕР» (16+)
08:00 «Сніданок. Вихідний»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
23:00 Х/ф «П’ЯТА ХВИЛЯ»
09:00 «Лото-забава»
Олегом Панютою
(16+)

06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Вруміз» 06:30, 07:10,
08:10, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:15, 02:00, 03:45, 05:00
Новини 09:30, 02:20 Енеїда
10:25 Д/ц «Браво, шеф!»
11:30, 14:25 Телепродаж 11:50
М/с «Марин та його друзі.
Підводні історії» 12:45 Х/ф
«СОЛЯНИЙ ПРИНЦ» 14:40 Д/ц
«Тайська кухня» 15:35, 21:55
Бюджетники 16:05 UA:Фольк.
Спогади 17:05 Перший на селі
17:35 Д/ф «Америка. Південнозахідна Америка: від Долини
смерті до Великого каньйону»
18:40 Д/ц «Мегаполіси» 19:05
Д/ц «Суперчуття» 20:05 Д/ц
«Таємниці людського мозку»
12+ 21:25 Розважальна
програма з Майклом Щуром
22:25 Т/с «Монро» 00:00
Телепродаж Тюсо 03:15 Своя
земля 04:10 Сильна доля
05:25 Спільно

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса 08:00,
13:55 Правда життя 09:05
Морські гіганти 10:05 Дика
Арктика 11:05 Два Миронових
11:50 Ілюзії сучасності 12:50,
00:45 Речовий доказ 15:00,
23:45 Секрети Другої світової
ICTV
16:00, 21:45 Скарби з горища
05:35 Громадянська оборона
17:00 Велетні льодовикової ери
06:30 Ранок у великому місті
18:00, 22:45 Життя 18:55, 20:45
08:45 Факти. Ранок
Фантастичні історії 19:50 Брама
09:15, 19:25 Надзвичайні новини часу 01:55 Містична Україна
10:10 Антизомбі. Дайджест
02:45 Скарб.UA
11:05 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
11:35, 13:20 Т/с «Папаньки»
К-1
(12+)
06:30 «TOP SHOP»
12:45, 15:45 Факти. День
07:45 М/с «Каспер»
15:35, 16:20, 23:10 Т/с «Вижити
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
за будь-яку ціну» (12+)
09:30 Т/с «Доктор Хто» (16+)
18:45 Факти. Вечір
11:20 Т/с «Мисливці за
20:10 Дизель шоу (12+)
реліквіями»
НОВИЙ КАНАЛ 13:15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
14:50, 23:00 «Орел і Решка.
05:00, 05:45 Kids Time
Мегаполіси»
05:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
16:00 «Орел і Решка. Морський
05:50 Т/с «Друзі»
сезон»
08:40 М/ф «Мадагаскар 2»
18:00 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ МОЇМ
10:10 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ
ЧОЛОВІКОМ» (16+)
МАЛІБУ» (16+)
20:00 Х/ф «ВСЕ НАЙКРАЩЕ»

СУБОТА, 14 ВЕРЕСНЯ
06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Вруміз» 06:30, 07:10,
08:10, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:55, 23:15, 05:35 Новини
09:30 Енеїда 10:35 Хто в
домі хазяїн? 11:05 Відкривай
Україну з Суспільним 11:35,
14:25 Телепродаж 11:50 М/с
«Марин та його друзі. Підводні
історії» 12:45 Х/ф «ЧАРІВНА
БЕКЕША» 14:45 Разом 15:10
Спільно 15:45 Д/ф «Індія.
Слідами тигра» 16:40 Своя
земля 16:50, 03:40 Чемпіонат
Європи з волейболу серед
чоловічих команд 2019 р.
Україна - Нідерланди 19:10,
23:40 Пліч-о-пліч 19:20 Д/ц
«Суперчуття» 19:55, 02:00 UEFA
Чемпіонат Європи з футзалу
U19 2019 . Фінал 22:25 Т/с
«Монро» 00:00 Телепродаж
Тюсо

12:30 Т/с «Подорожники» (12+)
16:20, 19:00 Топ-модель поукраїнськи (16+)
21:40 Х/ф «КРАСУНЯ» (16+)

05:50 М/с «Лунтик»
06:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:50 Подіум
09:20 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
15:20 Хто зверху? (12+)
17:20 М/ф «Мадагаскар 3»
19:10 Х/ф «СИН МАСКИ»
21:00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23:00 Х/ф «КРАСУНЯ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
08:05, 23:30 Містична Україна
08:55, 18:40 Брама часу 09:45
Речовий доказ 10:55 Секрети
Другої світової 12:55 101 вид
зброї, що змінила світ 14:20,
22:40 Сучасні дива 15:10
Дика Арктика 17:10 Під іншим
кутом 21:00 Сто одна ідея,
що змінила світ 00:20 Правда
життя

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:25 «Ух ти show»
09:10 М/ф «Барбі: Принцеса і
Жебрачка»
10:50 М/с «Земля до початку
часів»
12:10 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ
МОЇМ ЧОЛОВІКОМ»
(16+)

ТБ
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:20 М/ф «Том і Джеррі:
Швидкий і скажений»
09:00 М/ф «Мадагаскар 3»
10:50 Х/ф «МОЯ ДІВЧИНА
МОНСТР» (12+)
13:00 Х/ф «КЛІК: ІЗ
ПУЛЬТОМ ПО
ЖИТТЮ» (16+)
15:10 Х/ф «СИН МАСКИ»
17:00 Х/ф «МАСКА» (16+)
19:00 Х/ф «ПІКСЕЛІ» (16+)
21:00, 23:10 Х/ф
«МИСЛИВЦІ НА
ПРИВИДІВ» (16+)

(16+)
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Удар у відповідь-3»
(16+)
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ГЕО-КАТАСТРОФА»
15:30 Х/ф «ЗІТКНЕННЯ» (16+)
19:25 Х/ф «ХОРОШИЙ,
ПОГАНИЙ, МЕРТВИЙ»
(16+)
21:10 Х/ф «БЛЕКДЖЕК» (16+)
23:05 Х/ф «КРИВАВИЙ ОРЕЛ»
(16+)

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.15
Х/ф «КРУТИЙ ПЕС» 11.15 Т/с
«Рання пташка - 2» 12.00 Танька
і Володька 13.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою 14.00, 19.00
СуперЖінка 15.00 4 весілля
16.00 Х/ф «САМ УДОМА»
18.00, 01.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «САМ УДОМА 2»
23.00 Х/ф «ІНША ЖІНКА» (16+)
02.00 Теорія зради 02.50 БарДак
03.40 Віталька 05.50 Корисні
підказки

20:15 Відбір до ЄВРО- 2020
Огляд туру
21:10 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру.
Прем’єра
21:40 LIVE. Ам’єн - Ліон.
Чемпіонат Франції
23:40 Чемпіонат Італії. Передмова
до туру

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 09.10 КулінарноФУТБОЛ-1
літературне шоу «Енеїда» 09.30
Радіодень «Життя» 10.25 UA:
06:00 Топ-матч
06:10 Литва - Португалія. Відбір Фольк 11.20 Казки Сашка Лірника
11.30 М/С «Дуда і Дада» 12.15
до ЄВРО- 2020
Лайфхак українською 12.45
08:00 «Автогол»
ZIK
08:15 Франція - Андорра. Відбір Ранковий гість 13.00, 19.20, 20.50
Тема дня 13.45 «Розсекречена
до ЄВРО- 2020
07.00 Інтерв’ю з Юлією
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS історія» 14.35 Д/С «Секрети замків
Литвиненко 08.00, 09.00,
Великобританії» 15.30 Д/Ц «Погляд
10:25 Чорногорія - Чехія. Відбір
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
з середини» 16.00, 22.05 Сильна
до ЄВРО- 2020
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
доля 17.15 Двоколісні хроніки
12:10 Англія - Косово. Відбір до
Перші про головне 08.10,
17.40 Д/Ц «Дикі тварини» 18.10
ЄВРО- 2020
09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
Т/с «Еліза» 19.00 Головний випуск
13:55
Фінляндія
Італія.
Відбір
до
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10
новин. Наживо 19.45 Д/С «Своя
Чудова четвірка 19.00, 20.10,
ЄВРО- 2020
земля» 20.00 Д/С «Разом» 21.20
06.00 Треба поговорити 21.00
16:05 Швеція - Норвегія. Відбір
Програма розслідувань «Схеми»
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
до ЄВРО- 2020
00.00 Д/ф «Коди: державна
17:55 Чемпіонат Іспанії.
НТН
зрада, шпигунство та заговори»
Передмова до туру.
05.00
«Top
Shop»
07.05 Х/ф
01.30 Художній фільм 03.00
Прем’єра
«ВЕСЕЛІ ЖАБОКРИЧІ» 08.30
Історична правда з Вахтангом
18:25 Півн. Ірландія - Німеччина. Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф «БЕЗ
Кіпіані 06.15 Shift 06.30
Відбір до ЄВРО- 2020
СТРОКУ ДАВНИНИ» 10.50, 19.30
Євромакс

14:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок 11.45
М/ф «Епік» 13.45, 01.00
2+2
Панянка-селянка 16.30 Х/ф
«СВІТАНОК ПЛАНЕТИ МАВП»
06:00 Мультфільми
(16+) 19.00, 20.00, 21.00
08:15 «ДжеДАІ. Дайджест
Одного разу під Полтавою
2018»
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
09:15 «Загублений світ»
14:15 Х/ф «БЛЕКДЖЕК» (16+) Володька 22.00 Казки У Кіно
02.00 Теорія зради 02.50
16:10 Х/ф «ДЕНЬ
БарДак 03.40 Віталька 05.50
НЕЗАЛЕЖНОСТІ» (16+)
Корисні підказки
19:00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ:
ФУТБОЛ-1
ВІДРОДЖЕННЯ» (16+)
06:00 Англія - Косово. Відбір до
21:10 Х/ф «ІМПЕРІЯ ВОВКІВ»
ЄВРО- 2020
(16+)
07:45 Чемпіонат Іспанії.
23:35 Х/ф «АКУЛЯЧЕ
Передмова до туру
ТОРНАДО 5:
08:15 Угорщина - Словаччина.
ГЛОБАЛЬНЕ РОЇННЯ»
Відбір до ЄВРО- 2020
(16+)
10:00, 15:55, 22:30 Футбол
NEWS
ZIK
10:25 Україна - Нігерія.
07.00, 15.45, 17.15, 22.30
Контрольна гра
Політичне ток-шоу «Народ
12:10 Ам’єн - Ліон. Чемпіонат
проти!» 10.00, 22.00 Перша
Франції
передача 10.30 Завтра вже
13:55 LIVE. Реал - Леванте.
сьогодні 11.00 Говорить
Чемпіонат Іспанії
великий Львів 13.00, 19.10
16:20, 19:20, 21:25, 23:40
Інтерв’ю з Юлією Литвиненко
Топ-матч
14.00 HARD з Влащенко 17.00, 16:25 LIVE. Боруссія (Д) - Баєр.
19.00 Перші про головне 20.00
Чемпіонат Німеччини
Перші другі 21.00 Деталі 00.50 17:15 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
Д/ф «Коди: державна зрада,
18:25 Відбір до ЄВРО- 2020
шпигунство та заговори» 02.20
Огляд туру
Художній фільм 04.00 Історична 19:25 LIVE. Сосьєдад - Атлетіко.
правда з Вахтангом Кіпіані
Чемпіонат Іспанії

08:25 «Ух ти show»
09:20 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2

01.30 Художній фільм 03.00
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок 11.45
Панянка-селянка 14.45 Х/ф
06:00 Мультфільми
«ІНША ЖІНКА» (16+) 16.45 Х/ф
08:15 «ДжеДАІ. Дайджест
«САМ УДОМА 2» 19.00, 20.00,
2018»
21.00 Одного разу під Полтавою
09:15 «ДжеДАІ 2019»
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
10:15 Т/с «Опер за
Володька 22.00 Казки У Кіно
викликом-4» (16+)
01.00 Т/с «Домашній арешт»
13:10 Х/ф «ХОРОШИЙ,
ПОГАНИЙ, МЕРТВИЙ» 02.00 Теорія зради 02.50
БарДак 03.40 Віталька 05.50
(16+)
Корисні підказки
14:55 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
16:55 7 тур ЧУ з футболу
ФУТБОЛ-1
«Динамо»- «Десна»
06:00
Боруссія (Д) - Баєр.
19:00 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН
Чемпіонат Німеччини
ТА ВИКРАДАЧ
07:45 «Бундесліга weekly».
МЕГА
БЛИСКАВОК» (16+)
Чемпіонат Німеччини
21:10 Х/ф «МАКС ПЕЙН»
06:00 Бандитська Одеса
08:15 Барселона - Валенсія.
(16+)
07:50, 23:15 Містична Україна
Чемпіонат Іспанії
23:05 «ПРОФУТБОЛ»
08:40, 18:40 Брама часу
10:00, 15:55, 20:15 Футбол
09:30 Речовий доказ 10:40
NEWS
ZIK
Секрети Другої світової 12:40
10:25 «Автогол». Прем’єра
Сто одна ідея, що змінила світ 07.00, 15.45, 17.10 Політичне
10:40 Шахтар - Зоря. Чемпіонат
14:20 Сучасні дива. Сіль 15:10 ток-шоу «Народ проти!»
України
Дика Арктика 17:10 Під іншим 10.00 Перша передача 10.30
12:20 Реал - Леванте. Чемпіонат
кутом 21:00 101 вид зброї, що Європа у фокусі 11.00, 14.00,
Іспанії
змінила світ 22:25 Сучасні дива 19.10, 22.00 Інтерв’ю з Юлією
13:55 LIVE. Маріуполь - Олімпік.
00:05 Телеформат
Литвиненко 12.00, 21.00
Чемпіонат України
Деталі 13.00, 20.00, 23.00
14:45, 17:15 Футбол Tables
К-1
HARD з Влащенко 17.00,
19.00 Перші про головне 00.00 16:20, 18:25, 23:00 Топ-матч
06:30 «TOP SHOP»
16:25 LIVE. Гоффенгайм Д/ф «Бойовий відлік» 00.45
07:45 М/с «Каспер»
Фрайбург. Чемпіонат
Д/ф «Заборонена історія»

21:40 LIVE. Чемпіонат Італії
23:55 Олександрія - Дніпро-1.
Чемпіонат України

UA: РІВНЕ
07.00 Додолики 07.15 Казки
Сашка Лірника 07.35 М/С
«Дуда і Дада» 08.00 Ранкове
шоу «Добрий ранок» 09.35
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 10.30 Д/Ц» Аромати
Південної Африки» 10.50,
17.35 UA:Фольк. Спогади
11.50, 18.25 Д/С «Своя земля»
12.05 Радіодень «Модуль
знань» 12.45 Все по Азимуту.
Українські Мармароси 13.10,
20.05 Д/С «#ВУКРАЇНІ» 13.35
Тема дня 14.05 Арт-джаз. 1 ч.
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
«КЛАРА І ФРАНЦИСК» 22.20
«Букоголіки»

НТН
05.00, 04.55 «Top Shop» 06.00
Х/ф «ЧОРТОВА ДЮЖИНА»
07.40 Х/ф «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ
ОПІВДНІ» 11.40 Т/с «Закон і
порядок» (16+) 15.05, 03.15
«Випадковий свідок» 16.50
«Таємниці світу» 18.05 «Круті
90-ті» 19.00, 02.45 «Свідок»

Німеччини
18:40 Журнал Ліги чемпіонів
19:10 «Автогол»
19:25 LIVE. Колос - Львів.
Чемпіонат України
21:20 «Великий футбол»
23:15 Чемпіонат Італії

UA: РІВНЕ
07.00 Казки Сашка Лірника
07.10 Додолики 07.35 М/С
«Дуда і Дада» 07.45 Лайфхак
українською 08.00 Д/С «Чудова
гра» 08.30 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 09.35 «Країна на смак»
10.30 Д/Ц «Аромати Греції»
10.55, 17.35 UA:Фольк. Спогади
11.50, 13.40 Д/С «Своя земля»
12.00 Радіодень «Модуль
знань» 12.40 Д/Ц «Боротьба за
виживання» 13.05, 20.25 Д/С
«#ВУКРАЇНІ» 14.10 «Абатка»
14.20 StopFakeNews 14.30
«Розсекречена історія» 15.20 Д/С
«Секрети замків Великобританії»
16.10 Сильна доля 17.05
«Бюджетники» 18.25 По Азимуту.
Українські Мармароси 19.00
Арт-джаз 2 ч. 20.50 Х/ф «КЛАРА
І ФРАНЦИСК» 22.30 Українська
література в іменах 22.40 Абетка

НТН
05.55 Х/ф «ДАМА З ПАПУГОЮ»
07.50 «Страх у твоєму домі»
11.30 Х/ф «СТО ГРАМІВ» ДЛЯ
ХОРОБРОСТІ...» 12.50 Х/ф

Т/с «Той, що читає думки» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30
«Свідок» 12.50 «Правда життя»
13.25, 17.45, 02.50 «Випадковий
свідок» 14.05, 03.00 «Речовий
доказ» 14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
(12+) 16.50 «Легенди бандитської
Одеси» 17.20 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Таємниці
світу» 23.45 Х/ф «ЛЮБОВ НА
АСФАЛЬТІ» (16+) 01.55 «Склад
злочину» 04.00 «Професії»

ЕСПРЕСО
00.00, 05.30, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 00.15,
05.45 «Говорить великий Львів»
02.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 03.00 «Поліцейська
хвиля» 03.30, 09.30 «Вартові
Еспресо» 04.00, 15.30, 23.35
«Ваша Воля» 04.30 «Княжицький»
05.15 «Унікальні церкви Карпат»
07.30 «Успішні в Україні» 08.00
«ІТ-Документ» 08.05 «Історична
правда» 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
«Коментар» 16.10, 17.10, 18.15
«Тиждень з Марією Гурською»
18.30, 23.05 «Футбольний формат»
19.30 «Червона лінія» з Сергієм
Висоцьким 20.30 Авторська
програма «ЧБ шоу» 21.30
«Редколегія»

19.30 Х/ф «НЕВЛОВИМІ
МЕСНИКИ» 21.10 Х/ф
«СИНЬЙОР РОБІНЗОН» 23.15
Х/ф «ЗАЛИШЕНІ» (16+) 01.20
«Втеча. Реальні історії» 04.05
«Легенди бандитського Києва»

ЕСПРЕСО
00.05 «Великий ефір Василя
Зими» 00.35, 06.00, 23.00
«Червона лінія» з Сергієм
Висоцьким 01.35, 08.30
«Вартові Еспресо» 02.00, 07.00
«Політклуб Віталія Портникова»
03.30, 05.30 «Ваша Воля»
04.00, 11.00 Авторська
програма «ЧБ шоу» 05.00, 14.30
«Успішні в Україні» 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 Воля 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», 3 с.
21.00 «Досьє» з Сергієм
Руденком 22.00 «Студія Захід» з
Антоном Борковським

«КОХАНА ЖІНКА МЕХАНІКА
ГАВРИЛОВА» 14.20 Х/ф
«КОХАННЯ, КОХАННЯ,
КОХАННЯ» 17.15 Х/ф
«СИНЬЙОР РОБІНЗОН» 19.20
Х/ф «ЗНОВУ НЕВЛОВИМІ»
22.00 Х/ф «РЕЙД» (18+) 00.00
Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+) 01.40
«Речовий доказ»

ЕСПРЕСО
00.00 «Бодікамера: знято
поліцейськими», 3 с. 01.00
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо Воля
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 Авторська програма «ЧБ
шоу» 20.00 «Бодікамера: знято
поліцейськими», 4 с. 21.00
«Історична правда»
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ТО НА ВЕРБІ ГРУШІ НЕ РОДЯТЬ,
А КОНОПЛЯНКА В «ШАХТАР»
ТАКИ ПЕРЕЙШОВ!
Тим часом «гірники» вже на старті першості вириваються далеко
вперед у чемпіонській гонці
Фото football24.ua.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

кби це сталося
2015–го, напряму з
тодішнього «Дніпра»
— скандал від такого переходу був би щонайменше
вдесятеро потужнішим, ніж
той, що виник після переїзду до «Шахтаря» київського
динамівця Жуніора Мораєса. Адже історично «Дніпро»
(як і «Динамо») перебував
із «гірниками» по різні боки
футбольно–світоглядних
«барикад».
Щоправда, нині це
сприймається набагато спокійніше. Адже для
Євгена це чи не вимушений крок. Його чотирирічні
«гастролі» Європою надто
вдалими не назвеш. На
жаль, по–справжньому
своїм наш «Коно» не став
ані в іспанській «Севільї»,
ані в німецькому «Шальке».
І це сумно. Бо йдеться не
про «Реал» та «Баварію»,
а таки про «Севілью» та
«Шальке». В яких так і не
зумів закріпитися чи не
найталановитіший гравець
цілого покоління українського футболу, в котрого за
плечима понад 80 поєдинків
за Національну збірну і який
входить в трійку її кращих
бомбардирів усіх часів.
До речі, 29 вересня тепер уже «гірникові» Євгену
Коноплянці «стукне» 30.
Подейкують, що його трансфер обійшовся «Шахтарю»
у півтора мільйона євро —
не такі вже й великі гроші як
для сучасного футболу.
Хай там як, усі ми віримо
— з поверненням в Україну почнеться відродження
Євгена Коноплянки, і він
подарує багато щасливих
хвилин уболівальникам як
«Шахтаря», так і збірної
України.
Ну а центральним
поєдинком шостого туру
УПЛ було протистояння у
Запоріжжі: «Зоря» приймала «Динамо». Вже у першому таймі люксембуржець
Жерсон Родрігес та уругваєць Карлос де Пена довели
рахунок до 2:0 на користь

Я

І хай у «Севільї» та «Шальке» 300 разів пошкодують, що вчасно не роздивилися,
який футболістище був у них під носом!

гостей. Проте ще до перерви «Зоря» скоротила відставання до мінімуму завдяки голу Артема Громова.
У другому таймі луганчани
явно не приховували своїх
намірів уникнути поразки, і
під завісу поєдинку німець
Йоель Абу Ханна таки забив
фантастичний і рідкісний
для України (та й німці в
УПЛ — таки не на кожному
кроці) м’яч ударом через
себе — 2:2!
Так, упродовж матчу
було два диво–удари зі
штрафних від Віктора Циганкова, кожен із яких був
дуже близьким до взяття
воріт. Проте таки нічия.
Друга поспіль для «Динамо»
(після 1:1 з «Олімпіком») під
орудою Олексія Михайличенка…
До речі, повторити свій
подвиг у поєдинку з киянами «Олімпік» не зумів,
розгромно поступившись
«Шахтарю». Тож команди
з окупованого Донецька
продовжують перебувати на «полюсах» турнірної
таблиці: «Шахтар» з максимальними 18–ма очками
— на «півночі», а «Олімпік»
з одним–однісіньким — на
«півдні». Між іншим, піс-
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ля цієї поразки «Олімпік»
очолив іспанський фахівець Вісенте Гомес (відомий українцям роботою в
тренерському штабі «Динамо»). Тож на поєдинок
сьомого туру донеччан
виводитиме вже третій
«цьогосезонний» тренер
(раніше були Жуліо Сезар
та Ігор Климовський).

Ну а гравцем туру визнали… Богдана Михайличенка,
22–річного вихованця київського «Динамо», який виступає за «Зорю» на правах
оренди. У цій зустрічі Богдан
був настільки помітною фігурою на полі, що поставало
цілком логічне питання: куди
дивиться тренерський штаб
Національної збірної?!

А найкращим тренером
туру назвали наставника
«Зорі» Віктора Скрипника,
який поступово «виліплює»
справді цікавий колектив (якби ж не той клятий
«Еспаньйол», який завадив
луганчанам пробитися в
груповий турнір Ліги Європи!)
Результати 6 туру:
«Десна» — «Карпати» — 0:0;
«Ворскла» — ФК «Олександрія» — 0:1; СК «Дніпро-1»
— «Колос» — 2:1; ФК «Львів»
— ФК «Маріуполь» — 0:1;
«Олімпік» — «Шахтар» — 0:4;
«Зоря» — «Динамо» — 2:2.
Ну а тепер усі наші думки
про Національну збірну.
Адже головна мета — Євро2020! Справи у відборі в
«синьо–жовтих» на екваторі
дистанції йдуть просто-таки
казково. Аби лиш не «наламати дров» у поєдинках, що
залишилися!
Найближчий з них вже
сьомого вересня — на виїзді
з Литвою. Тож з усіх сил
триматимемо за підопічних Шевченка кулаки (то в
міжнародній політиці Литва
— горою за Україну, а ось на
футбольному полі — вкрай
принциповий суперник!)
Далі ми прийматимемо
литовців 11 жовтня, а вже
14–го у нас також гостюватиме самісінька Португалія з
Кріштіану Роналду!
Завершуватимемо ж
відбір 17 листопада виїзним
матчем із Сербією
(ду–у-уже злою на нас за
0:5 у Львові!)
ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ У ГРУПІ В
ВІДБОРУ ДО ЄВРО-2020
М
Збірна
І В Н П М О
1. Україна
4 3 1 0 8–1 10
2. Люксембург 4 1 1 2 4–5 4
3. Сербія
3 1 1 1 5–7 4
4. Португалія 2 0 2 0 1–1 2
5. Литва
3 0 1 2 3–7 1

трансляція матчу Литва — Україна
« Пряма
7 вересня о 18.50 на телеканалі
«Україна».
»
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ
Команда
І
В Н П
М
1
«Шахтар» (Донецьк)
6
6 0
0 19-3
2
«Десна» (Чернігів)
6
3 2
1 7-2
3
«Зоря» (Луганськ)
6
3 2
1 9-6
4
ФК «Олександрія»
6
3 0
3 7-10
5
«Динамо» (Київ)
5
2 2
1 9-5
6
СК «Дніпро-1» (Дніпро) 6
2 2
2 8-7
7
«Ворскла» (Полтава)
6
2 1
3 7-7
8
ФК «Маріуполь»
5
2 1
2 6-9
9
«Колос» (Ковалівка)
6
2 1
3 5-9
10 ФК «Львів»
6
2 0
4 7-12
11 «Карпати» (Львів)
6
1 2
3 4-8
12 «Олімпік» (Донецьк)
6
0 1
5 3-13
М

Р

Е

К

Л

А

М

А

О
18
11
11
9
8
8
7
7
7
6
5
1

Кращими бомбардирами першості нині є гравці
«Шахтаря» Жуніор Мораєс (4 голи) та Марлос (3).
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