У нічний клуб приїхав воєнком —

«НЕ ХОЧУ В АРМІЮ!»

с.4-5

»

Вітаємо!
60 років подружнього
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n Лист покликав у дорогу

«ПРО НАС ЗГАДУЮТЬ,
КОЛИ ВИБОРИ ЧИ ВІЙНА.
А МИ Ж ІЩЕ ЖИВІ ЛЮДИ…»

Мешканці села Комарів Турійського району звернулися по допомогу до газети «Волинь-нова»,
яку, як пишуть, передплачують, «читають
і виглядають, як свого сім’янина»
с.8-9

»

Твоє життя
– яскравий взірець для насліж
дування. Талант служити людям, помножений
любов до землі, рідного краю, на вена щиру л
личезне бажання робити оточуючим добро,
став запорукою
твого життєвого успіху. Тобі
запо
вірять, до думки прислухаються, поважають і
люблять, твої жага до життя, мужність і
люб
сила волі вражають.
с
Нехай джерело людської вдячності за всі твої чесноти ніколи не
вичерпується та захищає від усіх
негараздів, серце наповнюється
теплом і любов’ю, а Всевишній дарує міцне здоров’я й сили, багато
наповнених корисними справами і
земними радощами років життя.
З любов’ю та шаною
діти, внуки, правнуки.

Вітаємо!!
Найдорожчого, найріднішого і найкрася, знану і
щого у світі тата, дідуся та прадідуся,
шановану в нашому краї людину
а
Миколу Прокоповича
ОСТАПЦЯ
сердечно вітаємо з 90-річним
им
ювілеєм.
Таке суцвіття літ не кожен
н
назбирає, такий великий скарб не
е
кожен осягне. Вклоняємося низь-ко тобі за безмежну батьківськуу
любов і турботу, доброту і тепло,,
за мудрість порад, розуміння і
постійну підтримку, за приклад
чоловіка й сім’янина, за те, що ти
завжди поруч.
Р
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НОМЕР
ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

770-770

життя сьогодні святкують
найкращі батьки,
люблячі дідусь та бабуся,
турботливі прадідусь і
прабабуся
Федір Петрович
і Ганна Михайлівна
ГУБЧИКИ
із села Велика Глуша Любешівського району.
Вітаємо щиро і дякуємо вам, рідненькі, за добро, чуйні
серця, невтомні руки, мудрі поради, за турботу і ласку.
Ювілей у вас щасливий нині —
Діамантовий ваш ювілей.
В ньому все: робота, друзі, рідні,
Радість найдорожчих вам людей.
Тож прийміть уклін від нас, щирі слова шани.
У всякий день і всякий
час пишаємось ми вами.
Здоров’я вам з росиці і водиці,
Тієї, що в сільських дзвенить криницях.
Від рідної землі — такої сили,
Щоб ноги вас, як в юності носили!
З любов’ю та повагою діти, внуки,
правнуки.
Р
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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ОВИНИ / Волинь

n Неподобство

У ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА СТОЇТЬ
БРЕХЛИВЕ ТАБЛО

КІР ПРОДОВЖУЄ
АТАКУВАТИ ШКОЛЯРІВ
Цими днями у ЗОШ № 25 міста Луцька зареєстрували 8 ймовірних випадків захворювання на цю недугу
Оксана КРАВЧЕНКО

а повідомленням фахівців Волинського обласного лабораторного центру МОЗ, кір виявлено в учнів початкових класів, трьох дітей госпіталізували
в інфекційні відділення. Раніше, як ми вже інформували, такий діагноз лікарі поставили ще трьом нашим
краянам. Епідеміологи вважають, що вірус був «завезений» на Волинь із Закарпаття та Львівщини, де спалахи кору реєструвалися впродовж усього року.
Підвищення захворюваності пов’язують із циклічністю активізації кору та низьким рівнем вакцинації. Так, майже усі школярі, які занедужали, не
мали щеплень. У навчальному закладі проводиться
комплекс протиепідемічних заходів. n

З

ПРИЇХАВ З АМЕРИКИ
НА ВОЛИНЬ — І ОТРИМАВ
НІЖ У ГРУДИ
Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив
та скерував до суду обвинувальний акт
у кримінальному провадженні про вбивство
35-річним мешканцем шахтарського міста
17-літнього громадянина США
Наталія МУРАХЕВИЧ

к свого часу повідомляла «Волинь-нова»,
11 вересня 2017 року нетверезий молодик
у квартирі будинку на вулиці Луцькій під час
конфлікту вдарив неповнолітнього гостя з-за океану ножем у груди. Рана виявилася смертельною.
Нині чоловіка, який розкаявся у скоєному та активно
сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Далі —
слово за судом. n

Я

ЩО Ж ПРИЗВЕЛО
ДО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ?
6 листопада на території державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» загинув 62-річний Василь Л.
Олена ВОЛИНЕЦЬ

к розповіли у прес-службі обласного управління лісівників, він був електриком і ремонтував
того дня мостовий кран. Опівдні під час роботи
чоловік упав з висоти та отримав тілесні ушкодження, від яких помер. Спеціально створена комісія з’ясовує обставини та причину нещасного випадку.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил
безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України, санкція
якої передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. n

Я

У ЧЕРНІВЦЯХ
ЗАГИНУЛА СТУДЕНТКА
З ГОРОХІВЩИНИ
У буковинському місті під колеса автівки
потрапила 19-річна волинянка
Євгенія СОМОВА

к з’ясувалося, це Катерина Нечипорук із села
Терешківці Горохівського району, яка навчалася у тамтешньому медуніверситеті.
Трагедія сталася через те, що водій автомобіля
«Мерседес Бенц-Віто» проігнорував червоний сигнал світлофора і наїхав на дівчину. Від удару її відкинуло на кілька метрів від переходу. З місця аварії
водій зник. Поліція встановила, що до скоєння ДТП
може бути причетним 39-річний житель Чернівецької області Геннадій Австрієвський. n

Я

Більше новин — на сайті

ПОГОДА
у Луцьку

10 — 16
листопада
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Бо теперішня робота
цієї електронної штуки
— неповага до людей
плюс марнування дорогої
електроенергії. Чи для чи-

На зупинці біля ЦУМу встановлено електронний екран, на
якому висвітлюється інформація, коли можна очікувати ту
чи іншу маршрутку. Теоретично з його допомогою пасажири
мали б дізнатися, скільки часу їм необхідно стояти до
потрібного рейсу. А практично прилад безбожно бреше,
вводить людей в оману і цим обурює до глибини душі
Наталка ЧОВНИК

а електронне табло
я звернула увагу
тільки нещодавно,
коли довго чекала своєї
17-ї маршрутки. Спочатку
з інтересом роздивлялася,
як на ньому змінюються
хвилини до прибуття кожної
машини, наївно думаючи,
що цифри відповідають
дійсності. Про потрібний мені транспорт було
написано, що має прийти
через 16 хвилин. На мить
я відвернулася, щоб привітатися зі знайомими, а коли
знову поглянула на екран,
там уже була цифра 3. «Ого,
як швидко їде», — зраділа
і одразу посумнішала — за
кілька секунд табло знову
висвітило 16.
Коли насправді прибула
маршрутка, я так і не довідалася. Сіла в перший-ліпший
автобус, що направлявся
у приблизно потрібному
напрямку, бо чекати з моря
погоди у вечірню пору під
дощем — неприємна справа. На жаль, не знаю, скільки
часу табло вводить в оману
пасажирів — мабуть, більшість лучан уже не звертають на нього уваги. Хіба що
якийсь приїжджий повірить
цифрам «від ліхтаря» на
неоновому екрані, але дуже
швидко про це пошкодує.
Хочеться запитати

Більшість
« лучан
уже не
звертають на
нього уваги.
Хіба що якийсь
приїжджий
повірить
цифрам «від
ліхтаря» на
неоновому
екрані, але
дуже швидко
про це
пошкодує.

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

2

Н

»

Люди поглядають на табло лише для того,
щоб дізнатись, котра година.

у представників влади Луцька: чи хтось із
посадових осіб мерії ще

пам’ятає про прилад
у центрі міста і для чого
він був встановлений?

На жаль, інформація про
графік руху транспорту на
цьому екрані дуже неточна.

новників брехливе табло
у центрі міста — дрібниця,
не варта їхньої уваги? n

n Коротко про важливе
Портрет Аміни Окуєвої,
убитої нещодавно поблизу
Києва, створив рівненський
художник і лідер гурту «Оt
Vinta» Юрій Журавель. Викладену в соцмережі роботу прокоментував:
«Амінка
Окуєва…
Вона вбита
у глибокому тилу.
А де він,
тил? Де
фронт?
Піріміріє?
Озирнись!
Війна
скрізь!»

52-річний дубенчанин Василь
Власюк встановив у своєму
господарстві
сонячну мініелектростанцію
(на фото), вклавши у неї майже
мільйон гривень
інвестиції —
власні заощадження та банківський кредит.
Вона спроможна у погожий літній день видавати 30 кіловат на годину, за кожен кіловат «Рівнеобленерго»
«чистими» сплачує йому трохи більше 4,5 гривні. В осінньо-зимовий період дохід є, але менший. Дубенчанин
порахував, що через 7 років він уже почне заробляти, а до
виходу на пенсію щомісяця отримуватиме щонайменше
10 тисяч гривень прибутку.

10 лис
листопада 11
1 листопада
листопа
12
2 лист
листопада 13 листопада 14 листопа
листопада 15 листопа
листопада 16 листопада

Температура

Температура

День +10 Ніч +2

День +10 Ніч +1

В
Вітер 5 - 10 м/с
Вологість 91%
%

Вітер 5 - 10 м/с
Вологість 87%
%

Температура
Ніч +3

День +7

Вітер 5 - 10 м/с
Вологість 93%
%

Температур
Температура
Ніч +3

День +7

Вітер 2 - 6 м/с
Вологість 95%
%

Температура
Ніч +4

День +5

Вітер 3 - 5 м/с
Вологість 96%
%

Температура
Ніч +3

День +3

Вітер 3 - 4 м/с
Вологість 92%
%

Температура
Температур
Ніч +1

День +2

Вітер 3 - 4 м/с
Вологість 89%
%

РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня вам, люди!
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Сонце
сьогодні
зійшло
о 7.24, зайде о 16.41. День
триває 9 годин 17 хвилин.
Місяць у Раку, Леві. 21/22 дні
Місяця.

МЕНИННИКИ:
9 — Нестор.
10 — Параскева, Арсеній.

МУДРСТЬ: нелегкі
уроки життя
«Досвід бере велику платню за
навчання, але й вчить краще усіх
наставників».
Томас КАРЛАЙЛ,
шотландський письменник.

АНЕКДОТ: слухняна

донечка

ВКНО РУБРИКИ: а стінуто можна
і цивілізовано розписати!
Дивні конструкції біля торговорозважального комплексу
«СітіПарк» привертали увагу ще на початку облаштовування тери
торії. Чотири великі бетонні блоки, поставлені вертикально, мали
справді незвичний вигляд. Перехожі гадали: що ж то воно буде? Се
ред найпоширеніших версій — лабіринт, недобудований атракціон,
риштування майбутнього кіоску. Як виявилось, все значно
оригінальніше й водночас практичніше. Бетонні блоки — це місце
для експозиції творів сучасного мистецтва. І не лише розвішування
плакатів та презентації інсталяцій, а насамперед — для малювання.
Ми звикли, що для графіті — вуличного живопису — використову
ють паркани та стіни будівель. Але автори проекту «4/8 Галерея»
пропонують усім охочим «цивілізовано» ділитися своїм баченням
світу, наголошують, що художня мова може бути абсолютно різною,
вільною, і запрошують до співпраці.

СУЧАСНИЙ СЛОВНИК: краще за народ

ніхто не скаже!
Як ми збагачуємо свій словниковий запас? Часом — зацікавимось
новим слівцем, яке почуємо по телебаченню чи радіо. Часом —
вичитаємо з газет чи книг. Але найцінніші «перли» творить народ. Він є
джерелом, в якому відновлюються забуті слова, а нові часом так
перекручуються, що аж диво бере. У цьому я переконався нещодавно.
Під час одного з відряджень віддаленим Поліссям за селом Луко
Рівненської області редакційне авто потрапило в халепу і його потрібно
було відкопувати та піднімати.
Ситуацію врятував місцевий житель дядько Серьожа. Він не лише
вчасно підіспів з лопатою та сокиркою, а й підняв настрій жартами. А
коли заговорили про село, то пояснив: «Я зразу за лопату — й до вас.
Шукати трактор по людях бесполєзно. Якби зараз і вмер, то нема кому
яму викопати — всі на каландайці!»
Яка ще «каландайка»? Це слово я чув уперше, і асоціювалось воно
з якимось транспортом чи назвою річки. Коли ж узявся розпитувати
про очевидний для дядька Серьожи «термін», все стало зрозуміло.
«Каландайкою» тут іменують місця, де копають бурштин! І походить ця
назва від слова «Клондайк» — регіону, який став легендарним через
«золоту лихоманку». Що ж, про янтар та пов’язані з ним пристрасті
влучніше, мабуть, і не скажеш.

Цей

День
в історії

9

листопада

ПОГОДА: золоті

килими листя
вкриють ранкові
тумани
За прогнозом чергового синоп
тика обласного гідрометеоцентру
Надії Голі, сьогодні — хмарно з
проясненнями, без істотних
опадів. Вранці місцями туман.
Вітер південносхідний, 5—10
метрів за секунду. Температура
повітря по області — 3—8, у Луцьку
— 6—8 градусів тепла. 10<го —
хмарно з проясненнями, місця<
ми невеликий дощ. Вночі та зран
ку місцями туман. Вітер південно
західний, 5—10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — 0—5,
вдень — 3—8 градусів тепла. За ба
гаторічними
спостереженнями,
найтепліше 9 листопада було 2014
року — плюс 15, найхолодніше —
1956го — мінус 10 градусів.
Радіаційний фон учора по області
становив 0,012
мілірентгена за
годину.

Ведучий
рубрики
Олександр
ДУРМАНЕНКО.
Тел. 720666.

Âîëèíñüêèé ó÷åíèé â³ç ³ç ñîáîþ
â åì³ãðàö³þ êëóíêè ç íàñ³ííÿì
9 листопада 1884 року в Ратневі нині Луцького району народився
Станіслав Липинський, агроном-селекціонер
Віталій КУШНІР

ін був сином власника
маєтку. Як і його старший
брат В’ячеслав Липинсь
кий, навчався у 1й
Київській гімназії та у Київській
політехніці. Упродовж 1905–1908
років здобував освіту на філо
софському факультеті університе
ту в Лейпцигу. Там же, студіюючи
агрономію, у 1910му отримав
учений ступінь доктора філософії.
До початку Першої світової
війни
Станіслав
Липинський
хазяйнував разом із батьком у За
турцях. За короткий час вивів своє
господарство в число 50 найрен
табельніших на теренах тодішньої
Польщі. Від 1922 року доктор Ли
пинський займався селекцією
сільськогосподарських культур,
переважно пшениці та картоплі. У
1929му зареєстрував власну
фірму «Затурці дра Ст. Ліпінсько
го», що дало йому законні підста
ви для реалізації елітного насіння.

В

— Христинко, чому ти всі
цукерки
поїла
сьогодні?
—
розсердилася мати, зазирнувши до
буфету. — Я ж просила тебе
залишити ще й на завтра.
— Мамусю, ти ж сама увесь час
кажеш мені не залишати на завтра
те, що можна зробити сьогодні.

Виведені сорти пшениці «Воли
нянка рання», «Затурецька біла»
та картоплі «Вольтман затурець
кий» і «Парнасія» завоювали при
зові місця на сільськогосподарсь
ких виставках у Луцьку та Познані.
За селекційний доробок його
удостоєно найвищої державної
нагороди – медалі «Золотий хрест
заслуги». У господарстві також ви
рощували елітних коней та тонко
рунних овець.

«

Ç éîãî ó÷àñòþ â
Çàòóðöÿõ
â³äáóäîâàíî ñòàðîâèííèé
êîñòåë òà ñïîðóäæåíî
äåðåâ’ÿíó öåðêâó.

»

Водночас учений не лишався
осторонь проблем односельчан:
сприяв забудові села, допомагав
людям лісоматеріалами, цеглою,
насінням. З його участю в Затур

цях відбудовано старовинний
костел та споруджено дерев’яну
церкву.
Станіслав був останнім влас
ником родинного маєтку Ли
пинських у Затурцях. Проживав
тут із сім’єю до 18 вересня 1939
року. На другий день після ра
дянської окупації Західної Волині
емігрував до Польщі. Разом із до
машніми пожитками віз і клунки з
насінням.
Селекційну
роботу
з
насіннєвим матеріалом, вивезе
ним із Затурець, Липинський про
довжив уже в Польщі. У результаті
були виведені сорти озимої пше
ниці «Вигнанка» та «Стильова». У
назві першого вчувається велика
туга за рідним краєм. Учений
опублікував ряд наукових праць,
написав підручник «Вирощування
картоплі», який вийшов друком
уже після смерті автора у
1958 році. Також уже посмертно
один із сортів картоплі названо
прізвищем знаного селекціонера
– «Рання Ліпінська». ■
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Погляд
Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного редактора
газети «Волиньнова»

ÃÓÖÓËÊÎ ÊÑÅÍÞ,
ß ÒÎÁ² Ó ÃÀÇÅÒ²
ÐÎÇÊÀÆÓ ÏÐÎ ËÞÁÎÂ
Хто не чув про угорську меншину
Закарпаття? Особливо зараз, коли Україна
прийняла Закон про освіту, який дуже
розгнівав Будапешт, адже документом
передбачено, щоб українські угорці таки
знали державну мову. А чи раз у різних ЗМІ
говорилося про русинську проблему за
Карпатським хребтом, яку з ентузіазмом
використовує Росія? Не дивно, що часте
мусування у медіа цих тем підштовхує
дивитись на «Срібну землю», як ще
називають цей дивовижний край, як на
потенційно сепаратистську
ому хочу згадати сьогодні про «третє» Закар
паття – Гуцульщину, про яку говорять значно
менше, але яка для мене особисто стала
справжнім відкриттям кілька років тому, коли
вперше побував у селищі Ясіня.
...Під час подорожі Закарпаттям у багатьох насе
лених пунктах впадала в очі чимала кількість пам’ят
них знаків діячам Угорщини чи подіям, пов’язаним з її
історією. Натомість українці, крім Шевченка, часто
густо «виставляють» на п’єдесталах симпатичних,
але нейтральних кам’яних та бронзових сажотрусів,
заробітчан, ведмедів, бджіл тощо.
Тож так несподівано у Ясіні було побачити пам’ят
ник президентові Гуцульської республіки, уроджен
цю селища Степану Клочураку, керівнику «Карпатсь
кої січі» Дмитрові Климпушу, пам’ятний хрест воїнові
УПА Богдану Кувіку... На мій сором, ніколи до того не
чув про Гуцульську республіку 1918–1919 років – ук
раїнське державне утворення, столицею якого якраз
і була Ясіня. Виявляється, разом із Українською Га
лицькою армією вояки Гуцульської республіки
здійснили визвольний похід, піднявши жовтосині
прапори над кількома десятками населених пунктів
Карпат, поки їх не зупинили румунські війська у місті
Сегет (тепер — це територія Румунії).
Згодом Дмитро Климпуш із Ясіні очолював «Кар
патську січ», яка 15 березня 1939 року, після прого
лошення незалежності Карпатської України, дала бій
угорським загарбникам – союзникам Гітлера. Саме
цю дату, до речі, чимало наших істориків вважають
початком Другої світової війни на українських землях.
Помітно, що у селищі бережно ставляться до
пам’яті про ці події. У місцевих музеях можна багато
дізнатися про історію краю.
Затиснута найвищими в українських Карпатах
хребтами Чорногори та Свидовця Ясіня, як і увесь
90тисячний Рахівський район, за винятком кількох
румунських сіл, – єдиний на Закарпатті гуцульський
район (ще чотири є на Франківщині і два – на Буко
вині). Чітка проукраїнська позиція – ось що відрізняє
гуцулів Рахівщини, найбільшого, до речі, району об
ласті. Коли у 2007 році Закарпатська обласна рада
визнала національність «русин», то Рахівська район
на рада закликала це рішення відмінити і заявила, що
гуцули – невід’ємна частина української нації.
Тут, на відміну від решти Закарпаття, не тільки в
частині грекокатолицьких храмів (Мукачівська
єпархія не є складовою УГКЦ, а підпорядковується
безпосередньо Ватикану), а й у православних Мос
ковського патріархату богослужіння відбуваються ук
раїнською мовою.
Словом, гуцульське Закарпаття має свій яскра
вий, окремішній характер. З одного боку, цей край
надзвичайно самобутній та цікавий, а з іншого – дуже
український. І тут, де так зворушливо оспівують ко
хання до гуцулки Ксені, пропагандисти політичного
русинства та інші сепаратисти не мають ніяких
шансів. ■

Т

Ùèðî
äÿêóºìî!
Президія ради Волинської обласної організації
інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових
дій висловлює глибоку вдячність директору Центру
хірургії ока професора Загурського Тетяні
Вікторівні Єремеєвій, голові правління ПрАТ «Тер
нопільський молокозавод» Віталію Володимирови
чу Ковальчуку, керівнику СГПП «Рать» Віктору Ана
толійовичу Шумському, голові правління ПрАТ
«Гнідавський цукровий завод» Ростиславу Павлови
чу Новосаду, приватному нотаріусу Ірині Володи
мирівні Дехтярук, директору СГПП «Луцька рибо
водна меліоративна станція» Василю Петровичу
Прадуну за надану благодійну допомогу інвалідам
війни з нагоди Дня визволення України від фаши
стських загарбників.
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■ А ви як думаєте?

Ó Í²×ÍÈÉ ÊËÓÁ ÏÐÈ¯ÕÀÂ ÂÎªÍÊÎÌ —
«ÍÅ ÕÎ×Ó Â ÀÐÌ²Þ!»
Співробітники
військкоматів Києва і
Львова провели рейди
в нічних клубах, щоб
виявити тих, хто
ухиляється від призову,
і вручили їм повістки.
Чи схвалюєте ви такі
методи роботи?
Ігор ГОРДІЙЧУК,
Герой України, керівник
військового ліцею імені
Івана Богуна (м. Київ):
— Я часто думав над пи
танням примусової служби в
Збройних силах і вже багато
про нього говорив. Моя по
зиція однозначна: Україні
потрібна навіть не про
фесійна армія, а високопрофесійна. Якщо
так звані мажори не хочуть служити, не тре
ба їх тягнути силою. Коли в людини не ле
жить душа до війська, ліпше хай її там не бу
де. Я не хочу без кінця їздити на похорони
таких вояків. Хто не бажає, хай не служить, а
краще заплатить додатковий податок у каз
ну держави. І ці гроші підуть на підвищене
грошове утримання того, хто хоче служити і
захищатиме свій народ на професійному
рівні. Ми багато говоримо про те, щоб брати
приклад з інших країн. А саме така система
діє, скажімо, в Ізраїлі.
Євгенія ХАРКІВ,
учителька, чоловік якої
Михайло 15 місяців
служив на передовій
у зоні АТО (с. Скригове
Горохівського району):
— Все правильно. Треба
щось робити з тими, хто ухи
ляється від служби в армії.
Починати слід із роз’ясню
вальної роботи, а потім можна і по нічних клу
бах пройтися. Звісно, хотілося б, аби люди
захищали країну свідомо. Але для цього
потрібне розуміння, що всі рівні як перед Бо
гом, так і в громадянських обов’язках, неза
лежно від статків родини. Ми живемо в цій
державі, отримуємо від неї пенсії, допомогу
при народженні дітей, користуємося пільга
ми. То мусимо послужити їй, коли виникла не
безпека. Мій чоловік Михайло Харків
15 місяців був на передовій. Це рідкість, щоб
іти до війська зголосилася людина, якій
52 роки. Його не з бару в АТО забрали, він
добровільно взяв повістку і прибув у військко
мат. Але досі не може отримати ні обіцяну
учасникам АТО землю, ні на пенсію вийти (хо
ча один місяць перебування на Сході мав би
рахуватися за три). Звісно, чоловік ішов на
війну не за гроші і не за земельну ділянку. Він
захищав свою державу. Але все одно це несп
равделиво і, чесно кажучи, образливо.
Микола ГЕЙНИК,
начальник хірургічного
відділення Рівненського
військового госпіталю,
офіцер, який пройшов
3 війни і 4 місяці був
у полоні (м. Рівне):
— Я вважаю, що такі ме
тоди — допустимі, якщо мо
лоді люди злісно і безкарно
ухиляються від служби. Їх же не мобілізову
ють, не збираються відправляти у зону бойо
вих дій, бо там від них не було б ніякого тол
ку. Йдеться про призов на військову службу,
яку, на моє переконання, має пройти кожен
здоровий чоловік.
Мені прикро, що сьогодні багато хлопців
купують собі довідки про якісь захворюван
ня, ховаються, щоб їм не вручили повістки. У
часи моєї молодості це вважалося ганьбою.
Тих, хто не відслужив, і дівчата сторонилися.
Сьогодні, на жаль, виросло цинічне по
коління мажорів, які живуть за рахунок за

можних батьків, у яких нема патріотичних
почуттів, відчуття обов’язку перед держа
вою, суспільством. Їх потрібно «ставити на
місце». Якщо є здоров’я гуляти у нічних клу
бах, то і до війська може йти. Дисципліна ще
нікому не зашкодила.

свідомо не дозволив собі розмірковувати
над непростим питанням «за кого воюємо»,
відслужив на передовій в АТО і викладає,
слава Богу, далі.

Ігор ПІДЛІСНИЙ,
заступник волинського
обласного військового
комісара (м. Луцьк):
— На 70 відсотків підтри
мую своїх колег із Києва та
Львова. При оголошенні
призову хлопці мали б самі
звернутися до військкомату.
До подій на Донбасі залиша
тися байдужим не можна. Тому ці методи,
можливо, надміру радикальні, але передба
чені законом, якого всі повинні дотримува
тися. Цього вимагає наше сьогодення,
обпалене війною.

Майя МОСКВИЧ,
громадська діячка,
учасниця АТО
(м. Луцьк):
— Держава повинна
працювати над ідеологічним
вихованням громадян, адже
патріотизм формується з
дитинства. І тоді не будуть
потрібні ось такі «виловлю
вання». Люди йтимуть до війська свідомо.
Таким чином і відбудеться перехід до конт
рактної армії, про яку час від часу люблять
згадувати наші політики. А нічні рейди
свідчать лише про слабкість нинішньої дер
жави. Щодо вручення повісток таким спосо
бом, то я вважаю, що краще так, ніж ніяк.

Сергій ТОРЧИНСЬКИЙ,
учасник АТО, інспектор
відділу розшуку та
опрацювання матеріалів
ДТП управління
патрульної поліції
Луцька, «бронзовий»
призер «Ігор нескорених»
(м. Луцьк):
— Я вважаю, що таке
«виловлювання» призовників, може, трохи
грубе, але виправдане. Бо як то так: один

Володимир
МЕЛЬНИКОВИЧ,
ексAначальник
управління СБУ у
Волинській області
(м. Луцьк):
— Я перш за все нега
тивно оцінюю тих людей, які
ухиляються від служби в
армії. Якщо вони нехтують
священним
обов’язком
захищати
Батьківщину, то, думаю, що такі методи до

«

ß ââàæàþ, ùî òàêå «âèëîâëþâàííÿ» ïðèçîâíèê³â, ìîæå,
òðîõè ãðóáå, àëå âèïðàâäàíå. Áî ÿê òî òàê: îäèí âîþº,
à äðóãèé — òàíöþº…

воює, а другий — танцює… На жаль, в Ук
раїні, де йде війна, багато хто живе за прин
ципом: «Моя хата скраю — нічого не знаю».
У нашій державі військова служба обов’яз
кова, і всі, кому належить за віком, мають
бути призвані. Інша справа, що хтось за ста
ном здоров’я одержує звільнення. А ще ска
жу таке. В Ізраїлі кожен, хто хоче мати дер
жавну роботу, повинен спочатку відслужити.
І у нас так має бути: незалежно від того, чи
ти політичний діяч, чи працівник поліції —
послужи своїй Вітчизні.
Оксана КОВАЛЕНКО,
головний редактор ТВО
телебачення філії ПАТ
«НСТУ» «Волинська
регіональна дирекція»
(м. Луцьк):
— Підтримую. Працівни
ки військкомату не порушу
ють законодавства такими
діями, вони пристосовують
ся до обставин. Як громадяни України хлопці
(чоловіки) мусять іти до армії, захищати
цілісність держави, хоч і хочеться їх вберегти
всіма силами, адже кожен день з острахом
чекаю рухомого телерядка про пережиту до
бу в АТО. Маю знайомого викладача універ
ситету, якому повістку вручили на вулиці. Він

»

пустимі. Оцінюю це з точки зору моралі. Хо
ча, можливо, з точки зору закону це не
зовсім правильно. Але, якщо люди мають
час розважатися в нічних клубах, то зможуть
і підписатися про отримання повістки.
Євген ДИКИЙ,
біолог, ексAдоброволець
«Айдару» (м. Київ):
— Суто з прагматичної
точки зору, з банального ба
жання лишитися живим я
ніколи не піду в бій із приму
сово загнаною до війська
біомасою, єдиною моти
вацією якої є те, що їх десь
«відловили» у клубі під кайфом чи деінде та
налякали тюрмою за ухиляння від призову.
УПА не проводила рейдів по клубах та облав
на вулицях, вона замість цього з ворогом во
ювала. І я хочу, щоб наше нове українське
військо спиралося на традиції УПА, а не Чер
воної армії. На жаль, тиловий генералітет,
менти та воєнкоми явно є спадкоємцями не
нашого визвольного руху, а якраз навпаки –
ворожої колоніальної адміністрації. І їхнє ба
чення армії успадковане саме від «совка»…
На фронті командири бойових частин,
які щодня стикаються з реальним ворогом
на реальній війні, шукають собі справжніх

солдатів, але не по наркопритонах. Там, під
ворожим вогнем, росте та загартовується
нова українська армія. Росте не завдяки, а
всупереч тиловим генералам та воєнкомам.
Рано чи пізно залишиться тільки вона, а поки
– припиніть ганьбити її мусорськими обла
вами та іншим совковим непотребом!
Богдан ШИБА,
луцький міський голова
2006 – 2010 років
(м. Луцьк):
—
Це
абсолютне
безглуздя, спосіб лікувати
серйозну внутрішню хворо
бу зовнішніми примочками.
З тих людей, яких нахапають
по нічних клубах і «запаку
ють» до армії, нічого путнього не вийде, вони
ж не будуть нормальними військовослуж
бовцями. Або повтікають, або сп’яну наде
боширять, або робитимуть інші неприпус
тимі речі. Тобто це не метод. Насправді тре
ба жорстко припинити розкрадання коштів і
майна в армії, притягнувши до серйозної
відповідальності генералітет. Суттєво підня
ти авторитет армійської служби як служби
Україні, а не генералам на дачах. Тоді хлопці
за власним бажанням підуть до війська, ад
же наша молодь достатньо патріотична і
відповідальна, а в умовах окупації країни —
особливо. Українські юнаки знають, що тре
ба виконувати свій громадянський
обов’язок. Це закладалося в нашу мен
тальність упродовж століть.
Тарас ЧОРНОВІЛ,
депутат Верховної Ради
V, VI, VII cкликань
(м. Київ):
— Ставлення неодноз
начне.
Зрозуміло,
що
потрібно якимось чином шу
кати тих, хто ухиляється від
призову. Якби працівники
військкоматів влаштовували
облави на вулицях чи у студентських гурто
житках, то це б могло викликати справедли
ве обурення. А от коли така практика сто
сується «золотої» молоді, яка колеться, об
курюється, заливається дорогим алкоголем
і всім показує, де вона мала нашу країну та її
захист, то в мене зникають будьякі моральні
перестороги. Щодо юридичної оцінки, то
мені здається, що ці акції десь на межі за
конності, але не перетнули її.
Людмила КИРДА,
депутат обласної ради
(смт Маневичі):
— Якби в країні оголоси
ли військовий стан, тоді з
цим можна було б змирити
ся. А в цій ситуації потрібні
цивілізовані заходи, це ж не
вихід – ловити по розва
жальних закладах молодь.
Треба якось зацікавлювати її, аби хлопці за
покликом серця приходили до військкомату,
щоб розуміли: пройти військову службу —
обов’язок кожного чоловіка, особливо в
зв’язку з подіями на Сході. Це все мені нага
дує облави Другої світової війни, про які роз
повідали вчителі історії. Такими діями
працівники військкоматів спонукають до то
го, щоб хлопці сиділи по темних закутках, пе
реховуючись. Та й скажіть, будь ласка, хіба ж
молодь ходить із паспортами на дискотеки?!
Варто також згадати, як сьогодні живе
політична еліта, в той час як інші ризикують
життям. Військовослужбовці передусім по
винні мати від держави захист і підтримку. А
облавами на дітей у нічних клубах вільну і не
залежну Україну ми не побудуємо.
Віктор САПОЖНІКОВ,
міський голова
(м. Нововолинськ):
— Розуміючи, що це не
зовсім законні методи, десь
у душі я все одно їх схвалюю
– не як юрист чи посадо
вець, а як людина. Багато
чуємо пафосних заяв, що
всі – за Україну. Але то лише
на словах, бо на ділі не всі поспішають її за
хищати. В народі це називається загрібати
жар чужими руками. Я, наприклад, двічі про
ходив строкову службу: перший раз – як
солдат, другий – як офіцер. А сьогодні що
бачимо? Навіть при тому, що маємо контра
ктну армію і в «гарячі точки» призовників не
відправляють, не всі бажають виконувати
військовий обов’язок – сидять по «кабаках»,
тікають за кордон.

»
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■ Стрічка новин

■ Оце загнув!
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Закінчення. Початок на с. 4
Людмила ПРИХОДЬКО,
народна артистка України
(м. Луцьк):
— Усіх громадян має стосу
ватися те, що відбувається з
державою. Несправедливо од
ним розважатися, іншим – гину
ти від куль. Але не тільки дітям
бідних ставати патріотами, має
бути чесна позиція. Якщо чада
можновладців воюватимуть, а їхні матері теж не
спатимуть ночами, як звичайні сільські жінки,
котрі відправили синів на фронт, то це все швид
ше завершиться.
Олександр ГРУЙ,
колишній морський офіцер$
підводник, капітан 3$го рангу
(м. Нововолинськ):
— Коли не працює закон, то
такі методи прийнятні як
варіант виходу зі складної ситу
ації. Адже військкомати стали
заручниками: план із призову
на службу перед ними став
лять, а допомагати ніхто не хоче: ні працівники
ЖЕКів, в обов’язки яких входить повідомляти
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Êîëè íå ïðàöþº çàêîí, òî òàê³
ìåòîäè ïðèéíÿòí³ ÿê âàð³àíò
âèõîäó ç³ ñêëàäíî¿ ñèòóàö³¿. Àäæå
â³éñüêêîìàòè ñòàëè çàðó÷íèêàìè:
ïëàí ïî ïðèçîâó íà ñëóæáó ïåðåä
íèìè ñòàâëÿòü, à äîïîìàãàòè í³õòî
íå õî÷å: í³ ïðàö³âíèêè ÆÅÊ³â, â
îáîâ’ÿçêè ÿêèõ âõîäèòü ïîâ³äîìëÿòè
ìàéáóòí³õ ñîëäàò³â, í³ ïîë³ö³ÿ.
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майбутніх солдатів, ні поліція. Прикро, що в ба
гатьох випадках батьки самі «прикривають»
дітеймажорів, які ніде не працюють, а тільки
тусуються по різних клубах. Пригадую, ще в
1993 році, коли служив у Луцькому міському
військкоматі, ми практикували подібне. Зранку
або ввечері їздили по домівках, аби застати
призовників. Хоча тоді був мирний час. А те
пер, вважаю, ігнорувати такі речі аморально й
неприпустимо.
Володимир ЧЕРЧИК,
секретар Маневицької
селищної ради
(смт Маневичі):
— Перебуваючи в зоні бойо
вих дій, часто чув слова обурення
від хлопців. Мовляв, скільки лю
дей зараз сидить у барах, поки
вони в окопах, під обстрілами ри
зикують життям, захищаючи
країну. Тому деякою мірою я ці методи підтри
мую. Інколи можна себе обмежити в надмірних
святкуваннях, знаючи, що зараз на Сході — втра
ти. Тим більше, ситуація з призовом складна. Під
час першого військового набору я працював у
Маневицькому районному військкоматі. Якщо
тоді призвалося близько 120 чоловік, то зараз не
можливо знайти і 25. Виходячи з сьогоднішніх ре
алій, вважаю, що рейди по нічних клубах — пра
вильне рішення.
В’ячеслав СУДИМА,
заслужений працівник культу$
ри (с. Рокині, Луцький район):
— Це справжня облава без
попередження, а ніяка не пе
ревірка. Я засуджую такі методи.
Ми ж не в дикунській країні живе
мо. Навіщо заламувати руки для
того, щоб вручити повістку? По
чали з клубу, де молодь відпочи
ває. А депутатська «золота» молодь взагалі за
кордоном – і навчається, і відпочиває. Хай військ
комати проаналізують, скільки наших можнов
ладців і їхніх дітей ухиляються від служби? Так
можна прийти на весілля і всіх гостей покласти.
Схоже, йдемо до тих беріївських часів, що люди
боятимуться з хати виходити. У нас не можуть
познаходити чиновників під час робочого дня, а
простих людей завжди легко звинуватити. Біль
ше того, ще ж не закінчився призов, про який ка
жуть, що на 60 % виконаний. Якщо вже була вру
чена повістка, а людина не з’явилася, тоді має
бути друга повістка, а далі – суд хай розбираєть
ся.
Бліц провели Мирослава КОЗЮПА, Алла
ЛІСОВА, Галина СВІТЛІКОВСЬКА, Катерина
ЗУБЧУК, Людмила ВЛАСЮК, Лариса ЗАНЮК,
Олександр ДУРМАНЕНКО, Олег КРИШТОФ,
Тамара ТРОФИМЧУК, Василь УЛІЦЬКИЙ. ■

Ïîâåðòàâñÿ â³ä êóìà,
à òóò òîá³ íà —
æóðíàë³ñòè...

«Óñï³õ äëÿ êðà¿íè –
öå íåçì³ííà âëàäà
íà 50 ðîê³â»

В аеропорту «Київ» люди в балаклавах напали
на кореспондентів програми «Схеми», які
очікували на посадку літака лідера
«Українського вибору» Віктора Медведчука,
котрий повертався з Росії

Так вважає син українського Президента
народний депутат Олексій Порошенко (на фото)
Ірина ПАСІЧНИК

олодий політик,
який очолює групу
дружби
з
Сінгапуром у парламенті України, відвідав цю
країну, де пройшов програму
навчання та переймання
досвіду будівництва успішної
держави. Основні висновки
Олексій Порошенко виклав у
своєму блозі. Зокрема, він
зазначив, що головним поштовхом для розвитку Сінгапуру був початок боротьби з корупцією. «Почався цей про-
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Ì³ñöåâå
íàñåëåííÿ
ââàæàº
ñâî¿ì
çäîáóòêîì, ùî
ïðîòÿãîì óñ³õ
öèõ äåñÿòèë³òü
ïðè âëàä³ áóëà
îäíà ïàðò³ÿ, ÿêà
ìîæå âò³ëþâàòè
ñâîþ ïðîãðàìó
êàäåíö³ÿ çà
êàäåíö³ºþ.

евідомі особи заблокували оснащений відео
реєстратором автомобіль представників ЗМІ,
щоб перешкодити зняти цей приліт. Зловмис
ники «били ліктями, штовхали, ставили підніжки». В
оператора нападники двічі виривали камеру з рук,
зазначив журналіст Михайло Ткач. У Жулянах працю
вали кілька знімальних груп, оскільки протягом ос
танніх тижнів охорона одіозного українського політи
ка регулярно видумувала методи, як завадити їхній
роботі, зазначає працівниця проекту Наталія Сед
лецька.
За даними ЗМІ, Віктор Медведчук, представник
України в гуманітарній підгрупі на Мінських перегово
рах, та його кум, глава Росії Володимир Путін, регу
лярно зустрічаються. Українець на особливих умовах
відлітає безпосередньо до Росії та назад на своєму
чартері попри заборону прямого авіасполучення. ■
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цес близько 50 років тому з
оголошенням незалежності
країни. Місцеве населення
вважає своїм здобутком, що
протягом усіх цих десятиліть
при владі була одна партія,
яка може втілювати свою
програму каденція за каденцією», – каже нардеп. За
словами Олексія Порошенка,
Україна лише на початку
шляху своїх реформ, а у
представників влади часто виникають конфлікти інтересів.
А от які методи боротьби з
негативними явищами можна
запозичити для досягнення у
нас аналога «сингапурського
економічного дива», син глави української
держави чомусь
не
пропонує. У
мережі
також
критикують,
що блог
написаний мовою
країни-агресора. ■

²ðèíà Ãåðàùåíêî —
íà çàÿâó Áîíäàðåíêî:
«Ïàëàòà ¹ 6»
Екс$регіоналка звинувачує віце$спікера в
таємній передачі грошей сепаратистам для
розпалювання війни на Донбасі
а словами Олени Бондаренко, інформацією во
лодіє ексмер Слов’янська Неля Штепа, яка про
ходить у справі про події «Стрєлков—
Слов’янськ». Згідно з повідомленням, ексчиновниця
в липні 2014 року передала харківському СБУ доку
менти, що підтверджують безпосередню змову Ігоря
Стрєлкова з Турчиновим—Наливайченком—Пашинсь
ким—Яценюком та Іриною Геращенко. За тверджен
ням регіоналки, саме вони розв’язували війну на Дон
басі. «Геращенко привозила валізу грошей Стрєлкову
за виконання робіт із розпалювання ворожнечі. Якщо
докази збереглися, то це, панове, – трибунал і
довічне», – написала Бондаренко. Її висловлювання
тут же розкритикували в мережі. Так, політтехнолог
Олексій Голобуцький висловив жаль із приводу того,
що ексрегіоналка в повному здоров’ї озвучує такі
речі, а коментатори пишуть, що подібні заяви – не що
інше, як «маленька бабська помста».
Віцеспікер відмовилася коментувати заяву Бон
даренко. «Навіть не хочу в це лізти. Палата №6. Скоро
прочитаю, що я разом з Арсенієм в одному батальйоні
в Чечні воювала. Там я з ним і познайомилася», – по
жартувала Ірина Геращенко. ■
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■ Довоювались...

■ Цитатник

Ñàìîïðîãîëîøåí³
«ðåñïóáë³êè» Äîíáàñó
ðàïòîì çàõîò³ëè...
â Óêðà¿íó
Для того, щоб отримати європейське,
світове визнання
ро
це
заявив
представник те
рористичної
«ЛНР» у Мінських
переговорах
Владислав
Дейнего в ефірі місцевого
сепаратистського телека
налу. «В рамках цих угод ми
взяли на себе такі зо
бов’язання. Території Лу
ганської і Донецької рес
публік повинні мати повну
самостійність у рамках
держави Україна. Для того,
щоб отримати європейсь
ке, світове визнання, ми
маємо йти саме таким шля
хом», – сказав ватажок те
рористів. При цьому він
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зазначив, що не є прихиль
ником цієї позиції, але
«республіки» не можуть
протистояти всій світовій
спільноті.
«Нам потрібно взає
модіяти з Києвом, а вже
після цього вирішувати, як
буде складатися доля рес
публік далі. Ми не можемо
протистояти всій міжна
родній спільноті, заявив
ши, що в усьому робимо
правильно. Світ не сприй
має таких випадів і,
відповідно, буде приймати
різні методи, щоб припи
нити такі дії», – додав Дей
него. ■

Äìèòðî ÃÎÐÄÎÍ, æóðíàë³ñò ³ ïîë³òèê,
ïðî ñâîº áà÷åííÿ òîãî, ÿê ìàþòü
â³äáóâàòèñÿ âèáîðè â Óêðà¿í³:

«

Зараз скажу річ, за яку мене будуть
лаяти, але мені однаково. Я би взагалі
заборонив пенсіонерам брати участь у
виборах. Увів би закон, що голосувати
можуть лише платники податків, тільки
люди, які живлять бюджет своїми
грошима, тому що в них інша психологія.
Пенсіонери починають
продаватися за
гречку, вони в
жахливому
становищі. Я кажу з
позиції того, як
краще державі.
Країні краще, щоб
голосували, обирали
депутатів тільки ті
люди, які платять
податки до
бюджету.

»

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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ОВИНИ / Волинь
НЕЗРЯЧИМ НЕЛЕГКО
НА ВУЛИЦЯХ ЛУЦЬКА
Радник міського голови Ігор Поліщук
проінспектував місто на доступність
для людей з вадами зору
Євгенія СОМОВА

озавчора вранці Ігор Поліщук із зав’язаними очима у супроводі інваліда зору
Івана Заячківського, журналістів та активістів громадської організації «Генерація успішної дії» вирушив у подорож обласним центром.
Експеримент розпочався з прогулянки вулицею
Богдана Хмельницького і поїздки у маршрутному таксі, у якому не озвучувалися назви зупинок.
Під час руху вулицями Шевченка, Словацького, проспектами Перемоги, Соборності, Відродження учасники експерименту могли переконатися, що незрячим у місті доводиться
долати чимало перешкод і наражатися на небезпеку. Адже у Луцьку немає тактильної плитки, що сприймається на дотик. А тому люди
з вадами зору не відчувають, де закінчується
тротуар і починається проїжджа частина. Окрім
того, відсутні звукові сигнали на пішохідних переходах. Завдання влади — зробити місто адаптованим для потреб таких людей. n

П

ВОДОЙМУ РОЗЧИСТИЛИ
МАШИНОЮ-АМФІБІЄЮ
Працівники Національного природного
парку «Прип’ять—Стохід» днями звільнили від рослинності озеро Рогізне, що
на території Ветлівського природоохоронного науково-дослідного відділення
Богдана КАТЕРИНЧУК

ачальник відділу екологічної освіти та
рекреації Національного парку Віталій
Веремчук розповів, що зроблено це для
поліпшення водного режиму. Усього очистили
близько трьох гектарів водного плеса машиною-амфібією «Труксор», яку придбано для
парку у червні 2013 року завдяки проекту Євросоюзу. Власне, за його кошти. Машина-амфібія, як зробили висновок іноземці, буваючи
на Волинському Поліссі, найкраще підходить
для боротьби з заростями на водоймах. Вона
їздить і плаває, але не порушує трав’яного покрову. Тобто не завдає шкоди довкіллю, що
траплялося, коли ці роботи виконували, наприклад, екскаваторами. Найперше новітню техніку випробували на річці Прип’ять, де потрібно
було розчистити відрізок русла між селами Ветли і Люб’язь. n

Н

ЗА ТЕ, ЩО ВІДБИРАВ
У ЛЮДЕЙ КВАРТИРИ,
ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДПОВІСТИ
Через 9 літ після оголошення в розшук
волинським правоохоронцям вдалося
затримати 46-річного організатора
злочинного угрупування, яке упродовж
2006–2008 років займалося шахрайськими оборудками, привласнюючи та
продаючи помешкання жителів Луцька,
переважно незаможних громадян, котрі
не мали достатньо засобів для існування, зловживали алкоголем чи мали
розлади психіки
Наталія МУРАХЕВИЧ

війшовши в довіру до власників житла,
злочинці їх зазвичай споювали, хитрістю й
погрозами забирали або викрадали в них
документи на помешкання, не гребували і підробкою та використанням «липових» паперів.
Заволодівши 5 квартирами, продали їх, залишаючи свої жертви безхатьками.
Вироки щодо трьох членів цієї злочинної групи
давно набули законної сили. Усі вони відбувають
або уже відбули призначене судом покарання.
Організатор угруповання після пред’явлення йому у січні 2009-го обвинувачення за численними статтями переховувався від слідства
та суду. 26 травня 2015 окружний суддя міста
Лондон Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії видав ордер на арешт
зловмисника, однак його не могли розшукати.
Затримано злочинця 3 листопада 2017 року на
Волині та уже взято під варту. n
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ЧИ СПРАВДІ
З ВОЛИНСЬКИХ ДОРОСИНЬ ПОХОДИТЬ
ІКОНА «БОГОМАТІР ЕЛЕУСА»?
Її репродукцію
я побачив
уперше
в середині
1970-х років
на рекламному
буклеті, який
привіз із
туристичної
поїздки
замками
Львівщини
Степан
Смілий із села
Доросині
Рожищенського
району. Багато
років подумки
повертався
до ікони
«Богоматір
Елеуса»
(з грецької
— милостива).
Дивувало мене,
що вона на слуху Такий вигляд має диво XV століття —
ікона «Богоматір Елеуса».
в науковців,
а в місцевому
Свято-Луківському храмі немає навіть її копії
Микола ВАВРЕНЧУК,
член Національної
спілки краєзнавців
України

в тому,
« Cправа
що церква
в Доросинях
ніколи не була
зачинена: ні
за Польщі,
ні в період
німецької
окупації, ні
в часи розгулу
атеїзму
в 1960-х
роках.

2010-му, коли мене
обрали доросинівським сільським
головою, вже як
представник громади
вирішив виправити цей
недогляд і замовити копію
образу «Богоматір Елеуса». Відтак почав шукати
майстра пензля, який міг
би точно відтворити його.
Звернувся до місцевих
іконописців, погодився
Володимир Фугель із Копачівки. Проте для точнішого
відтворення я просив майстра поїхати в Олеський
замок і писати з натури.
Залишилось отримати
дозвіл на створення копії
в стінах старовинної будівлі.
Завідувач Олеського замку
Роман Соломка порекомендував зв’язатися для цього
із директором Львівської
національної галереї мистецтв Борисом Возницьким. Звернення сільради
відправили у Львів, а через
кілька днів я вирішив
зателефонувати Борису
Григоровичу, щоб уточнити
деталі. Почувши, звідки
дзвонять, він радо став
згадувати подробиці віднайдення цієї ікони. За його
словами, образ виявили
в запущеному, майже зруйнованому храмі з дірявим
дахом, у ньому давно не
проводили богослужіння.

У

Р

Е

К

Л

А

М

»

Я був шокований розповіддю Возницького, але
промовчав. Він сказав, що
звернення читав і надав
дозвіл на роботу художника
в Олеському замку протягом одного дня, а для осіб,
що його супроводжують,
— на безплатну екскурсію.
Я подякував Борису Григоровичу, а через декілька
тижнів, на превеликий жаль,
його не стало…
Чому мене шокувала
розповідь Возницького?
Cправа в тому, що церква
в Доросинях ніколи не була
зачинена: ні за Польщі, ні
в період німецької окупації,
ні в часи розгулу атеїзму
в 1960-х роках. Зважаючи
на дев’яностолітній вік Бориса Возницького, я припустив, що він, можливо,
щось переплутав або ікона
А

ПАТ «Кульчинський
силікатний завод»

ГАШЕНЕ
ВАПНО
Ціна
договірна
095-882-14-70

Фото з архіву Миколи ВАВРЕНЧУКА.
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Автор із копією образу, який було знайдено
нібито в Доросинях.

з іншого храму.
Через це та у зв’язку зі
смертю Бориса Григоровича поїздку в Олеськ відклали. Невдовзі директором
Львівської національної галереї мистецтв призначили
Ларису Возницьку. Вже за
її сприяння я продовжив
пошуки.
Спробував знайти
у зберігача фондів акти
передачі ікони «Богоматір
Елеуса», де могли бути
вказані присутні при цьому
особи, населений пункт та
храм, у якому її виявили.
Акта не було, але є опис
картин та образів із костелу
міста Жовква та із села
Добросин Жовківського
району Львівської області. За словами зберігача
фондів, їх привіз із експедиції і передав музею
Борис Возницький. Після
реставрації під пізнішими
шарами фарби саме він виявив ікону XV століття, яка
стала відомою для загалу
як «Богоматір Елеуса».
А хто зробив «уточнення», що це образ із села
Доросині Рожищенського
району, на жаль, донині не
відомо. Для продовження
пошуків і встановлення,

звідки ж походить ікона
«Богоматір Елеуса», я озвучив це у своєму виступі на
ХХІV Міжнародній науковій
конференції «Волинська
ікона: дослідження та
реставрація», присвяченій
350-річчю від дня народження Йова Кондзелевича.
Фахівці з Львівської національної галереї мистецтв
пообіцяли вивчити це питання на основі документів,
наявних у відділі фондів.
Нещодавно мав розмову
з добросинівським сільським головою Галиною
Гец. Розповів їй усе, а вона
зауважила, що в Добросині
церкву також ніколи не закривали, ікона ж могла походити із села Пили Добросинівської сільської ради, одна
з вулиць якого прилягає до
Добросина. Тамтешня церква була зачинена і в такому
стані, як описував Борис
Возницький. Отож, пошуки
тривають.
А копію образу «Богоматір Елеуса» я таки
замовив, але вже для себе.
Її написав Володимир
Фугель, щоправда з репродукції.
с. Кияж Рожищенського
району. n

Лобачівські сільські актори
разом зі знаменитим Петром Панчуком
знову підкорюватимуть
муть Луцьк!
У вівторок, 14 листопада, о 19.00 у Волинському
олинському обласеться вистава
ному академічному театрі ляльок розпочнеться
за п’єсою Миколи Куліша

«Мина Мазайло».
о».

У ролях – актори народного аматорського театру
еатру НД «Проо). Режисер-посвіта» села Лобачівка (керівник Андрій Корнейко).
нець Лобачівки,
становник – наш талановитий земляк, уродженець
ровідний актор
корифей сцени, народний артист України, провідний
ру імені Івана
Національного академічного драматичного театру
Франка Петро Панчук.
ь.
Ціна квитка символічна – лише 20 гривень.
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Фото Олександра ФІЛЮКА.

■ Незагоєна рана

Виставка вражала
своїм оптимізмом.

Олександр Ніколаєв —
колишній в’язень гестапо.

ставлячи у провину співпрацю з
окупантами і випадок із тим го
лодним німецьким хлопчиком. Він
потрапляє на десять років у конц
табір — уже радянський. Попри
пережиті страждання цей чоловік
завжди стверджував, що ми не
повинні плекати в собі ненависть.
Треба нести в серці людяність.
Навіть у найважчих умовах.
Інший приклад — Наталія
Вєтошникова, яка пережила бло
каду Ленінграда. У неї загинула
родина, і на запитання: «Як вам
вдалося врятуватися?» — жінка, на
мить задумавшись, відповіла: «На
певне, вижила завдяки мрії. Я
хотіла бути чемпіонкою Радянсь
кого Союзу з тенісу. Ми ходили на
стадіони, допоки могли тримати в
руках ракетку». Дівчина була спор
тсменкою, посідала призові місця.
Всю блокаду, вісімсот сімдесят
два дні — від першого до останнь
ого — вона провела в місті на Неві.
Наприкінці липня 1943 року, коли
Ленінград піддавався жорстоким
артилерійським обстрілам, на
стадіоні «Петровський» проходив
міський турнір з тенісу серед
жінок. Тоді Наталія Вєтошникова
стала бронзовим призером, а зго
дом — багаторазовою чемпіон
кою. За її плечима – 37 років
тенісної кар’єри, більше півсотні
медалей. Їй далеко за дев’яносто.
Вона пише книжки, працює з мо
лодими спортсменами і надихає
інших людей на те, щоби жити і до
сягати успіху.
Завітали на відкриття виставки
члени Луцької міської громадської
ветеранської організації «Спілка
в’язнів — жертв нацизму». Біль
шості з них — уже далеко за 80, є
90літні, їм теж довелося багато
пережити, побачити на власні очі,
відчути жорстокість і ненависть.
Своїми спогадами про війну
поділився Олександр Миколайо
вич Ніколаєв, який малолітнім
хлопчиком потрапив до в’язниці
гестапо.
На пресконференції Леся
Харченко повідомила, що німець
кий фонд оголосив міжнародний
конкурс документального опові
дання про людей — жертв нациз
му, який проходитиме у двох
номінаціях: професійні письмен
ники та журналісти; молодь, сту
денти. Вимога — написати неви
гадану історію про людяність
навіть у надважких умовах. Пере
можці отримають чималі грошові
винагороди.
На жаль, нині, коли в Україні
ллється кров, досвід цього по
коління, як ніколи, на часі… ■

Серед відвідувачів — ті, кому довелося пережити
страшні випробування.

¯Õ ÂÐßÒÓÂÀËÀ Â²ÐÀ Â ÁÎÃÀ,
Â²ÐÀ Â ËÞÄÈÍÓ ² Â ÑÂÎÞ ÌÐ²Þ
Прес конференція про початок реалізації проекту клубу людей «інтелігентного» віку «Родовід –
РОзвиток, ДОзвілля, ВІДпочинок» відбулася у приміщенні Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. У холі присутні мали змогу ознайомитися з виставкою «…Немов ковток
свіжого повітря», на якій представлено портрети колишніх жертв нацизму
Людмила ВЛАСЮК

НА СТЕНДАХ —
НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ ТИХ,
КОГО НЕ ЗЛАМАЛИ
НІ КОНЦТАБОРИ,
НІ ВІЙСЬКОВА БЛОКАДА
Виставку презентувала Леся
Харченко — піарменеджер Все
української
благодійної
ор
ганізації «Турбота про літніх людей
в Україні», відкриття якої відбуло
ся в рамках програми «Місце
зустрічі: діалог», що фінансується
німецьким фондом «Пам’ять, від
повідальність і майбутнє».
— Дуже важливо, що молодь
зможе прочитати історії людей, які
пройшли війну, відчути біль і не
щастя, що несе нацизм. Заради
незалежності, майбутнього своїх
дітей вони витримали непосильні
страждання, проявили стійкість,
волю і єдність. Німці у свою чергу
хотіли подякувати і попросити ви
бачення у них. Тому був створений
цей фонд, аби виплатити компен
сацію колишнім підневільним пра
цівникам. У нас про це мало зна

ють, але Німеччина збирала ці
кошти гуртом, — наголосила ко
ординатор програми.
Організатори ставили за мету
привернути суспільну увагу до ко

одне: всі вони розповідають про
те, що їм допомогло вижити. Цими
історіями ми хочемо поділитися з
молодим поколінням. Важливо,
щоб нинішня юнь, як і учасники

«

Ìè íå ïîâèíí³ ïëåêàòè â ñîá³ íåíàâèñòü. Òðåáà
íåñòè â ñåðö³ äîáðî. Íàâ³òü ó íàéâàæ÷èõ
óìîâàõ.

лишніх в’язнів нацистського ре
жиму, виховувати молодь у
патріотичному дусі на принципах
історичної правди. Загалом пред
ставлено історії людей, які були
полоненими концтаборів, працю
вали на примусових роботах у
Німеччині, пережили блокаду
Ленінграда, фашистську окупа
цію. На стендах — портрети
дев’яти колишніх жертв нацизму з
України, Білорусі, Росії та їхні
спогади про важкі випробування в
роки Другої світової війни.
— Об’єднує героїв виставки

»

проекту, мала мрію, яка допоможе
вистояти у найскрутніших ситу
аціях, — зазначила Леся Харченко.
А СЬОГОДНІ НАДИХАЮТЬ
ІНШИХ БОРОТИСЯ
ЗА ЖИТТЯ І ДОСЯГАТИ
УСПІХУ
— Ми намагалися показати не
ті жахи, крізь які довелося пройти
людям, а те, завдяки чому вони
вижили, і тому ця виставка дуже
оптимістична, — зауважує коор
динатор програми.
Наприклад,
житомирянин

Р

■ Не словом, а ділом!

Ó áóäèíîê çàãèáëîãî íà Äîíáàñ³
âîëèíÿíèíà ïðîâåëè âîäó
20 червня 2016 року, у день Святої Трійці,
мальовниче село Звиняче на Горохівщині
сколихнула страшна звістка про те, що на
Сході України неподалік Авдіївки на
фугасній міні підірвався автомобіль із
військовослужбовцями, серед яких був і
наш земляк Андрій Ліщина (на фото)
Тетяна ШВЕЙГЕР,
учитель ЗОШ І–ІІІ ступенів
с. Звиняче
Горохівського району

орним вороном влетіло
горе на подвір’я Оксани
Матвіївни, яка втратила
наймолодшого сина. Ми
нув рік, а ненька і досі чекає по
вернення господаря. Завершен
ням багатьох хазяйських справ у її

Ч

Франц Бржезицький, поляк за
національністю, пережив два то
талітарні режими. Його батьки бу
ли репресовані у 1937 році. Цей
чоловік єдиний не лише в Україні,
але й у сусідній Польщі, хто зали
шився живим після катувань у
концтаборі «Майданек». Франц
Карлович завжди наголошував,
що вижив завдяки вірі в Бога. Він
розповідав: уже перед звільнен
ням деякий час полонені змушені
були перебувати на території та
бору, аби набратися сил, бо бага
то хто не міг навіть ходити. Якось,
коли Франц їв, відчув на собі пог
ляд — голодними очима на нього
дивилася дитина. Він покликав
хлопчину до себе, відламав шма
ток хліба і ще довгий час його
підгодовував. Якось їх вишикува
ли на плацу і запитали, хто ділив
ся харчами з німецькими дітьми.
Франц вийшов із ряду, і офіцер
сказав: «Молодець, тепер вони з
вдячністю розповідатимуть про
це своїм онукам». Але після по
вернення в Україну Франца Брже
зицького знову арештовують,

обійсті тепер переймаються од
носельчани: нещодавно з ініціати
ви депутата Звиняченської сільсь
кої ради Оксани Пальчук і за
підтримки лідера територіальної
громади Тетяни Панасюк було
вирішено допомогти Оксані
Матвіївні провести до оселі воду.
На їхнє прохання безвідмовно
відгукнулися директори ТзОВ
«Астра» Василь Туриашвілі, ТзОВ
«Городище» Анатолій Никонюк,
ТзОВ «Волинь Нова» Валентин

«

Ìàìà Ãåðîÿ, éîãî
áðàòè ²âàí òà
Îëåêñàíäð âäÿ÷í³
âñ³ì, õòî ïðè÷åòíèé
äî ö³º¿ õîðîøî¿
ñïðàâè.

»

Вавринович, ТзОВ «АгроФонд»
Іван Мигаль, ТзОВ «Поліхім» ТД
Андрій Кущевой, ТзОВ «Аг
росвіт–Волинь» Євгеній Ше
лепіна, майстер Анатолій Че
редніченко.
Усі роботи було виконано
швидко і якісно, а головне — на
совість. Мама Героя, його брати
Іван та Олександр вдячні всім, хто
причетний до цієї хорошої справи.
Думається, Андрій бачить таке
доброчинство з Небес. ■
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■ Лист покликав у дорогу
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Слово – зброя!

Ось який льон виростила в цьому році Ганна Войчук.

Багатодітне сімейство Криницьких хоче бачити своє село гарним і цивілізованим.

Надія Печоха: «Обід зроблю, а тоді вже на репетицію поїду».

«ÏÐÎ ÍÀÑ ÇÃÀÄÓÞÒÜ, ÊÎËÈ ÂÈÁÎÐÈ ×È Â²ÉÍÀ.
À ÌÈ Æ ²ÙÅ ÆÈÂ² ËÞÄÈ…»
Жителі села Комарів
Турійського району
звернулися по допомогу
до газети «Волинь"нова»,
яку, як пишуть,
передплачують, «читають
і виглядають, як свого
сім’янина»
Катерина ЗУБЧУК

«МИ ВІДІРВАНІ ВІД СВІТУ»
«Добрий день, шановна редакція!
Турбують вас люди поважного віку з се%
ла Комарів. Воно крайнє — на межі
Турійського і Любомльського районів.
Тому про нас згадують тільки перед ви%
борами. Газету «Волинь%нова» читаємо,
скільки себе пам’ятаємо. Відриваємо
щось від себе і хоч дорого, але перед%
плачуємо, чекаємо і виглядаємо, як сво%
го сім’янина. Чули, що ви можете де в
чому допомогти. Може, і нашу проблему
вирішите…»
А проблема комарівців у тому, що з
перебоями доставляють у село балони
зі скрапленим газом. Останній раз, су%
дячи з написаного, їх привозили ще
десь минулої зими на прохання Но%
восілківської сільради.
«Заодно розкажемо ще про одну
біду, — читаємо далі в листі. — Ми
відрізані від світу, оскільки до нас не за%
ходить ніякий автобус. А ми ще живі лю%
ди. Треба і в лікарню, і в аптеку добрати%
ся, і різні справи вирішити в районі, а до
зупинки автобуса — 5—6 кілометрів. Хо%
димо й просимо тих, у кого є машина,
щоб підвезли. А відповідь буває різна: то
немає часу, то автомобіль несправний, а
то і «я вже випив». Та ще й платити треба
200 гривень. Коротше, якби нам відно%
вили колишній рейс Хворостів—Ковель,
який проходив через наше село, то було
б дуже добре. Хоч би два рази на тиж%
день…» На прохання односельчан лист
цей написала Ганна Войчук.
На день нашого приїзду питання з
газом уже було вирішене. Як з’ясувало%
ся, коли ми зустрілися із сільським голо%
вою Андрієм Янюком, справді трапля%
ються затримки з постачанням цього па%
лива через те, що не в один же день
складаються списки тих, хто потребує
скрапленого газу. Та й фірма, яка його
доставляє, не поїде, коли рейс буде не%
рентабельний, тобто не набереться пов%
ний комплект балонів.
А ось із рейсовим автобусом, то ця
проблема є наболілою вже чимало літ. Та
про її вирішення, на жаль, як сказав
сільський голова, поки що і мови нема.

Щоб самодіяльні артисти не провалилися, треба підлогу на сцені підрихтувати.

— Автобус, отой, про який написано
в листі, не ходить у Комарів уже років
вісім, — розповідає Андрій Володимиро%
вич, який на посаді сільського голови
першу каденцію. — Я два рази звертав%
ся в департамент інфраструктури та ту%
ризму облдержадміністрації, але марно.
Виставляли цей маршрут на тендер, од%
нак ніхто з перевізників не зголосився. У

«

Ó Êîìàðîâ³ æèâå òðîõè
á³ëüø ÿê 300 ëþäåé.
Ç³ 139 ãîñïîäàðñòâ —
40 ïóñòîê.

»

районі кажуть, що рейс нерентабельний,
оскільки малий пасажиропотік. Хто поїде
собі на збиток? Солярка дорога, запчас%
тини, зарплата водієві — само собою.
Треба все це окупити. Я знайшов у Ко%
велі підприємця, який погоджувався да%
ти автобус, а заодно і людям із села Ко%
марів роботу. Вже нібито мали маршрут
відкрити, але знову, як кажуть, осічка.
Одне слово, старий маршрут ніхто з
перевізників не бере, а новий не хочуть
відкривати, бо то «довга процедура». На
цьому питання поки що й застопорилося.
До речі, як з’ясувалося, те, що авто%
бус у село не ходить, впирається не тіль%
ки у малий пасажиропотік: більшість
доріг на території сільради — в неза%
довільному стані. І це визнає сільський
голова. Торік частину шляху у Новосілках
і в бік села Комарів покрили асфальтом
на основі співфінансування (оскільки це
місцева дорога загального користуван%
ня, яка перебуває на балансі Служби ав%
тодоріг Волинської області, то половину
коштів дало це відомство). А цього року
всі гроші «кинули» на перекриття даху

Новосілківського Будинку культури. Тож
дороги відставили «на потім», бо, ясно,
на все коштів із бюджету сільради
не вистачає.
«ХОЧ БИ ДВА РАЗИ
НА ТИЖДЕНЬ АВТОБУС ХОДИВ,
ЩОБ ПОЇХАТИ В АПТЕКУ
ЧИ НА БАЗАР…»
Проблеми, викладені в листі, стали,
як мовиться, зачіпкою для того, аби по%
бувати в селі, зустрітися з його людьми,
почути, як вони живуть, чим перейма%
ються. Оскільки секретар сільради Люд%
мила Бортнічук — комарівська, то вона і
стала нашим попутником у цьому
знайомстві. Вже у дорозі від Людмили
Олексіївни ми дізналися, що в Комарові
живе трохи більш як 300 людей. Зі 139
господарств — 40 пусток. Осінньої пори,
коли дерева скинули листя, ці порожні
хати особливо помітні. Влітку зелень їх
прикрашає, ховаючи двори, по яких на%
самперед можна вгадати, де вже нема
кому топтати стежок.
Найперший візит, звичайно, до Ганни
Войчук — авторки листа в редакцію.
Жінки, якій скоро вже виповниться 77,
вдома не було. Як сказала її невістка
Уляна, поїхала Ганна Никифорівна вело%
сипедом до подружки в Новосілки. Одне
слово, розминулись ми. Але поки гово%
рили з Уляною про сільські проблеми
(«хоч би два рази на тиждень ходив ав%
тобус у село, аби люди могли на базар
поїхати чи в аптеку, бо у нас немає мед%
пункту»), то Ганна Никифорівна поверну%
лася.
— Старість мене вдома не застане,
— усміхаючись, мовила з ходу жінка, не
приховуючи приємного здивування, що
на її лист так швидко відгукнулися (До
речі, і те, що балон із газом їй уже при%
везли, вона пов’язувала з реагуванням

Сільський пейзаж, який свідчить про дитячі забави.

на її лист — довелося пояснити, що це
не наша заслуга). — Не сиджу на місці —
так уже звиклася.
А в подальшій розмові з Ганною Ники%
форівною стало зрозуміло, чому саме во%
на взялася «сочиняти» листа у редакцію.
Небайдужу вдачу має ця жінка. Їй болить
не лише те, що автобус у село не ходить,
— бідкається, що картопля не в ціні, а «в
неї стільки вкладено і грошей, і праці», і
пенсії такі, що «як на них прожити».
— Ось у мене, — каже жінка, —
пенсія мала, бо, пояснюють мені, за%
робіток був неважний. А хіба я винувата?
Сім літ пошту носила (це 1957—1964 ро%
ки) — дев’ять кілометрів ходила пішки
до Лукова, сумку повну тягала, бо газет
тоді багато передплачували. А писали
тоді мені в день один трудодень. І плати%
ли трохи зерном, трохи грішми. Потім у
ланці робила, комірником була, техпра%
цівницею, але теж заробітків великих не
мала. Звідси і результат такий.
Коли мова зайшла про ланку, кажу
Ганні Никифорівні, як мовиться, до сло%
ва:
— І льон, певно, пололи, рвали? А
зараз ми вже й забуваємо, як він цвіте…
— Нє! Ми не забуваємо! — чую у
відповідь.
І Ганна Никифорівна веде нас до гос%
подарської споруди на обійсті, показує,
який льон у цьому році вона виростила.
— Недавно обмолотила, одна
горстка ще, бачте, залишилася з голов%
ками, — говорить жінка, беручи в руки
невеличкі снопочки. — Півсотки, але сію.
Для себе і для людей. Бо як хто має хво%
рого шлунка, то треба відвар насіння
льону пити. У цьому році якось довго
льон цвів — одна квіточка вже засохла, а
інша тільки%но голубіє. Ясно, що з того
запізнілого цвіту насіння вже не було. А я
ще й сочевицю вирощую. Чула, що вона

дуже корисна. Зварю жменьку час від
часу — посмакую.
У селі, певно, ніхто більше не зай%
мається ні льоном, ні сочевицею? З при%
воду цього Ганна Никифорівна каже:
— Ніхто. Тільки я — ось такий дивак.

«

12 ÷îëîâ³ê³â ³ç öüîãî
íåïåðñïåêòèâíîãî ñåëà
ïîáóâàëè íà â³éí³. Ñëàâà
Áîãó, ïîâåðíóëèñÿ æèâ³,
õî÷ íå âñ³ çäîðîâ³.

»

Зате один хлопець сказав якось: «Ви
врятували мені життя і здоров’я». Він
хворів на шлунок. Почув, що в мене є
насіння льону, прийшов за ним. Пив
відвар і видужав. І, слава Богу, зараз —
мужик що треба.
Жінка пригадує, яким село було ко%
лись, який тут був колгоспний двір, як аж
чотири машини возили жінок на поля. А
ще люди будувалися, хати обмуровува%
ли чи шалювали і фарбували. А тепер
пороз’їжджалися. «Була б робота, то
трималися б села». Ось і в Ганни Войчук
із трьох дітей тільки син залишився у
батьківській хаті. А дочки живуть на чу%
жині — у Москві, Білорусі.
«А КОЛИСЬ ДО НАС
ІЗ ДОВКОЛИШНІХ СІЛ
НА ТАНЦІ МОЛОДЬ ЇЗДИЛА»
Про це ми почули від Надії Печохи,
яка сорок років завідувала клубом у Ко%
марові. Зустрітися з нею підказала сек%
ретар сільради Людмила Бортнічук, зна%
ючи, що й сьогодні жінка не полишає
сцени. І того дня на столі перед Надією

Іванівною лежав пісенник, а поряд стоя%
ла миска з тістом на налисники («треба
ще їсти щось зробити»).
— Вибираю пісні, — сказала жінка, —
бо на 14%ту годину їду в Новосілки на ре%
петицію. Я вже не завклубом, але кли%
чуть мене співати: збираються старші
жіночки — і я з ними. А тут, у Комарові,
молодші є аматорки, які теж гурт ство%
рили. А вже на святковому концерті
об’єднаємось.
Цей виступ готували в селі на
19 листопада — до Дня працівників
сільського господарства.
— Новосілки, де сільрада, то село
панське, — каже Надія Іванівна. — Там
панський маєток колись був. А в Кома%
рові трудяги завжди жили. І всі співали.
Я пригадую, як стала завклубом, то
хотілося щось новеньке зробити.
Спідниці старовинні познаходила по ха%
тах — бабусь, прабабусь, і ми з жінками
виступали навіть у Луцьку. На нас диви%
лися, як на якесь диво, кіно можна було
знімати.
І чим більше ми дізнавалися про Ко%
марів, тим більше були вражені тим, як
люди не здаються, як не хочуть змирити%
ся з тим, що їхнє село неперспективне.
Для них воно — рідне і найдорожче. Ця
думка не полишала, коли ми побували у
тутешньому клубі і побачили, як Галина
Дехтярук, яка змінила на посаді завклу%
бом Надію Печоху, разом зі своїм чо%
ловіком Сергієм («добре, що погодився і
виручає») самотужки ремонтували підло%
гу на сцені. Озброївшись сокирою та мо%
лотком, вони зривали прогнилі дошки,
щоб замінити їх міцнішими, «а то ще ар%
тисти проваляться». До того вже згада%
ного концерту з нагоди Дня працівників
сільського господарства готувалися.
— Одне приміщення в клубі відре%
монтували, — розповідає Галина Дехтя%
рук, — а ось до глядацького залу ще не
дійшло. Може, колись тут теж буде гар%
но…
А поки що це «гарно» завклубом, як
може, створює сама. Позбирала на го%
рищі козубці із соломки, інші речі, які ко%
лись служили в побуті, і принесла сюди.
З часом, як каже, куточок оформить,
який розповідатиме про давнину села,
про те, як жили комарівці.
… Як писала в листі до редакції Ганна
Войчук, про Комарів згадують лише пе%
ред виборами, коли за голоси змагають%
ся народні обранці. А ще, подумалося,
коли треба було мобілізувати бійців, як
почалось бойове протистояння на Сході
України. 12 чоловіків із цього неперспек%
тивного села побували на війні. Слава
Богу, повернулися живі, хоч не всі здо%
рові («а щоб зараз пролікуватися, гроші
потрібні, та де їх узяти?»). І не всі, вияв%
ляється, без проблем одержали статус
учасника АТО. Коли ми в сільському ма%
газині зустрілися з місцевими жінками,
то мова була не лише про те, що село
відірване від світу, а й про це, дуже на%
боліле, пов’язане з війною. Мати Віталія
Моньчука, який був у 2014 році на пере%
довій, розповіла, що її син ледь живий
(босий і голий) вискочив із бронетранс%
портера, коли в машину влучив снаряд.
А після того, як повернувся додому, вона
рік добивалася для Віталія статусу учас%
ника бойових дій.
— Попоїздила і попописала, — каже
жінка. — А все через те, що помилка
вийшла: у документі з військової частини
значилося, що мій син 3 вересня 2014
року увійшов у зону АТО. А то ж було вже
число, коли він звідти вийшов. Добре,
що зберегла рапорт на його відпустку, і
таки добилася справедливості.
А ще у цьому неперспективному селі
ми зустрілися з багатодітною сім’єю Ок%
сани і Віталія Криницьких. Шестеро діток
ростить подружжя. Четверо школярів у
них уже, один син — студент, а най%
меншій донечці ще й двох рочків нема.
Побачивши у дворі транспорт, кажемо,
що, мовляв, рейсовий автобус їм ні до
чого.
— Якраз потрібний, — каже чоловік.
— У мене ж діти, їм треба їздити. Своя
машина, то своя, але добре було б, якби
й автобус ходив у село…
Хочуть комарівці, щоб і дорога була в
селі без вибоїн, по якій не страшно було
б їздити, і сполучення бодай із райцент%
ром. Бажання як для ХХІ століття — не
якесь захмарне. Трохи більше уваги до
людей, до їхніх потреб — і ці проблеми
були б вирішені. ■

У кожнім чужинецькім слові
Є вирок українській мові.
Якщо її у нас не буде,
То нас історія забуде,
Прийшлюк назавжди
стане паном
Над нашим лісом,
нашим ланом…
Михайло IВАСЮК.

УВАГА: НАГОЛОС!
соломИна
«Вхопилася Горпина за
соломину» (приказка)
мовчАти, але — змОвчати.

АНТИСУРЖИК:
винести приговор — ухвалити вирок,
винести присуд;
говорити на різних мовах —
розмовляти різними мовами.

ШУКАЙТЕ І ЗНАХОДЬТЕ
ВЛУЧНЕ СЛОВО:
кажуть, що зроблять своїми силами,
але краще — зробити самотужки;
кажуть, що хтось у самому соку, а ви
скажіть — у розквіті сил;
кажуть: «Все добре, що добре
кінчається».
А ви промовте: «Усе добре,
що на добре виходить;
усе те добре, що має добрий кінець».
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9 листопада —
День української писемності та мови
ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО…
ляси точити — тепер фразеологізм і означає вести
порожню балаканину. Ляси, баляси — точені стовпці,
які виготовляли теслі. Тож точити ляси і спілкуватися з
такими майстрами корисно. З часом вислів набув
протилежного значення.

ПРИХИЛЯЙТЕСЯ ДО УКРАЇНСЬКОГО!
располагать к себе перекладемо як — прихиляти,
привертати до себе, заручитися підтримкою.

ЯК ПОКЛИКАТИ ШКОЛЯРА?
Iменник школяр у кличному відмінку матиме
закінчення "е — школяре.
Школяре, вчися рідної мови!

ЩО ТАКЕ ГОЛОБЛІ І ВІДКОШІ?
Та як можна відмовити набридливому
співрозмовникові?
«От ворот поворот», — кажуть російськомовні, а ви їм:
«Завертай голоблі!»
Голобля — одна з двох жердин воза, якими
запрягають коня.
Є ще й такі методи відмови, як дати відкоша чи
піднести гарбуза.
Тож — вибирайте українське!
«Якби я кожен раз, відкоша даючи,
лила ще сльози,
то в мене б очі вилиняли досі!»
(Леся УКРАЇНКА).

Ведуча рубрики Лариса ЗАНЮК.
(email: volyn.lyst@gmail.com)
Р Е К Л А М А
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ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

В  Т А Є М
О !
Сьогодні день народження
10 листопада святкувати
ме 90річний ювілей дорога
матуся, бабуся і прабабуся,
жителька села Колодеже Го
рохівського району
Параскева Максимівна
СТЕЦЮК.
Усе було в житті: радість і
біда, мед солодкий і гіркий полин. Нехай
тепер буде менше кривди, а більше гарних і
щасливих днин.
Спасибі, рідненька, за ваше тепло,
За руки робочі, безсоннії ночі,
За те, що зростили, за хліб на столі,
Спасибі вам, мамо, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що ви у нас є,
Хай сили й здоров'я Він вам додає.
Нехай Господь вас не залишить,
А Мати Божа береже,
Ангел хай на своїх крилах
Столітній ювілей вам
принесе!
З любов'ю та
повагою
доньки Валентина,
Раїса, зять Петро,
внуки, правнуки.

www.volyn.com.ua

СУДОВІ ОГОЛОШЕННЯ
Шацький районний суд Во2
линської області викликає в якості
відповідача Тимощук Ірину Олек
сандрівну у цивільній справі
№ 170/622/17 за позовом Тимощука
Ярослава Васильовича до Тимощук
Ірини Олександрівни про позбавлен
ня батьківських прав, третя особа без
самостійних вимог на стороні позива
ча — Шацька районна державна
адміністрація Волинської області як
органи опіки та піклування.
Судове засідання у справі відбу
деться 22 листопада 2017 року об
11 год. у приміщенні Шацького
районного суду Волинської області за
адресою: смт Шацьк, вул. 50 років
Перемоги, 6б.
Відповідач має право подати свої
докази чи заперечення проти позову
та повідомити про них суд.
У разі неявки відповідача в судове
засідання справа буде розглянута у
його відсутності за наявними у справі
доказами.
xxx
Нововолинський міський суд
Волинської області викликає як
відповідача Андрощука Олександра
Миколайовича у цивільній справі за
позовом Андрощук Юлії Миколаївни
до Андрощука Олександра Мико
лайовича про розірвання шлюбу.
Судове засідання у справі відбу
деться 17 листопада 2017 року об
11 год. 30 хв. у приміщенні Новово
линського міського суду за адресою:
м. Нововолинськ, вул. Гагаріна, 14,
каб. 12.
У разі неявки в судове засідання
відповідача справа може бути розгля
нута у його відсутності за наявними у
справі доказами.
Крім
того,
суд
роз’яснює
відповідачу його обов’язок повідоми
ти суд про причини неявки в судове
засідання.
xxx
У Луцький міськрайонний суд
Волинської області за адресою: м.
Луцьк, вул. Шевченка, 39, каб. № 102
на 12 годину 6 грудня 2017 року
викликається в якості відповідача
Андрійчук Раїса Михайлівна у справі
Іваніцкого Анатолія Михайловича до
Андрійчук Раїси Михайлівни про виз
нання особи такою, що втратила пра
во
користування
житловим
приміщенням.
Відповідач має право подати свої
докази чи заперечення проти позову
або повідомити про них суд.
У разі неявки відповідача справа
буде розглядатися у його відсутності.
xxx
У Луцький міськрайонний суд
Волинської області за адресою: м.
Луцьк, вул. Шевченка, 39, каб. № 104
(суддя Подзіров А.О.) на 10 год.

відзначає наш дорогий дідусь
Роман Миколайович
ОКСЕНТЮК,
житель села Береськ Рожищен
ського району.
Дідусь найкращий, найрідніший,
Наш рідний і дорогий!
Зі світлим святом тебе вітаємо,
Здоров'я і радості багато бажаємо.
Щоб завжди щасливий був,
Про негаразди всі забув.
Щоб серце не знало тривоги,
Щоб ти не старів ще довго.
Бажаєм добра і тепла,
Здоров'я і щастя
ми зичим без ліку,
Радощів і довгого віку.
З найкращими
побажаннями
внуки Яна, Аліна,
Паша.
Вітання з фотографією — 250 грн + 25, якщо
ви бажаєте розмістити на нашому сайті www.
volyn. com. ua в рубриці «Многая літа», без
фотографії — 200 +20 (за сайт), від колективів та
фірм — 350 грн + 35 (за сайт) з фотографією,
300 + 30 (за сайт) — без фотографії.

50 хв. 27 листопада 2017 року вик
ликається в якості відповідача Щибря
Ольга Миколаївна у цивільній справі №
161/11379/17 за позовом Щибрі Олек
сандра Володимировича до Щибрі
Ольги Миколаївни про визнання особи
такою, що втратила право користуван
ня житловим приміщенням.
Відповідач має право подати свої
докази чи заперечення проти позову
або повідомити про них суд.
У разі неявки відповідача справа бу
де розглядатися у його відсутності.
xxx
Горохівський районний суд Во2
линської області (адреса суду:
45700, Волинська обл., м. Горохів, вул.
Шевченка, 29) викликає відповідача за
позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості у судове
засідання, яке відбудеться 14 листо2
пада 2017 року о 17. 00, Дубанську
Анжелу Валеріївну (останнє відоме
місце реєстрації: 45722, Волинська
обл., Горохівський рн, с. Озерці,
вул.
Молодіжна,
48),
справа
№ 155/792/17, суддя Шмідт С. А.
У разі неявки відповідача у призна
чений час або неповідомлення про
причини неявки справа буде розгляну
та у його відсутності за наявними до
казами на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошен
ня відповідач у справі вважається на
лежним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового
засідання.
xxx
Рожищенський районний суд Во2
линської області (адреса суду: 45100,
Волинська обл., м. Рожище, вул. Гру
шевського, 4) викликає відповідачів за
позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості у судові
засідання, які відбудуться:
20 листопада 2017 року о
12 год. 30 хв., Перцову Наталію Во
лодимирівну (останнє відоме місце
реєстрації: 45140, Волинська обл.,
Рожищенський р–н, с. Пожарки, вул.
Садова, 24), справа № 167/1250/17,
суддя Сіліч І. І.; 15 листопада 2017
року о 12 год.15 хв., Моцюк Людми
лу Юріївну (останнє відоме місце
реєстрації: 45134, Волинська обл.,
Рожищенський р–н, с. Вічині, вул.
Шкільна, 10), справа № 167/1274/17,
суддя Сіліч І. І.
У разі неявки відповідачів у призна
чений час або неповідомлення про
причини неявки справа буде розгля
нута у їхній відсутності за наявними
доказами на підставі ст. 169 ЦПК Ук
раїни.
З опублікуванням цього оголошен
ня відповідачі у справі вважаються на
лежним чином повідомленими про
час, день та місце проведення судо
вого засідання.
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та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе.
Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст
суперечить законодавству України, нормам моралі
або може завдати шкоди виданню.
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Нерухомість
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Продається будинок (97 м. кв.) у м. Ро
жище. Є газ, вода, світло, каналізація, гараж,
літня кухня, земельна ділянка (8 соток). Ціна
договірна. Тел. 066 38 50 766.
Продам недорого земельну ділянку під
забудову (20 соток) у с. Олександрія
Ківерцівського району. Гарне розташування,
поруч світло, газ. Неподалік ліс. Ціна 65 000
грн. Тел. 050 20 30 873.
Терміново продається будинок у
с. Жабка Ківерцівського району. Є всі ко
мунікаційні зручності, 12 соток землі. Ціна до
говірна. Тел.: 096 47 53 401, 066 98 64 083, 099
05 04 350.
Терміново продається будинок (8х9) у
с. Сокиричі (15 км від Луцька та 3 км від Ківе
рців). Житловий стан. Є вода, телефон,
надвірні споруди, 75 соток землі (можна час
тинами). Поруч газ. Заасфальтований доїзд.
Тел.: 096 83 68 448, 099 18 82 184.
Продається хата (10 х 7,5) з доброго
дерева. Можна під розбір (Турійський район).
Тел. 097 38 53 877.
Продається у с. Сокіл Рожищенсь
кого району дерев’яна хата зі всіма
пожитками. Є літня кухня з білої цегли,
колодязь, приватизована присадибна
ділянка (0,22 га). Тел.: (0332) 7384
27, 050 24 15 094.
Продається будинок (83 кв.м) у добро
му стані (с.Семки Маневицького району). Є
літня кухня, льох, дві клуні, надвірні споруди,
сад, город. Ціна 175 000 грн. Тел. 068 72 59
342.
Продається приватизований будинок із
земельною ділянкою. Є літня кухня, хлів, льох,
підсобні приміщення, колодязь. Зручне
транспортне сполучення. Ціна договірна
(с. Одеради Ківерцівського району). Тел.: 099
61 14 778, 096 30 03 360.
Продається 2–кімнатна квартира в
центрі смт Колки Маневицького району.
Зроблений косметичний ремонт. Ціна до
говірна. Тел.: 096 90 36 941, 098 92 47 523.
Продається половина будинку (2 кімна
ти, передпокій, кухня, ванна) в центрі м. Ро
жище. Зроблений євроремонт, усі зручності.
Є земельна ділянка (4 сотки). Тел. 066 00 18
595.
Продається новий будинок (80 кв. м) у
с. Всеволодівка (7 км від Луцька). Проведе
ний газ, усі зручності, є сад, льох, хлів, гараж,
50 соток землі. Тел.: 067 13 55 063, 066 73 29
160.
Продається садиба в центрі смт Ратне.
Є газифікований будинок, земельна ділянка,
прибудинкові споруди. Ціна договірна. Тел.:
095 69 79 199, 097 82 67 418.
Продається будинок у с. Усичі Луцького
району. Є сарай, гараж, підвал, приватизова
на земля (20 соток), садок, поряд — ліс. Ціна
договірна. Тел. 098 38 89 981.
Продається у м. Любомль на вул.
1 Травня дерев'яний будинок (3 кімнати, є
літня кухня, гараж, хлів, льох, земельна ділян
ка 13 соток). Ціна договірна. Тел.: 093 00 80
392, 099 55 59 492.
Недорого продається земельна ділян
ка (0,25 га) під забудову у с. Копачівка Рожи
щенського району. Є усі документи. Тел. 067
74 40 542.
Продається земельна ділянка (0,55 га)
під забудову у с. Борохів Ківерцівського райо
ну. Тел. 066 62 97 823, 097 85 54 819.
Продається земельна ділянка (12 со
ток) під забудову у с. Прилуцьке Ківерцівсько
го району. Тел.: 050 68 74 168, 097 46 24 746,
050 70 70 184.
Продається приватизована земельна
ділянка (0,16 га) у с. Городище1 Луцького
району (3 км від Луцька). Тел. 096 84 51 016.
Продаються земельні ділянки під забу
дову (0,74 га, 0,25 га) у Рожищенському райо
ні. Тел.: 095 80 35 305, 050 65 04 720.
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Авторинок
Куплю автомобіль у будь–якому стані.
Тел. 096 23 80 457.
Куплю автомобіль у будь–якому стані
(на українській реєстрації, нерозмитнений,
можливо після ДТП, кредитний, розкомплек
тований, проблемний). Тел.: 099 73 74 388,
098 91 93 799.

Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у газеті «Волинь–нова» —

25 гривень за одне найменування + 5 гривень, якщо ви бажаєте розмістити на
нашому сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість
оголошень про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці); с/г продукції;
будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 70 гривень за один раз публікації
+ 15 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 70 гривень + 15 (за сайт).
Оголошення, які виділені рамкою + 25 грн (за сайт + 25). Вартість оголошення
про згубу — 25 грн + 5 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий
рахунок є у кожному номері газети.
Продаються автомобілі ГАЗ51 та
«Жигулі». Тел.: 067 90 83 533, 093 81 86 425.

Сільськогосподарська техніка
Продається одновісний причіп до трак
тора. Тел. 098 66 15 869.
Продається новий стрільчастий куль
тиватор з важкими боронами (захват —
2,70, 11 лап, навісний). Тел.: 066 13 24 699,
068 72 02 348.
Продаються залишки запчастин від
комбайна «Фортшріт» E517 IFA (радіатор,
шнек жатки, гідропривід, двигун, редуктор
ходовий). Тел. 050 37 08 174.
Продам: культиватор з тяжкими та
легкими боронами, обприскувач (800 л),
картопляну саджалку (4рядну), сівалку бу
рякову (12рядну), лійку для розкидання
мінеральних добрив. Тел. 066 92 64 084.
Продам гноєрозкидач у доброму стані
(Горохівський район). Тел. 097 13 15 133.
Продається трактор МТЗ80, 1993 р.
в., неперефарбований, у доброму стані.
Тел.: 067 15 35 752, 098 97 70 546.
Продається трактор Т25, 1992 р. в.,
1200 мото/год. (або обміняю на МТЗ80, 82).
Розгляну будь–які пропозиції. Тел.: 067 15 35
752, 098 97 70 546.
Продам: трактори МТЗ80 (з буряко
навантажувача), МТЗ82.1 (2015 р. в., при
везений з Польщі, на Україні не працював).
Тел. 097 85 63 041.
Продається комбайн СК5 «Нива»,
1984 р. в., у робочому стані (запчастини до
даються). Недорого. Тел. 096 21 90 802.
Продам: трактор МТЗ80, задній міст
МТЗ, підривач буряків, диск коліс ПТС4.
Тел. 095 52 04 894.
Продається преспідбирач «Вел
гер41» у доброму стані. Ціна договірна.
Тел. 095 18 65 543.
Продається трактор Т40 АМ (є причіп
2 ПТС4 на кругу). Терміново. Тел. 096 87 84
927, 095 39 07 253.
Продається трактор Т25 у доброму
стані (привезений з Польщі). Тел.: 050 28 69
222, 097 14 20 540.
Куплю трактор МТЗ у будь–якому
стані. Тел. 095 22 40 102.
Продається трактор Т25 (з кабіною),
нова задня гума. Недорого. Тел. 096 53 11
473.
Куплю трактор Т25 у будь–якому
стані. Тел. 066 36 50 426.
Продається нова решетна віялка. Тел.
066 71 51 662.
Продається трактор Т40, 1992 р. в., у
дуже доброму стані, є плуг, нова гума. Недо
рого. Тел. 096 80 48 733.
Терміново продається трактор ЮМЗ6
АКЛ у дуже доброму стані. Недорого. Тел.
096 72 22 134.
Продам: сівалки кінні та тракторні
(15, 17, 26, «Сімула», «Норстен» (з
двома коморами), «Амазонка», «Фіо
на»), копачки (дворядні; однорядні
«Кухман» на дві шмиги; вібраційні).
Тел.: 096 85 85 455, 098 11 67 547.
Продається недорого трактор Т25
(привезений з Польщі). Тел.: 066 34 56 267,
098 64 06 233.
Продається трактор Т40 АМ у дуже
доброму стані. Тел.: 098 64 06 233, 066 34 56
267.
Продається трактор Т25 (привезений
з Польщі) у доброму стані. Недорого. Тел.:
096 42 90 426, 067 79 08 629.

ПП БУРМАКА Н. П.
11, 18 та 25 листопада
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від

АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
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лікування  анонімне
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Продається трактор Т25 у доброму
робочому стані (є вибір). Доставлю по об
ласті безкоштовно. Тел.: 066 47 09 124, 097
12 77 234.
Продам трактор Т25 (привезений з
Польщі) в дуже доброму стані. Тел. 099 24
68 946.
Продам міні–трактори (японсько
го виробництва): «Кубота», «Янмар»,
«Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від
17 до 80 к/сил). Повний пакет доку
ментів, без використання в Україні
(фреза у подарунок). Можлива дос
тавка. Тел.: 097 76 27 586, 050 56 17
800, 096 74 51 932.
Продається різна с/г техніка: дискові
борони, плуги, прес–підбирачі, обприску
вачі, культиватори, картоплесаджалки, кар
топлекопачки, сівалки, сінограбарки, роз
кидачі міндобрив, косарки роторні, грун
тофрези, сортувальні столи для картоплі, а
також запчастини та комплектуючі. Тел.:
067 47 87 264, 095 81 59 912, 096 34 46 777.
Продаються: трактори Т25, МТЗ,
зернозбиральні комбайни, дискові борони,
роторні косарки, обприскувачі, саджалки,
сівалки, плуги та плуги оборотні, культива
тор для міжрядного та суцільного об
робітку, картоплекомбайни, фронтальний
навантажувач до МТЗ, телескопічні наван
тажувачі, гноєрозкидачі, шпагат «Юта»,
грунтофрези, зерношнеки, прес–підби
рачі, шини до тракторів, твердопаливні кот
ли «DEFRO». Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14
192.

Різне
Продам саджанці ремонтантної мали
ни та полуниці (сорти Хоней, Гігантелла,
Альбіон). Тел. 096 95 55 523.
Продам вилочний навантажувач
«Маніту», 1990 р. в., привезений з Польщі, у
дуже доброму стані (підходить для роботи з
лісом). Тел. 098 64 31 463.
Продам
піноблоки
(20х30х60,
12х30х60) та шлакоблоки. Можлива достав
ка. Тел.: 099 44 51 353, 067 72 82 946.
Продам пиломатеріали: балки, крок
ви, дошки (обрізні та необрізні), рейки мон
тажні, а також під замовлення. Доставлю.
Тел.: 097 64 92 371, 099 18 13 332.
Продам:
торфобрикет,
вугілля,
щебінь, пісок, чорнозем. Надам послуги ав
томобілем (самоскид). Тел.: 050 43 84 608,
098 48 13 899, (0332) 722866.
Продам: жом, торфобрикет, дрова,
пісок, щебінь різних фракцій (насипом, у
мішках), камінь бут, цеглу білу та червону
(нову та б/в), землю на вимостку, гній, це
мент. Доставка. Вивезу будівельне сміття.
Тел.: 099 33 74 034, 096 99 43 100.
Продам: жом, торфобрикет, камінь
бут, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (на
сипом та в мішках), цеглу білу та червону
(нову та б/в), чорнозем, землю на вимостку,
гній, цемент, блоки. Доставка. Вивезу
будівельне сміття. Тел.: 097 34 43 386, 099
61 14 575.
Продам: жом, пісок, щебінь, цеглу,
відсів, чорнозем, дрова, торфокрихту, буто
вий камінь, торфобрикет, глину, землю (на
вимостку), цемент. Вивезу сміття. Послуги
автомобілем ЗІЛ (самоскид), міні–наванта
жувачем «Бобкат». Тел.: 050 60 97 986, 098
91 25 884.

Фермерське господарство у с. Шепель
Луцького району
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ:
інженера на с/г техніку;
тракториста;
робочих на свиноферму (доглядаль
ники, підвожчики кормів і т. д.);
оператора на сушку і зерноочисний
комплекс;
різноробочих (чистити дерева, обрізати
кущі).
ЗАРПЛАТА ВИСОКА! ПРОЖИВАННЯ +
ХАРЧУВАННЯ БЕЗКОШТОВНО!

Деталі за тел.:
0967780334, 0673345327.

У ЦЕНТРІ
СТАРОЇ
ВИЖІВКИ
ТЕРМІНОВО
ПРОДАЄТЬСЯ
ДВОКІМНАТНА
КВАРТИРА.
Ціна –
договірна.
Тел.:
098 43 681 98,
095 862 12 42.
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Продам: жом, дрова, пісок, відсів,
щебінь (різних фракцій), блоки будівельні,
цеглу. Доставлю пиломатеріали (ванта
жопідйомністю до 10 тонн). Тел. 050 37 81
998.
Продам: жом, пісок, щебінь (різних
фракцій), цеглу. Тел.: 099 32 55 776, 068 31
12 826.
Продам: дрова рубані (твердої поро
ди), торфобрикет, цеглу білу та червону (но
ву та б/в), пісок, щебінь, відсів, шифер (б/в),
глину, чорнозем. Доставка. Послуги наван
тажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ.
Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
Продам: жом, торфобрикет, цеглу вог
нетривку (нову та б/в), шифер (б/в), пісок,
щебінь, відсів, керамзит, цемент, вапняк (на
вимостку дороги), глину, землю (на вимост
ку), гній коров’ячий. Вивезу сміття. Доставка
автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги
міні–навантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80
00 567, 050 72 27 271.
Продам: щебінь, відсів, пісок, цег
лу, блоки, клей, цемент. Доставлю.
Надам послуги маніпулятором та са
москидом (с. Гірка Полонка Луцького
району). Тел.: 050 52 99 520, 096 42
96 975.
Продам: сирий жом, пісок, щебінь,
цеглу, відсів. Тел.: 095 53 55 663, 097 75 16
430.
Терміново продається у Ківерцівсько
му районі дійна корова і телиця (отел у люто
му). Тел.: 068 48 24 209, 095 42 52 340.
Продається жеребна кобила (з водо
возів, спокійна, 10 років) у Луцькому районі.
Тел.: 096 40 11 678, 099 42 29 958.
Продається тільна телиця (отел у бе
резні) у Луцькому районі. Тел. 050 53 40 130.
Продається дуже спокійна доглянута
лошиця (7 міс., Луцький район). Тел.: 066 62
98 175, 096 31 26 326.
Продається кобила (6 років) у Го
рохівському районі. Тел. 068 00 98 022.
Продається
у
с.
Ромашківка
Ківерцівського району тільна корова (6 років,
чорно–ряба масть). Тел. 066 62 36 621.
Продається у Ківерцівському районі
робочий кінь (2 роки 6 міс., спокійний, моло
дий, сива масть, із возом). Тел.: 096 43 02
626, 073 42 45 849.
Продається корова (тільна 4–им те
лям) у с. Губин Горохівського району. Ціна
договірна. Тел. 099 62 14 773.
Продається корова (чорно–ряба
масть, тільна другим телям). Тел. 096 87 84
927, 095 39 07 253.
Продається робоча кобила (3 роки).
Тел. 066 65 26 966.
Продам робочу кобилу. Тел. 066 89 47
910.
Продається молода робоча кобила
(3 роки 6 міс.). Ціна договірна. Тел. 068 83 69
779.
Продам жеребця (2 роки 4 міс.) у смт
Цумань Ківерцівського району. Тел. 068 33
29 160.
Куплю: телят, лошат, ВРХ, коней. Тел.:
097 07 72 211, 050 18 64 979.
Куплю: телят, лошат, ВРХ, коней.
Тел. 068 91 57 460.
Куплю: ВРХ, коней, биків, дорізи. До
рого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
Продам цуценя німецької вівчарки.
Тел. 050 43 81 896.
Куплю: пшеницю 2, 3, 6–го класу,
ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак, сою,
горох, кукурудзу, овес, цукор, половинки або
відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, куку
рудзи (від 40 тонн). Наявність аналізної кар
ти. Тел. 098 06 96 276.

Послуги
Виготовляю та ремонтую лісові, трак
торні плуги та культиватори усіх марок, йор
шики на підшипниках, нестандартні відвали
(с. Пожарки Рожищенського району). Тел.:
050 67 75 709, 096 91 07 885.
Виготовляю та продаю металеві шта
хети (штахетник) з кольорової бляхи (24
кольори), односторонній та двосторонній
глянець, матові (під золотий дуб, горіх, цег
лу, камінь), ширина 8, 10, 11,5 та 13 см. Тел.:
050 64 46 840, 067 49 33 889.
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ÀÒÎÂÖß ÇÈÍÎÂ²ß ÌÅÄÞÕÀ
ÍÀÇÂÀËÈ ÎÁÅÐÅÃÎÌ-ÑÎÊÎËÎÌ
А гранпрі пісенного «Оберегу» дісталося
його проникливій до сліз «Молитві на Різдво»
Лариса ЗАНЮК

Розділи з роману «Щоденники Ієрихар»
Продовження. Початок у «Волині
новій» за 21, 23, 26, 28 вересня,
3, 5, 7, 10 ,12, 17, 19, 21, 26,
28 жовтня, 2, 7 листопада
Володимир ЛИС

1 листопада
Мене допитав слідчий з району.
Я повторила свою розповідь. Лейте
нант задумався. Потім вдягнув каш
кета, якого перед тим скинув, і про
мовив глибокодумним тоном:
— Якщо ви кажете правду, то вас
хтось загіпнотизував. Змусив вийти
з маршрутки і щось із вами робив. А
тоді відвіз до Луцька через два тижні
і взяв вам квиток.
— Водій тієї маршрутки, якою я
їхала дванадцятого жовтня, каже,
що я виходила сама…
— Ну, Господи Боже мій, Світла
но Ігорівно, — лейтенант вигукнув
геть по–сільському, почухав при
цьому потилицю й подивився роз
пачливо. — Ви, чесне слово, не
схожі на людину, котра…
— Котра бреше? — уточнила я.
— Котра каже неправду, скаже
мо так. Я змушений припинити
розслідування. Коли щось прига
даєте, зателефонуйте. Я вам зали
шу номери і службового, і мобільно
го телефону.
Після цього я пішла на уроки.
Райвідділ, зважаючи на мою гарну
репутацію (так мені передав Михай
ло Вікторович), дозволив вважати ці
два тижні відпусткою за власний ра
хунок.
Я зайшла у дев’ятий клас.
Сімнадцять пар очей дивилися на
мене.
— Нагадайте, що ми вивчали на
попередньому уроці, — попросила.
3 листопада
Переглянула щоденник, який я
возила з собою. Останній запис ме
не вразив. Він без дати, я не можу
пригадати, коли я це писала. І чи пи
сала взагалі. Але ж почерк мій. «Я
все ще була людиною…» — що ма
ють означати ці слова? Як і слова
про повернення до мого справжньо
го «я»… Нічого не можу збагнути.
Очевидно, що… Очевидно, що це
був спалах, останній спалах моєї
дивної хвороби (психічної чи ще
якоїсь — не важливо), після якого
наступило провалля, амнезія.
Я виздоровіла, без сумніву, що
виздоровіла.
І може, не треба нічого шукати, а
просто жити далі?
Думка, що з’явилася, радує ме
не. Так, це вихід, безсумнівний
вихід. Хай буде те, що має бути.
…Хотіла спалити щоденник, але
щось мене стримало. Ні, буду писа
ти далі, принаймні поки не виявить
ся остаточно, що я зовсім здорова.
Втім, я тепер переконана, що
мої так звані польоти були тільки
витвором моєї хворої (тимчасово
хворої?) уяви.
«Писатиму, доки не переконаю
ся, що мої химери зникли остаточ
но», — думка, що з’явилася, дивує
мене.
А може, так і треба?

А ще мені переповідають шкільні
новини і плітки. З жахом дізнаюся,
що мої восьмикласники билися й
знімали це на мобілки. Кажуть, таке
стало модою. Модою? Який жах! Бо
юся йти до класу. Що я їм скажу?
Валерія Гнатівна:
— Не ображайся, подруго. Але
ти наче той страус.
Силувано всміхаюся:
— Я не страус… Я… Я інша пта
ха.
Валерія підходить і незважаючи
на присутність інших учителів, чо

«

Îñòàíí³é çàïèñ
ìåíå âðàçèâ. Â³í
áåç äàòè, ÿ íå ìîæó
ïðèãàäàòè, êîëè ÿ öå
ïèñàëà. ² ÷è ïèñàëà
âçàãàë³. Àëå æ ïî÷åðê
ì³é. «ß âñå ùå áóëà
ëþäèíîþ…» — ùî
ìàþòü îçíà÷àòè ö³
ñëîâà?

»

мусь тулиться до мене. Я підводжу
погляд і зустрічаюся з її очима. У них
чомусь збентеження. Ні, глибше —
мука. Мука? У сміхотульки Валерки?
Я знаходжу її руку і потискую. Її
рука шкарубка, як і у всякої сільської
вчительки, звиклої до роботи вдома
— на городі, в хліві, скрізь…
4 листопада
Іруся після уроків не відходить
від мене ні на крок. Дивиться захоп
леними, навіть закоханими очима.
— Ти мій великий хвостик, —
сказала я.
Іруська подивилася закоха
но–сумно. В оченятах — сум, біль…
Любов…
— Нехай. Я боюся…
— Боїшся, що я знову кудись
подінуся? Нікуди я вже не подінуся.
Можеш не сумніватися. Моя ма
люська.
— Малюська?
Іринка вдавано–ображено наду
ває губки.
Я посміхаюся: так я колись її на
зивала. Колись? Зовсім недавно.
Але як тільки Петро спробував
увечері в’якнути: «А цікаво всетаки,
хто ж він такий?» я зчинила справж
ню істерику. Не пам’ятаю вже, які й
слова кричала, наче в трансі.
— Що ти, що ти.., — Петро аж
позадкував.
І тут зайшов Ігор. Виявляється,
він чув крізь напіввідчинені двері.
— Т–тату, т–ттату, ти…
Мій бідолашний син заїкався,
перекосилося обличчя, взагалі виг
ляд у нього був страшний. Здавало
ся, вперше в житті кинеться на бать
ка.
— Заспокойся, — сказав Петро і
мовчки вийшов з хати.
Ми стояли одне проти одного.
Ігор раптом всміхнувся. А я подума
ла: які добрі в мене діти. Добрі…
Добрі, але нещасні. ■
Продовження в наступному номері

естиваль авторсь
кої пісні та співаної
поезії
«Оберіг»
відродився через
16 літ мовчання. «Волинь –
сто лісів, сто озер, сто доріг…
Із намиста пісень оберіг…»
Вперше цей музичний твір на
слова Олександра Смика
прозвучав 2001 року у вико
нанні Юрія Поліщука і став ла
уреатом фестивалю авторсь
кої пісні та співаної поезії.
Днями лідер гурту «Чорні че
решні» знову виконав його на
відродженому фестивалі – й
оживив із перших акордів
гітари.
Від початків «Оберегу»
минуло 25 літ. За цей час
зросло покоління щирих
патріотів, з'явилося безліч чу
дових пісень. Відродити фес
тиваль узялися депутати об
ласної ради та працівники
культури
області.
На
«Оберіг–2017»
запросили
50 виконавців, які змагалися
у двох номінаціях: «Авторська
пісня» та «Співана поезія».
Три дні тривала конкурсна
програма, а відкрили її лауре
ати минулих років – дует
«Простір музики» (Сергій Мо
роз та Ігор Якубовський), ака
демічний камерний оркестр
«Кантабіле» під керуванням
Товія Рівця. Переможець
1992 року Володимир Смот
ритель, народний артист Ук
раїни і член журі конкурсу,
заспівав авторську пісню
надрив «Фас!», а Володимир
Греченюк закликав «Не до
пустим, браття, щоб нас по
корили». Ігор Баранюк пісен
но зізнався «Сьогодні я із Бо
гом говорив». У рамках захо
ду відбулися концерт–пре
зентація Наталки Криничанки
та творчий вечір поета Ігоря
Павлюка.
Cправжньої поезії га
ла–концерту додали лауреати
попередніх років: Валерій Ма
ренич виконав пісню на слова
Ніни Горик, гурт «Простір Му
зики» співав поезію Ліни Кос
тенко, Тарас Компаніченко і
«Хорея козацька» – поезію
Василя Стуса та духовно
патріотичні псалми про воїна
запорозького з «Літопису»
Григорія Грабянки, сучасну
думу про Савур–Могилу,
присвячену загиблим в Іло
вайському котлі. А давньо
християнське «Киріє елей
сон» у виконанні «Хореї ко
зацької» принесло душам
розраду.
Яка ж сьогоднішня ав
торська пісня? Як і дійсність –
надривна, емоційна, тривож
на, а почуття у ній – вічні й
незмінні: любов, надія і віра в
перемогу. Саме з такою ком
позицією прибув на фести
валь доброволець Нацгвардії
Зиновій Медюх. Його «Мо
литва на Різдво» народилася
ще там, на фронті. З
безкінечних ночей чекань і
непереборного бажання по
бачити своїх діток на мирній
землі, з тієї простої дитячої
молитви за тата–захисника,
що перемагає всі сили зла:
«Миколай і всі святі, збе
режіть його живим і не треба

Ф

Фото Людмили ВЛАСЮК.
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Зиновій Медюх: «Та молитва на Різдво зберегла його в АТО,
і Оленка дочекалась свого тата».

більш нічого дарувати».
– 30 грудня 2016 року їду
додому, – розповідає Зеник.
– На блокпосту хлопчина ка
же, що у нього син народив
ся, та він ще його не бачив.
Так мені те пекло цілу дорогу,
аж напекло пісню. Прошу вас,
помоліться за тих, хто там.
Завдяки щирій пісні чо

Миколі Більшевичу з Ковеля.
Голова журі науковець і
поет Ігор Павлюк нагадав
слова Івана Франка: «Я б усі
свої вірші віддав за один,
який був би народною
піснею». Справді, ми тут
стаємо свідками творення
народних пісень. Такою є
пісня «Браття українці», що

«

²ãîð Ïàâëþê çàïåâíèâ, ùî ïåðåìîæö³â
îáèðàëè ñåðöåì, à ó ï³ñí³
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ловік у камуфляжі став воло
дарем гранпрі фестивалю
«Оберіг» і нашим обере
гом–соколом. «Щоб подола
ти ту біду на Сході, треба
підняти всі обереги, – вважає
Зиновій Медюх, – і ми це зро
бимо».
Ігор Павлюк запевнив, що
переможців обирали серцем,
а у пісні переможених немає,
тому й визначили стільки лау
реатів.
Перше місце вибороли
прониклива Вікторія Гурська
(Луцьк) та 13–річний Артем
Харченко (Хмельницька об
ласть), який уже переможець,
бо подолав важку недугу.
Друге місце завоювали Олек
сандр Скотній (Слов'янськ),
дует Юрія і Віри Найд (Хмель
ницький), Оксана Чухліб
(Львів). Третє поділили Олеся
Чайка (Київ), Наталія Макси
мук (Луцьк), Юлія Хохідра
(Глобине, Полтавська об
ласть), Юрій Щербик (Луцьк)
та гурт «Криші моря» (Луцьк).
Спеціальна відзнака «За во
лонтерську пісню» дісталася

»

стала офіційним гімном АТО,
від лідера гурту «Шабля» Во
ви Гейзера. Її неможливо слу
хати бездіяльно — і зал
піднявся, щоб аплодувати.
Наймолодший учасник Артем
Харченко вустами пісні й
струнами гітари запитував у
тих, хто взявся правити
світом: «Скільки це все буде
тривати?» Йому теж аплоду
вали стоячи. Артем брав
участь у шоу «Україна має
талант», долаючи онкологію.
Попри недугу, волонтерить,
співає власні пісні бійцям
АТО і проймається болем
інших.
«Життя без музики – по
милка», – процитував Ніцше
один із організаторів конкурсу
Сергій Сівак. І без такої
патріотичної пісні сьогодні
просто не обійтися. Олек
сандр Пирожик, перший зас
тупник голови Волинської
облради, запевнив, що фес
тиваль знову стане традицією,
а кошти від концерту у пере
повненому залі спрямують на
потреби 14ї ОМБр. ■
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Ольга ЧОРНА

ісля школи влашту
валася листоношею.
Її запитували, чому
не вступає вчитися.
— Батьки хату добудовують.
Рік–два попрацюю. Та й заочно нав
чатися можна.
На першу зарплату купила сірий
капелюшок. Колір так собі… Але це
був її розмір.
У дівчину в капелюшку закохався
Остап. Приїхав з обласного центру
на гостини до родичів і побачив мо
лоденьку поштарочку.
— Тітко, до вас прийшла осінь в
капелюшку, — пожартував, коли
дівчина попросила покликати Васи
лину Матвіївну.
…Остап зачастив до родичів.
Насправді ж — до Ксені. Більше року
їздив на побачення. Потім дівчина
вступила на заочне навчання в інсти
тут на історичний факультет. Після
одруження молодята жили разом із
батьками чоловіка. Не минало й дня,
аби свекруха не «вчила» невістку, як
потрібно догоджати її синові, готува
ти, прибирати. Якось Ксеня поскар
жилася Остапові, а той лиш мовив:
— Мамі видніше.
— Тому твій тато не знає, де ле
жать виделки і ложки. Жінка не по
винна бути обслуговуючим персо
налом. Ось моя мама…
— Поки що ти живеш із моєю ма
мою, — різко кинув Остап.
Коли народилася донька, свекру
ха вчила, як доглядати маля, бо, на її
переконання, Ксеня все робила не
так. Згодом почала налаштовувати
внучку проти матері.
— Бачиш, Марічко, в інших дівча
ток мами модниці, красуні, а твоя
дівоцькі лахи доношує.
— Бо я свою зарплату Остапові
віддаю — йому то на те, то на се тре
ба…
Ксеня й не зогледілася, як із сим
патичної дівчини стала сірою миш
кою. Точніше, рудою. Зате чоловік
цвів. І донька з радістю йшла гуляти
з татом. А мами… соромилася.
— Якась ти притлумлена життям,
— вичитувала Ксеню подруга. —
Тобі ж лише 35 минуло. Фігуру маєш
на заздрість молодим дівчатам.
Ксеня зітхнула у відповідь. Її зарп
лата вже «розписана» наперед.
Донька хоче нову взувачку, чоловік
— телефон. Їй, як каже подруга, все
за залишковим принципом. Але в
залишку завжди нулі.
Одного разу донька «прибила»:
— Мамо, я не хочу, щоб ти прихо
дила на мій випускний.
…А потім у житті Остапа з’явила
ся Оксана. Про чоловікову коханку
Ксеня дізналася тоді, коли він
вирішив переселитися у заміський
будинок своєї пасії.
— Я житиму з татом, — заявила

...П
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з історією для душі!

06:00 М/с «Легенда про
Білосніжку» 06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:05, 21:00, 01:55 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Д/ф
«Вони боролись до загину» 11:05
Т/с «Епоха честі» 13:10, 14:30
Радіо. День 13:55 Перша шпальта
15:15 Розсекречена історія 16:45
Хто в домі хазяїн? 17:20 Вікно в
Америку 17:50, 01:10 Новини.
Світ 18:20, 21:30, 01:25, 02:35
Тема дня 18:35, 01:40 Новини.
Культура 19:00 До справи 19:30
#@)[]?$0 з Майклом Щуром 20:15
Війна і мир 21:50, 02:20 Новини.
Спорт 22:15 Роздягалка 22:50 Д/с
«Дикі тварини» 23:30 Д/с
«Кремнієва долина»

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, 00.00,
05.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.50 «Міняю жінку»
12.20, 13.35 Т/с «Свати  5»
14.40 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
(12+)
20.20 Т/с «Слуга народу. Від
любові до імпічменту»
(12+)
20.45 Т/с «Свати  6»

ÒÅËÅÊÀÍÀË
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■ На поворотах долі

ÎÑ²ÍÜ Ó ÊÀÏÅËÞØÊÓ
...Ксеня любила ці
вишукані головні убори.
Ще школяркою побачила
їх у модному
закордонному журналі.
А потім приміряла
у магазині. !з дзеркала на
неї глянула інша дівчина
— загадкова, доросліша.
Ксеня усміхнулася собі й
капелюшку…
Марічка. — І до речі, тато з тобою
розлучається. Оксана стильна, ба
гата, підходить татові.
— Я ж твоя мама, — видихнула
Ксеня. — Як ти так можеш?
— Ти завжди була… куркою. От і
сиди в своєму гнізді.
Згодом свекруха заявила Ксені:
— Подумай, де жити будеш. У ме
не тепер інша невістка. А я не можу її
навіть у гості запросити, бо ти тут
крутишся.
Подруга поселила Ксеню на своїй
дачі. Благо, будиночок опалювався.
Та й до міста менше кілометра.
Згодом правдаминеправдами пот
рапила на береги Туманного Аль
біону. Прибирала чужі помешкання.
Вчила англійську. У вільний час іноді
відвідувала місцеві музеї. Дуже су
мувала за своєю роботою.
В одному з музеїв відкривалася
виставка картин внука українського
емігранта. Художник їздив на
батьківщину своїх предків і створив
галерею полотен. Глянувши на
афішу, Ксеня відчула шалену нос
тальгію. Вирішила: мусить піти на
виставку. Але перед тим…
Уперше за багато літ на чужині
влаштувала собі справжній шопінг.
Принагідно згадалися доньчині сло
ва про несучасність. Серце закала
тало: як вона? Так і не побачилися
перед від’їздом. Марічка не за
хотіла. Ксеня приміряла костюми,
плаття, джинси, кофтинки, туфель
ки… Не знала, що тут такі класні
розпродажі. А які капелюшки… Бо
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22.00 «Гроші»
23.15, 00.10 «Голос. Діти 4»

ІНТЕР
05.35 Мультфільм
06.20, 22.45 «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»
10.30 Х/ф «Приборкування
непокірного»
13.00 Х/ф «Вокзал для двох»
16.00 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.25 Токшоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 05.10 «Подробиці»
20.40 Т/с «Лінія світла» (16+)
00.30 Т/с «Сільський романс»

08.40 «Все буде смачно!»
09.40 Х/ф «Дівчина без адреси»
11.30 Х/ф «Крок назустріч»
13.00 «Битва екстрасенсів 17»
17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20.00, 22.45 «Хата на тата»

«
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же, як давно вона їх не одягала! Роз
пустила довге кучеряве каштанове
волосся. Віднині не носитиме хвос
ти і «дульки». А от капелюшки… Я ж
в Англії, подумала. Не важливо, що
прибиральниця. За це статусу жінки
не позбавляють.
Із великого дзеркала на Ксеню
дивилася симпатична незнайомка,
схожа на милу дівчину з маленького
містечка…
Збираючись на виставку, одягла
стильний костюм. Покрутила в руках
вишуканий капелюшок. Зібрати чи
розпустити волосся? Мабуть, роз
пустити. Може, це матиме трішки
несерйозний вигляд у поєднанні з
діловим костюмом. Зате настроєво.
— Привіт, незнайомко! — усміхну
лася своєму відображенню у дзер
калі. — Тепер ти будеш завжди та
кою… найкращою прибиральницею
у світі.
У залі було багато людей. А на

Т Б
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
00.30 Х/ф «Корабель-привид»
(18+)

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
ICTV
07.10 Це нашеце твоє
05.40, 19.20 Надзвичайні новини 07.15 Мультмікс
10.45 М/ф «Клуб Вінкс: Чарівна
06.25 Факти тижня. 100 хвилин
пригода»
08.45 Факти. Ранок
12.00 Панянкаселянка
09.10 Спорт
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
09.15 Надзвичайні новини.
14.30, 02.50 Казки У
Підсумки
15.30, 03.40 Віталька
10.15 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний фронт 16.50, 02.00 Країна У
19.00, 21.00 Одного разу під
12.45, 15.45 Факти. День
Полтавою
13.55, 16.15 Х/ф «Немає
22.00 Танька і Володька
виходу» (16+)
УКРАЇНА
23.00
Казки
У Кіно
16.25 Х/ф «Елізіум» (16+)
00.00 Т/с «Баффі  винищувачка
18.45, 21.05 Факти. Вечір
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
вампірів» (16+)
20.20 Більше ніж правда
Україною
21.25 Т/с «Невиправні» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
РТБ
22.25 Свобода слова
19.00, 23.00 Сьогодні
06.00 Гімн України 06.02
00.50 Х/ф «Повітря» (18+)
09.30 Зірковий шлях
Культура. Т/ф «Неперевершена»
11.35 Х/ф «Посміхнися, коли
НОВИЙ КАНАЛ 06.55, 23.45 Музичний
плачуть зірки» (16+)
калейдоскоп 07.00, 09.00, 12.00,
13.35, 15.30 Т/с «Щоб побачити 03.00, 02.25 Зона ночі
15.00 Огляд подій тижня 07.30,
04.10 Абзац
веселку» (16+)
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» (12+) 06.00, 07.00 М/с «Том і Джеррі 11.15 Клуб Суперкниги 07.50
Галерея образів 08.10 Урок для
шоу»
19.45 Токшоу «Говорить Україна»
батьків 08.35 Хітова вежа 09.30
06.59, 08.59 Kids Time
21.00 Т/с «Специ» (16+)
Природа творення 10.15 У світі
23.30 Х/ф «Мумія 3: Гробниця 09.00 Х/ф «Хроніки
джазу 10.30 Тінейджпростір
Спайдервіка»
Імператора Драконів»
10.50, 16.00 Чудесний канал
10.50 Х/ф «Спадкоємці»
(16+)
12.30 Звитяга 13.00 Абетка
13.00 Х/ф «13-й воїн»
здоров’я 13.30 Час дій 14.00
СТБ
15.10 М/ф «Шрек назавжди»
Концерт колективів ПДМ 14.15,
06.40, 15.30 «Все буде добре!» 17.00 Хто зверху
19.45 Один на один 15.30

картинах — українське поле, бла
китне небо, вулички старих міст,
дівчина у вишиванці… А ця картина
ніби змальована з невеличких па
горбів, що біля її містечка. На щоках
з’явилися дві ниточки сліз. Так за
хотілося додому…
Якийсь чоловік щось у неї запиту
вав. Хвилювалася, не розуміла, що
він каже. І не могла впоратися зі
своїми емоціями.
— Я з України, — врешті сказала
незнайомцеві. — На цих картинах
моя земля…
Чоловік запитав, чи леді живе в
Англії.
— Я тут працюю, — відповіла.
Поцікавився, хто вона за фахом.
— Історик. У музеї працювала. А
тут… я прибираю.. чужі будинки.
— Мабуть, ваша країна дуже гарна.
— Так. Її варто побачити…
Незнайомцеві на ім’я Едвін дуже
кортіло сказати, що жінки в цій да

Англійська для дітей 15.45 Казки
Санька Сита 16.25 Невгамовні
дослідники 16.40 Мультдаринки
17.05 Муз. фільм «Весілля на
Кутку» 17.25 Як це було 17.45
Єлизаветградський книговир
18.00 Стоп корупції 18.30 Герої
серед нас 18.45 Полігон 19.00
Інформаційний випуск «День»
19.30, 22.30 Телевізійна
кримінальна служба 20.25
Телевісник служби зайнятості
20.45 На добраніч, казка 21.00
Європейський дім 21.15 Т/ф
«Рівне: місто сплетінь» 21.30
Почерк долі. Василь Жуковський
22.00 Інформаційний випуск
«День». Субтитри 22.45 Захисник
Вітчизни. Рятувальник 23.10
Служба розшуку дітей

23.00 Х/ф «Пробач за кохання»
(18+)

2+2
06.00 Мультфільми
08.00, 11.55 «Він, вона і
телевізор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.40 «ДжеДАІ»
10.55, 19.10 «Бандерлоги»
13.05, 17.20 «Загублений світ»
19.30, 20.35 Т/с «Ментівські
війни. Київ» (16+)
21.40 Т/с «Кістки 2» (16+)
23.15 Х/ф «Живий товар» (18+)

ФУТБОЛ 1

06.00 Болгарія  Швеція. Відбір до
ЧС 2018
07.45 «Моя гра» С. Кривцов, 2 ч.
К1
08.15 Італія  Ізраїль. Відбір до
05.10 «Рецепти щастя. Нова
ЧС 2018
історія»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
05.50 «Спеція»
NEWS
06.30 «TOP SHOP»
10.20 «Великий футбол»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
11.10 Швеція  Італія. Плейоф.
08.15 «Файна Юкрайна»
Відбір до ЧС 2018
09.10 «Красуні»
12.55 Відбір до ЧС 2018. Огляд
10.10, 16.10 Т/с «БеверліХілс,
туру
90210»
13.25 Україна  Словаччина.
13.10 Х/ф «128 ударів серця на
Контрольна гра
хвилину» (16+)
15.10 Журнал Ліги чемпіонів
15.10 «Орел і Решка. Рай та
16.00, 20.15, 21.00, 23.40
пекло»
«Шлях на Мундіаль»
18.00, 01.10 «Розсміши коміка» 16.35 Швейцарія  Півн. Ірландія.
19.00 «Орел і Решка. На краю
Плейоф. Відбір до
світу»
ЧС 2018.
20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 18.25 Греція  Хорватія. Плейоф.
2»
Відбір до ЧС 2018
21.00 «Орел і Решка.
20.45, 01.50, 03.50 Топматч
Навколосвітня подорож» 21.35 LIVE. Італія  Швеція. Плей
22.00, 02.00 «Вірю не Вірю»
оф. Відбір до ЧС 2018

лекій країні також гарні…
…Ксеня не відразу погодилася на
зустріч з Едвіном. Приїхала ж заро
бити на житло, а не романи крутити.
Але британець мав терпіння. На
кілька років старший за неї, він був
удівцем. І, як вважав, однолюбом.
Сам дивувався, що закохався, наче
хлопчисько, у жінку з чужини.
Ксеня якось обмовилася Едвіну,
що колись її жартома називали
«осінь у капелюшку». Він звав її «леді
осінь» і любив дарувати капелюшки.
А одного разу вирішив їй подарува
ти своє шляхетне любляче серце…
…Уже три роки Ксеня — Едвінова
дружина. Чоловік показує їй найк
ращі музеї Британії. А вона знайо
мить його з Україною.
Проте цього разу додому їхала
сама — зустрітися з донькою. Мама
зателефонувала, що Марічка неві
домо від кого завагітніла і втратила
дитину.
Ксеня не знала, що Оксана виста
вила Остапа з Марічкою зі свого до
му й життя. Дівчина приводила яки
хось кавалерів, «побачення» часто
закінчувалися пиятикою і рейвахом.
Оксані все це набридло.
Остап повернувся в батьківську
квартиру. А Марічка жила то з од
ним, то з іншим кавалером. За
вагітніла. Під час застілля чи то
хтось її вдарив, чи сама впала. Після
лікарні знайшла чергового зали
цяльника…
… — Прости мені, Ксеню, — каяв
ся колишній чоловік. — Не вберіг те
бе і доньку.
— Я хочу побачити Марічку. Для
цього й приїхала.
— Зараз зателефоную їй. Аби
лиш вона відповіла.
Телефонні гудки видались Ксені
надто довгими. Нарешті…
— Алло! Тату?..
— Це я, мама. Нам треба
зустрітися.
— А мені не цікаво розмовляти з
прислугою.
— Я заміж вийшла, Марічко. За
дуже хорошу людину. І я можу допо
могти тобі.
— Ага, я взяла й повірила. Бай
бай, мамо!
Остап винувато дивився на Ксе
ню.
— Ти така гарна. І знову носиш ка
пелюшки. Якби можна все поверну
ти…
— Запиши мені номер доньчино
го телефону. Сподіваюся, вона все
таки мені відповість… Бувай, Оста
пе!
— Де ти зупинилася?
Ксеня махнула поперед себе ру
кою і рушила в напрямку, де живе її
подруга. Увечері зателефонував
Едвін.
— Як твої справи, леді осінь?
Люблю тебе і сумую. Повертайся
швидше. Без тебе Альбіон дуже ту
манний… ■

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
АВЕРС
НОВА ВОЛИНЬ 06.00 Суперкнига 06.30, 12.30
07:05 «Волинський тиждень»
(сурдопереклад) 07:30, 22:35
«ЧасТіme» 07:45 Т/ц «Нотатки на
глобусі» 08:00 «Волинська
веселка» 08:10 «Загублені в часі»
08:30, 21:05 «Місто» 09:00
«Ранок «Нової Волині» (дайджест)
10:15 Т/ф «Самітник із роду
Косачів» 11:00, 04:30 «Музичний
проспект» 11:30 Д/ф «У полоні
пристрасті Наталії Долі» 12:20 Т/ф
«Шлях на ймення Lоs» 12:50
«Спільно суспільне» («Волинь
Волноваха: коровай дружби!»)
13:25 Т/ц «Народна скарбниця»
(І.Морем) 13:50 Т/ц «Роки і долі»
60річчя Палацу культури 14:30
Т/ц «Кулінарія від Андрія» 14:55
«Такти і факти» 16:00 Новини
16:25 Телеафіша 16:30, 23:30
«Тема дня» 17:00 «Дитячий світ»
17:15 «Кошик творчих ідей» 17:40
Концерт духовної музики 18:00
«Дзвони Волині» 18:55 «Служба
розшуку дітей» 19:00, 00:00
Новини. Підсумок 19:35
«Важливо!» 19:40, 00:25 «Із
перших уст» 19:45, 00:30 «Варто
знати» 20:45 «Вечірня казка»
21:00, 23:55 Молитва за Україну
21:30 Т/ц «Видатні волиняни» (Н.
Хасевич) 22:00, 04:00 Новини.
Підсумок (сурдопереклад) 23:00
«Спорт для всіх» 01:25, 06:25 Т/ц
«Музеї Волині» 01:45 Т/ц «Видатні
волиняни» 02:10, 06:00 Т/ц
«Історія без купюр» 02:35 «Фольк
music» 03:35 Т/ц «Роки і долі»
05:15 Т/ц «Мандруємо вдома»

Т/ц «Дзеркало історії» 07.00,
08.00 Новини «На часі».
Спецвипуск 07.35 Євромакс
08.35 Док. фільм «Фіалка терору»
10.00 Мозаїка батьківства 10.30,
23.30, 04.30 ФізКультУра! 11.00,
15.00 Поспілкуймося 12.00
Чарівна майстерня 12.20 Забави
13.00, 01.35 Концертна
програма 14.00 Сад. Город.
Квітник 14.15 Шукаємо таланти
16.00 Малюваки 16.20 Говоримо
польською 16.30 Рандеву 17.00,
03.05 Т/с «Акваріум» 18.00
МузейОк 18.30, 20.30, 22.05
Вголос 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На часі» 19.00,
22.15 Серіал «Справа Дойла»
20.00 Глобал 3000 20.40 Вечірня
казочка 21.00 Дайджест 23.00
Волинський портрет

ZIK
06:55, 10:35, 12:55, 15:10,
16:55, 19:10, 23:55 Пестуни долі
07:00 Перші про головне. Ранок
09:10 «Пані та пан Медер» 10:05
«Європа у фокусі» 10:40, 16:00
«Дзеркало історії» 11:30, 00:00
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 12:00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 13:00 Перші
про головне. День 15:15
«МультZIK» 17:00 Перші про
головне. Вечір 19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко 21:00
«Перші про головне» 21:35 Гра в
класику з Сергієм Рахманіним
22:30 «В очі» 23:00 «Мафіоза»
04:20 Концерт

Â ² Â Ò Î Ð Î Ê , 14 ЛИСТОПАДА
УТ1
06:00 М/с «Легенда про
Білосніжку» 06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:05, 21:00, 01:55 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:40 Д/ф
«Василь Макух. Смолоскип» 11:05
Т/с «Епоха честі» 13:10, 14:30
Радіо. День 13:55, 22:15 Складна
розмова 15:15 Фольк)music 16:45
Покоління Z 17:15 М/с «Книга
джунглів» 17:50, 01:10 Новини.
Світ 18:20, 21:30, 01:25, 02:35
Тема дня 18:35, 01:40 Новини.
Культура 19:00 Перший на селі
19:25 Д/с «Вагасі ) японські
смаколики» 20:25 Наші гроші
21:50, 02:20 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Дикі тварини» 23:30
Д/с «Орегонський путівник»

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, 00.00,
05.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю жінку»
13.00, 20.45 Т/с «Свати ) 6»
13.55 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
(12+)
20.20 Т/с «Слуга народу. Від
любові до імпічменту»
(12+)

22.00 «Модель XL»
23.45, 00.10 Х/ф «Три телепні»
(16+)
01.50 Т/с «Пончик Люся» (16+)
04.35 Т/с «Таємниця твердині
шифрів»

ІНТЕР
05.50 Мультфільм
06.20, 22.45 «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»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Лінія
світла» (16+)
13.00, 14.00 «Життя на межі»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток)шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.15, 05.15 «Подробиці»
00.30 Т/с «Сільський романс»
02.55 «Скептик 3»
03.25 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

19.45 Ток)шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Специ» (16+)
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
(16+)
01.20 Х/ф «Мумія 3: Гробниця
імператора Драконів»
(16+)

СТБ
07.05, 15.30 «Все буде добре!»
09.10 «Все буде смачно!»
10.05 «Битва екстрасенсів 14»
12.30 «МастерШеф ) 6»
17.30, 22.00 «Вікна)Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20.00, 22.45 «МастерШеф ) 7»
00.40 «Один за всіх»

ICTV

05.25, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.00, 17.40, 21.25 Т/с
УКРАЇНА
«Невиправні» (16+)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
12.00, 13.15 Х/ф «Немає
Україною
виходу» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
12.45, 15.45 Факти. День
19.00, 23.00, 03.25
14.35 Скетч)шоу «На трьох»
Сьогодні
15.05, 16.15 Т/с «Майор і магія»
09.30, 04.15 Зірковий шлях
(16+)
11.30, 04.45 Реальна містика
18.45, 21.05 Факти. Вечір
13.30, 15.30 Агенти
22.20, 01.00 Т/с «Життя і пригоди
справедливості (16+)
Мишка Япончика» (16+)
16.00, 05.30 Історія одного
23.15 Х/ф «Звіт з «Європи» (16+)
злочину (16+)
01.55 Х/ф «Повітря» (18+)
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» (12+) 03.50 Скарб нації

Лінія захисту 08.45, 18.45
Полігон 09.45 Громадська
приймальня 10.25 Перехрестя
06.59, 08.19 Kids Time
01.45 Т/с «Таємниця твердині
СТБ
правди 10.50, 17.25 Без права на
08.20 Т/с «Друзі»
шифрів»
забуття 11.15, 16.05 Чудесний
06.55, 15.30 «Все буде добре!» 11.40 Т/с «Відчайдушні
канал 11.55, 14.55 Служба
08.55 «Все буде смачно!»
ІНТЕР
домогосподарки» (16+) розшуку дітей 12.45 Енергоманія
09.55 «Битва екстрасенсів 14»
16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя 13.15 Захисник Вітчизни.
05.55 Мультфільм
17.00 Хто зверху
06.20, 22.45 «Слідство вели... з 12.10 «МастерШеф ) 6»
Рятувальник 13.40 Звитяга 14.15,
17.30, 22.00 «Вікна)Новини»
19.00 Вар’яти
Леонідом Каневським»
19.45 Один на один 16.25
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 21.00 Київ вдень та вночі
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Мультдаринки 16.45 Невгамовні
історія»
23.00 Зоряні яйця
17.40 Новини
дослідники 17.00 Муз. фільм
20.00, 22.45 «МастерШеф ) 7»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
«Олександрійські ритми» 17.55
ТЕТ
00.20 «Один за всіх»
Інтером»
Профстайл 18.10 До річниці
06.00
Байдиківка
10.15, 12.25 Т/с «Лінія світла»
Шевченка 18.20 Телеспорт 20.25
ICTV
06.30 Казка з татом
(16+)
Т/ф «Без кожуха» 20.45 На
05.25, 10.10 Громадянська
06.50, 05.30 Корисні підказки
13.00, 14.00 «Життя на межі»
добраніч, казка 21.00 Штрихи з
оборона
07.10 Це наше)це твоє
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
натури 21.15 Таке життя 21.30
06.30
Ранок
у
великому
місті
07.15 Мультмікс
18.00, 19.00, 04.30 Ток)шоу
Герої серед нас 21.45 Місто 22.45
08.45
Факти.
Ранок
10.45 Х/ф «Осляча шкура»
«Стосується кожного»
Хітова вежа 23.15 Т/ф «Під одним
20.00, 02.15, 05.15 «Подробиці» 09.15, 19.20 Надзвичайні новини 12.00 Панянка)селянка
небом»
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
20.40 Т/с «Нехай говорять» (16+) 11.10, 17.40, 21.25 Т/с
«Невиправні» (16+)
14.30, 02.50 Казки У
00.30 Х/ф «Два Івани» 1 с.
К1
12.05, 13.25 Х/ф «Звіт з
15.30, 03.40 Віталька
02.55 «Скептик 3»
05.10
«Рецепти
щастя. Нова
«Європи» (16+)
16.50, 02.00 Країна У
03.25 «уДачний проект»
історія»
12.45, 15.45 Факти. День
19.00, 21.00 Одного разу під
05.50 «Спеція»
УКРАЇНА
14.30 Скетч)шоу «На трьох»
Полтавою
06.30 «TOP SHOP»
15.05, 16.15 Т/с «Майор і магія» 22.00 Танька і Володька
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
(16+)
23.00 Казки У Кіно
Україною
08.15 «Файна Юкрайна»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
00.00 Т/с «Баффі ) винищувачка 09.10 «Красуні»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
20.20
Секретний
фронт
вампірів» (16+)
19.00, 23.00, 03.00
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі)Хілс,
22.20, 01.30 Т/с «Життя і пригоди
Сьогодні
90210»
РТБ
Мишка
Япончика»
(16+)
09.30 Зірковий шлях
12.00, 23.00 Т/с «Секс у
23.35 Х/ф «Такий же зрадник, як 06.00 Гімн України 06.02, 14.05
11.30, 03.50 Реальна містика
великому місті» (16+)
і ми» (16+)
13.30, 15.30 Агенти
Ми – українські 06.30 Музичний 13.10, 19.00 «Орел і Решка. На
02.15 Т/с «Морська поліція. Лос) калейдоскоп 07.00, 09.00, 12.00,
справедливості (16+)
краю світу»
Анджелес» (16+)
16.00, 04.45 Історія одного
15.00, 19.00, 22.00
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
злочину (16+)
Інформаційний випуск «День»
Ювілейний 2»
НОВИЙ КАНАЛ 07.30, 09.30, 12.30, 15.30,
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» (12+)
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
19.45 Ток)шоу «Говорить Україна» 03.00, 02.50 Зона ночі
19.30, 22.30 Телевізійна
Навколосвітня подорож»
кримінальна служба 07.45, 11.40 18.00 «Розсміши коміка»
21.00 Т/с «Специ» (16+)
04.30 Абзац
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
06.40, 07.00 М/с «Том і Джеррі Клуб Суперкниги 08.05 Муз. фільм 22.00 «Вірю не Вірю»
«Бандури передзвін» 08.30, 15.45 00.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
(16+)
шоу»

Ñ Å Ð Å Ä À , 15 ЛИСТОПАДА
УТ1
06:00 М/с «Легенда про
Білосніжку» 06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:05, 21:00, 01:55 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Бодо» 11:05 Т/с «Епоха честі»
13:10 Радіо. День 13:55 Наші
гроші 14:30 52 вікенди 15:15 До
справи 15:50 Твій дім 16:45 М/с
«Книга джунглів» 17:50, 01:10
Новини. Світ 18:20, 21:30, 01:25,
02:35 Тема дня 18:35, 01:40
Новини. Культура 19:00, 23:30
Культурна афіша здорової людини
19:25 Д/с «Вагасі ) японські
смаколики» 20:25 Слідство. Інфо
21:50, 02:20 Новини. Спорт
22:15 Світло 23:25 Мегалот

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, 00.00,
05.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю жінку»
12.50, 20.45 Т/с «Свати ) 6»
13.55 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
(12+)
20.20 Т/с «Слуга народу. Від
любові до імпічменту»
22.00, 23.35, 00.10 «Міняю жінку
) 12»

07.30, 09.30, 12.30, 15.30,
19.30, 22.30 Телевізійна
кримінальна служба 07.45, 11.40
НОВИЙ КАНАЛ Клуб Суперкниги 08.05 Муз. фільм
«Весілля на Кутку» 08.30 Лінія
03.00 Зона ночі
захисту 08.45 Телевісник служби
04.10 Абзац
06.00, 07.00 М/с «Том і Джеррі зайнятості 09.45, 14.15 Один на
один 10.25 Почерк долі. Василь
шоу»
Жуковський 10.50 Європейський
06.59, 08.19 Kids Time
дім 11.15, 16.00 Чудесний канал
08.20 Т/с «Друзі»
12.45 Захисник Вітчизни.
11.40 Т/с «Відчайдушні
Рятувальник 13.15 Абетка
домогосподарки» (16+)
16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя здоров’я 13.45 Влада таланту
15.45 Казки Санька Сита 16.35
17.00 Хто зверху
Акваріум 16.55 Іноземна для дітей
19.00 Кохання на виживання
17.10 Муз. фільм «Бандури
21.00 Київ вдень та вночі
передзвін» 17.35 Професіонали
23.00 Зірки під гіпнозом
18.10 А у нас кіно знімали 18.25
Азбука смаку 18.45 Полігон 19.45
ТЕТ
Громадська приймальня 20.25
06.00 Байдиківка
Екотур 20.45 На добраніч, казка
06.30 Казка з татом
21.00 Без права на забуття 21.30
06.50, 05.30 Корисні підказки
Перехрестя правди 22.00
07.10 Це наше)це твоє
Інформаційний випуск «День»
07.15 Мультмікс
Субтитри 22.45 Енергоманія
10.45 М/ф «Школа монстрів:
Вітаємо у Monster High» 23.40 Музичний калейдоскоп
12.00 Панянка)селянка
К1
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
05.10 «Рецепти щастя. Нова
14.30, 02.50 Казки У
історія»
15.30, 03.40 Віталька
05.50 «Спеція»
16.50, 02.00 Країна У
06.30 «TOP SHOP»
19.00, 21.00 Одного разу під
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
Полтавою
08.15 «Файна Юкрайна»
22.00 Танька і Володька
09.10 «Красуні»
23.00 Казки У Кіно
00.00 Т/с «Баффі ) винищувачка 10.10, 16.10 Т/с «Беверлі)Хілс,
90210»
вампірів» (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Секс у
РТБ
великому місті» (16+)
06.00 Гімн України 06.02, 23.10 13.10, 19.00 «Орел і Решка. На
краю світу»
Ми – українські 07.00, 09.00,
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
12.00, 15.00, 19.00
Ювілейний 2»
Інформаційний випуск «День»

Т Б

Т Б

Таке життя 10.40 Штрихи з натури
10.55 Хітова вежа 11.20, 16.05
Чудесний канал 11.55, 14.55
08.20
Т/с
«Друзі»
23.00
«Право
на
владу
2017»
Служба розшуку дітей 12.45
УТ1
СТБ
11.40 Т/с «Відчайдушні
00.40 Х/ф «Зелені гори» (16+)
Фабрика
ідей 13.15 Енергоманія
06:00 М/с «Легенда про
07.00, 15.30 «Все буде добре!»
домогосподарки» (16+)
13.45 Діловий ритм 15.45 Лінія
ІНТЕР
Білосніжку» 06:30, 07:00, 08:00,
09.00 «Все буде смачно!»
16.00, 22.00 Пацанки. Нове життя захисту 16.35 Мультдаринки
09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
09.55 «Битва екстрасенсів 14»
17.00 Хто зверху
05.55 Мультфільм
17.00 Муз. фільм «Пісенний
18:05, 21:00, 01:55 Новини
19.00 Зоряні яйця
06.20, 22.45 «Слідство вели... з 12.15 «МастерШеф ) 6»
розмай Перевесла» 17.30
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
17.30, 22.00 «Вікна)Новини»
21.00 Київ вдень та вночі
Леонідом Каневським»
Фестивальний подіум Т/ф «Під
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 23.00 Суперінтуїція
одним небом» 18.15 Полігон
«Бодо» 11:05 Т/с «Епоха честі»
історія»
17.40 Новини
18.30 Ноосфера 19.45
ТЕТ
13:10, 14:30 Радіо. День 13:55 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі
Громадська приймальня 20.25 Т/ф
Слідство. Інфо 15:15 Надвечір’я.
) 7»
06.00 Байдиківка
Інтером»
«Грузинський тавтадебулі або
Долі 16:45 М/с «Книга джунглів» 10.30, 12.25, 20.40 Т/с «Нехай 23.25 «Один за всіх»
06.30 Казка з татом
готовий жертвувати» 20.45 На
17:50, 01:10 Новини. Світ 18:20,
06.50, 05.30 Корисні підказки
говорять» (16+)
добраніч, казка 21.00 Моя родина)
ICTV
21:30, 01:25, 02:35 Тема дня
07.10 Це наше)це твоє
13.00, 14.00 «Життя на межі»
Україна 21.15 Так було 21.30
18:35, 01:40 Новини. Культура
07.15 Мультмікс
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
05.25 Громадянська оборона
Молодіжний прорив 22.45
19:00 Д/ф «В#УКРАЇНІ» 19:25,
10.45
Х/ф
«Кіт
у
чоботях»
18.00, 19.00, 04.25 Ток)шоу
06.30 Ранок у великому місті
Удосвіта 23.10 Муз. фільм
23:30 Д/с «Вагасі ) японські
12.00
Панянка)селянка
«Стосується кожного»
08.45 Факти. Ранок
«Червоне та чорне. Лемківської
смаколики» 20:25 «Схеми» з
20.00, 02.15, 05.10 «Подробиці» 09.15, 19.20 Надзвичайні новини 13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
долі кольори»
Наталією Седлецькою 21:50,
14.30,
02.50
Казки
У
00.30 Х/ф «Два Івани» 2 с.
10.10 Секретний фронт
02:20 Новини. Спорт 22:15
15.30,
03.40
Віталька
02.55 «Скептик 3»
К1
11.10, 17.40, 21.25 Т/с
Книга.ua 22:50 Д/с «Дикі тварини» 03.25 «уДачний проект»
16.50, 02.00 Країна У
«Невиправні» (16+)
05.10 «Рецепти щастя»
19.00, 21.00 Одного разу під
03.45 «Готуємо разом»
12.05, 13.25 Х/ф «Такий же
05.50 «Спеція»
1+1
Полтавою
зрадник, як і ми» (16+)
06.30 «TOP SHOP»
УКРАЇНА
22.00 Танька і Володька
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
12.45, 15.45 Факти. День
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
23.00 Казки У Кіно
«Сніданок з 1+1»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
08.15 «Файна Юкрайна»
14.55 Скетч)шоу «На трьох»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Україною
15.05, 16.15 Т/с «Майор і магія» 00.00 Т/с «Баффі ) винищувачка 09.10 «Красуні»
вампірів» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
16.45, 19.30, 00.30,
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі)Хілс,
(16+)
19.00, 23.00, 03.00
05.30 ТСН: «Телевізійна
90210»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
РТБ
Сьогодні
служба новин»
12.00, 23.00 Т/с «Секс у
20.20 Інсайдер
09.30 Зірковий шлях
09.30 «Чотири весілля»
великому місті» (16+)
22.20, 01.25 Т/с «Життя і пригоди 06.00 Гімн України 06.02 Ми –
11.30, 03.50 Реальна містика
11.00, 12.20 «Міняю жінку»
Мишка Япончика» (16+) українські 07.00, 09.00, 12.00, 13.10, 19.00 «Орел і Решка. На
13.30, 15.30 Агенти
13.00, 20.45 Т/с «Свати ) 6»
15.00,
19.00,
22.00
краю світу»
23.40 Х/ф «Чорні мітки» (16+)
справедливості (16+)
14.00 Т/с «Величне століття.
Інформаційний випуск «День»
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
16.00, 04.45 Історія одного
Роксолана»
НОВИЙ КАНАЛ 07.30, 09.30, 12.30, 15.30,
Ювілейний 2»
злочину (16+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
19.30, 22.30 Телевізійна
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» (12+) 02.50, 03.00 Зона ночі
(12+)
кримінальна служба 07.45 Клуб
Навколосвітня подорож»
19.45 Ток)шоу «Говорить Україна» 04.30 Абзац
Суперкниги 08.05 Муз. фільм
20.20 Т/с «Слуга народу. Від
18.00 «Розсміши коміка»
06.40,
07.00
М/с
«Том
і
Джеррі
«Олександрійські ритми» 08.25
21.00 Т/с «Специ» (16+)
любові до імпічменту»
22.00 «Вірю не Вірю»
шоу»
Будні ОСББ 08.45 Герої серед нас 00.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
(12+)
06.59,
08.19
Kids
Time
09.45, 14.15 Один на один 10.25 02.40 «Нічне життя»
22.00 «Світ навиворіт ) 9»
(16+)
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15.10, 21.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
18.00 «Розсміши коміка»
22.00 «Вірю не Вірю»
00.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.40 «Нічне життя»

16.35, 01.35 Італія ) Швеція.
Плей)оф. Відбір до ЧС)
2018
20.40 Шотландія ) Англія. Відбір до
ЧС) 2018
00.40 Огляд матчу «Ірландія )
Данія». Відбір до ЧС) 2018.
Прем’єра

«Музичний проспект» 03:20 Т/ц
«Народна скарбниця» 03:40 Т/ц
«Сам собі господар» 04:25 Д/ф
«Неочікуване побачення»

АВЕРС

06.00 Суперкнига 06.30, 12.30
2+2
Т/ц «Дзеркало історії» 07.00,
06.00 Мультфільми
08.00, 18.45, 21.30, 00.00,
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 02.30 Новини «На часі» 07.35
08.00, 12.15 «Він, Вона і
НОВА ВОЛИНЬ Глобал 3000 08.35 Місто 09.00,
телевізор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
07:00, 21:00, 23:55 Молитва за 17.00, 03.05 Т/с «Акваріум» 10.00
10.35, 18.40 «ДжеДАІ»
Україну 07:05, 16:00 Новини
Дайджест 10.30, 23.30, 04.30
10.55, 19.10 «Бандерлоги»
07:30, 22:35 «Час)Тіme» 07:45 ФізКультУра! 11.00 Поспілкуймося
11.20, 16.20, 17.20 «Загублений «Спорт для всіх» 08:10 «Крок
12.00 Чарівна майстерня 12.20
світ»
назустріч» 08:40, 22:50
Забави 13.00, 01.35 Концертна
14.15 Х/ф «Ультиматум» (16+) «Актуальний репортаж» 09:00
програма 14.00 Сад. Город.
19.30, 20.35 Т/с «Ментівські
«Ранок «Нової Волині» 10:15
Квітник 14.30 Шукаємо таланти
війни. Київ» (16+)
«Такти і факти» 11:10 Т/ц «Зустріч 15.00, 00.35, 05.00 Серіал
21.40 Т/с «Кістки 2» (16+)
для Вас» 11:30, 16:30, 23:25
«Роксолана» 16.00 Малюваки
23.15 Х/ф «Зубастий торнадо» «Тема дня» 12:00 «Варто знати» 16.20 Говоримо польською 16.30
(16+)
12:50 «Культурний простір» 13:50 Рандеву 18.00 МузейОк 18.30,
Т/ц «Історія без купюр» 14:15
20.30, 22.05 Вголос 19.00, 22.15
ФУТБОЛ1
«Чудесний канал» 14:40 Т/ц
Серіал «Справа Дойла» 20.00 У
06.00, 18.45 Данія ) Ірландія.
«Спадщина» 15:05, 05:50
фокусі Європа 20.40 Вечірня
Плей)оф. Відбір до ЧС)
«Волинська веселка» 16:25
казочка 21.00 Завтра)сьогодні
2018
Телеафіша 17:00 «Ми вас
23.00, 04.00 Волинський портрет
07.45 Журнал Ліги чемпіонів
обирали» 17:20 «Дитячий світ»
08.15 Ірландія ) Вельс. Відбір до 17:35 «Кошик творчих ідей» 18:00
ZIK
ЧС) 2018
«Ваш депутат» 18:50 «Піщані
06:10, 16:00 «Дзеркало історії»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
історії» 18:55 «Служба розшуку
06:55, 15:10, 16:55, 19:10,
NEWS
дітей» 19:00, 00:00 Новини.
10.20, 22.50 Швейцарія ) Півн. Підсумок 19:35 «Важливо!» 19:40 23:55 Пестуни долі 07:00 Перші
Ірландія. Плей)оф. Відбір «З добром у серці» 19:45, 00:30 про головне. Ранок 09:10, 23:00
«Мафіоза» 10:05 Перші про
до ЧС) 2018
«Громадський вектор» 20:45
головне. День. Включення з
12.10 «Великий футбол»
«Вечірня казка» 21:05 «Луцький Верховної Ради України 15:15
12.55 Греція ) Хорватія. Плей)оф. депутат» 21:35 «Тільки разом!»
«МультZIK» 17:00 Перші про
Відбір до ЧС) 2018
(дайджест) 22:00, 04:00 Новини. головне. Вечір 19:15 VOX POPULI
14.45, 20.35, 05.35 Топ)матч
Підсумок (сурдопереклад) 23:50 20:00 Zіткнення 21:00 «Перші про
14.50 «LaLiga Docs». Чемпіонат
«Хроніка війни» 00:25 «Із перших головне» 21:35 «DROZDOV» 22:00
Іспанії
уст» 01:25 Т/ц «Гартуємось!»
«Стежками війни» 22:30
16.00, 18.25, 01.00, 03.25
01:50 Т/ц «Ми ) українські» 02:10 «Житлоблуд»
«Шлях на Мундіаль»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00, 12.15 «Він, Вона і
телевізор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.40 «ДжеДАІ»
10.55, 19.10 «Бандерлоги»
11.20, 16.20, 17.20 «Загублений
світ»
14.20 Х/ф «Зубастий торнадо»
19.30, 20.35 Т/с «Ментівські
війни. Київ» (16+)
21.40 Т/с «Кістки 2» (16+)
23.15 Х/ф «Зубастий торнадо 2»
(16+)

20.35, 05.40 Топ)матч
20.40 Македонія ) Іспанія. Відбір
до ЧС) 2018
22.50 Франція ) Нідерланди.
Відбір до ЧС) 2018

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ

07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
Україну 07:05, 16:00 Новини
07:30 «Час)Тіme» 07:55, 19:40,
00:25 «Із перших уст» 08:00
«Луцький депутат» 08:20 Т/ц
«Манівцями» 08:35 Т/ц «Так було»
09:00 «Ранок «Нової Волині» 10:15
Т/ц «Напам’ять» 10:30 Т/ц
«Палітра» 11:00 Концерт «Під твою
ФУТБОЛ1
милість» 11:30, 16:30, 23:25
06.00 U)21. Україна ) Англія. Відбір «Тема дня» 12:00 «Тільки разом!»
до ЄВРО) 2019
(дайджест) 12:30 «Громадський
07.50 Огляд матчу «Італія )
вектор» 13:30, 02:30 Т/ц
Швеція». Відбір до ЧС)
«Незвідане Закарпаття» 14:00 «Ми
2018
вас обирали» 14:30, 03:30 Т/ц
08.10 Туреччина ) Фінляндія.
«Роки і долі» 15:05 Т/ц «Остання
Відбір до ЧС) 2018
барикада» 16:25 Телеафіша 17:00
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
«Дитячий світ» 17:15 Т/ц «Як це
NEWS
було» 17:30 «Кошик творчих ідей»
10.20 «Передматчева студія»
18:00 «Ваш депутат» 18:55
11.00 Україна ) Словаччина.
«Служба розшуку дітей» 19:00,
Контрольна гра
00:00 Новини. Підсумок 19:35
12.50 «Післяматчева студія»
«Важливо!» 19:45, 00:30
13.25 Італія ) Швеція. Плей)оф. «Євровибір» 20:45 «Вечірня казка»
Відбір до ЧС) 2018
21:05 «Народний контроль» 21:30
15.15 Відбір до ЧС) 2018. Огляд Т/ц «Роки і долі» (З. Комарук)
туру. Прем’єра
22:00, 04:00 Новини. Підсумок
16.00, 18.25, 01.05, 03.30
(сурдопереклад) 22:35 «Час)Time»
«Шлях на Мундіаль»
23:00, 03:00 «Волинська веселка»
16.35, 01.40 Ірландія ) Данія.
23:50 «Хроніка війни» 01:25
Плей)оф. Відбір до ЧС)
«Культурний простір» 04:30
2018
«Музичний проспект» 06:00 Т/ц
18.45 Чорногорія ) Польща. Відбір «Історія без купюр» 06:35
до ЧС) 2018
«Хвилини поезії»

АВЕРС
06.00 Суперкнига 06.30, 12.30
Т/ц «Дзеркало історії» 07.00,
08.00, 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На часі» 07.35
Завтра)сьогодні 08.35, 21.00
Феєрія мандрів 09.00, 17.00,
03.05 Т/с «Акваріум» 10.00
Діагноз: здоров’я 10.30
ФізКультУра! 11.00 Я тут живу
11.15 2 Я ) одне життя 12.00
Чарівна майстерня 12.20 Забави
13.00, 01.30 Концертна програма
14.00 Сад. Город. Квітник 14.30
Шукаємо таланти 15.00, 00.35,
05.00 Серіал «Роксолана» 16.00
Малюваки 16.20 Говоримо
польською 16.30 Рандеву 18.00
МузейОк 18.15 Життя в цифрі
18.30, 20.30, 22.05 Вголос
19.00, 22.15 Серіал «Справа
Дойла» 20.00 У фокусі Європа
20.40 Вечірня казочка 23.00,
04.00 Волинський портрет 23.30,
04.30 Обережно, діти!

ZIK
06:55, 11:00, 12:55, 15:10,
16:55, 19:10, 23:55 Пестуни долі
07:00 Перші про головне. Ранок
09:10, 23:00 «Мафіоза» 10:10,
16:00 «Дзеркало історії» 11:05
«Стежками війни» 11:35 «DROZ)
DOV» 12:00 Zіткнення 13:00
Перші про головне. День 15:15
«МультZIK» 17:00 Перші про
головне. Вечір 19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко 21:00
«Перші про головне» 21:35
«Почути Україну» 00:00 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані
04:20 Концерт

22.50 U)21. Україна ) Англія. Відбір
АВЕРС
до ЄВРО) 2019
00.40, 04.55 «Шлях на Мундіаль» 06.00 Суперкнига 06.30, 12.30
Т/ц «Дзеркало історії» 07.00,
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 08.00, 18.45, 21.30, 00.00,
НОВА ВОЛИНЬ 02.30 Новини «На часі» 07.35 У
07:00, 21:00, 23:55 Молитва за фокусі Європа 08.35 Феєрія
мандрів 09.00, 17.00, 03.05 Т/с
Україну 07:05, 16:00 Новини
07:30 «Час)Тіme» 07:55, 19:40, «Акваріум» 10.30, 23.30, 04.30
00:25 «Із перших уст» 08:00,
Обережно, діти! 11.00 Я тут живу
13:25, 06:15 «Волинська веселка» 11.15 2 Я ) одне життя 12.00
08:30 «Тільки разом!» (дайджест) Чарівна майстерня 12.20 Забави
09:00 «Ранок «Нової Волині»
13.00, 01.30 Концертна програма
10:25 Т/ц «Полігон» 11:05 Т/ц
14.00 Сад. Город. Квітник 14.30
«Жіночий клуб» 11:30 «Тема дня» Шукаємо таланти 15.00, 00.35,
12:00 Т/ц «Видатні волиняни»
05.00 Серіал «Роксолана» 16.00
12:30 «Євровибір» 13:55 Т/ц
Малюваки 16.20 Говоримо
ФУТБОЛ1
«Хочу бути» 14:10 Т/ц «Історія без польською 16.30 Рандеву 18.00
06.00 Італія ) Швеція. Плей)оф. купюр» (протестантські святині)
МузейОк 18.30, 20.30, 22.05
Відбір до ЧС) 2018
14:45 Ретроспектива ВТ: «Чесно, Вголос 19.00, 22.15 Серіал
07.50 Огляд матчу «Ірландія )
по)журналістськи» 15:15 «ВТ )
«Справа Дойла» 20.00 Євромакс
Данія». Відбір до
очима телегероїв» 16:25
20.40 Вечірня казочка 21.00
ЧС) 2018
Телеафіша
16:30,
23:00
«Схід
і
08.10 Іспанія ) Ізраїль. Відбір до
Глобал 3000 23.00, 04.10
Захід
)
разом!»
17:00
«Дитячий
ЧС) 2018
Волинський портрет
світ»
17:15
«Кошик
творчих
ідей»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
17:35 Т/ц «Вухаті та хвостаті»
ZIK
NEWS
10.20 Ірландія ) Данія. Плей)оф. 18:00 «Ваш депутат» 18:40
06:55, 10:40, 12:55, 15:10,
Відбір до ЧС) 2018
«Піщані історії» 18:55 «Служба
16:55, 19:10 Пестуни долі 07:00
12.10 Німеччина ) Норвегія. Відбір розшуку дітей» 19:00, 00:00
Перші про головне. Ранок 09:15
до ЧС) 2018
Новини. Підсумок 19:35
«Мафіоза» 10:10, 16:00
13.55 Угорщина ) Португалія.
«Важливо!» 19:45, 00:30
«Дзеркало історії» 10:45, 05:30
Відбір до ЧС) 2018
«Актуально» 20:45 «Вечірня казка» Художній фільм 12:00 Zіткнення
16.00 «Моя гра» С. Кривцов 2 ч. 21:05 Т/ц «Стоп корупція!» 21:30 13:00 Перші про головне. День
16.30, 03.05 Греція ) Хорватія.
Т/ц «Роки і долі» (Гаразджанській 15:15 «МультZIK» 17:00 Перші про
Плей)оф. Відбір до ЧС)
школі ) 50!) 22:00, 04:00 Новини. головне. Вечір 19:15 VOX POPULI
2018
Підсумок (сурдопереклад) 22:35 20:00 FACE 2 FACE з Тетяною
18.20 Україна ) Словаччина.
«Час)Time» 23:25, 02:40
Даниленко 21:00 «Перші про
Контрольна гра
«Музичний проспект» 23:40 Т/ц головне» 21:30 «Народ проти!»
20.10 Журнал Ліги чемпіонів
«Обличчя війни» 01:20 Т/ц «Тільки 00:30 Історична правда з
20.40, 01.15 Швейцарія ) Півн. жінка» 01:45 Т/ц «Напам’ять»
Вахтангом Кіпіані 04:00 Концерт
Ірландія. Плей)оф. Відбір 02:00 Т/ц «Козацька звитяга»
05:00 Хіт)парад FM)TV
до ЧС) 2018

2+2

06.00 Мультфільми
08.00, 12.15 «Він, Вона і
телевізор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.40 «ДжеДАІ»
10.55, 19.10 «Бандерлоги»
11.20, 16.20, 17.20 «Загублений
світ»
14.30 Х/ф «Зубастий торнадо 2»
(16+)
19.30, 20.35 Т/с «Ментівські
війни. Київ» (16+)
21.40 Т/с «Кістки 2» (16+)
23.15 Х/ф «Зубастий торнадо 3»
(16+)

Ï’ßÒÍÈÖß , 17 ЛИСТОПАДА
УТ1
06:00 М/с «Легенда про
Білосніжку» 06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:05, 21:00, 02:25 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Бодо» 11:05 Т/с «Епоха честі»
13:10, 14:30 Радіо. День 13:55
«Схеми» з Наталією Седлецькою
15:15 Світло 16:45 М/с «Книга
джунглів» 17:50, 01:40 Новини.
Світ 18:20, 21:30, 01:55, 03:10
Тема дня 18:35, 02:10 Новини.
Культура 19:00 Твій дім 19:25 Д/с
«Дикі тварини» 20:25 Перша
шпальта 21:50, 02:50 Новини.
Спорт 22:15 ЧереЩур (Late night
show) 22:50 Як дивитися кіно
23:20 Х/ф «Лагідна» 03:25
Розсекречена історія

01.10 Х/ф «Зелені гори» (16+)
04.35 «Неділя з Кварталом»

СТБ

06.10 Х/ф «Подвійне життя»
17.30, 22.00 «Вікна7Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
05.50 Мультфільм
історія»
06.20 «Слідство вели... з Леонідом
20.00, 22.45 «Сюрприз,
Каневським»
сюрприз!»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
23.25 Х/ф «Маша»
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
ICTV
Інтером»
05.25 Громадянська оборона
10.30, 12.25 Т/с «Нехай
06.30 Ранок у великому місті
говорять» (16+)
08.45 Факти. Ранок
13.00, 14.00 «Життя на межі»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
10.10 Інсайдер
18.00 Ток7шоу «Стосується
11.10, 17.40 Т/с «Невиправні»
кожного»
(16+)
20.00, 03.10 «Подробиці тижня»
12.05, 13.25 Х/ф «Чорні мітки»
22.00 Т/с «Німеччина 83» (16+)
(16+)
00.00 Х/ф «Геймер» (18+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Скетч7шоу «На трьох»
УКРАЇНА
15.05, 16.15 Т/с «Майор і магія»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
1+1
(16+)
Україною
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
18.45, 21.05 Факти. Вечір
07.00,
08.00,
09.00,
15.00,
«Сніданок з 1+1»
20.20 Антизомбі
19.00, 23.00, 03.25
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
21.25 Дизель7шоу
Сьогодні
16.45, 19.30 ТСН:
00.05 Комік на мільйон
09.30,
05.45
Зірковий
шлях
«Телевізійна служба
11.30,
04.10
Реальна
містика
НОВИЙ КАНАЛ
новин»
13.30, 15.30 Агенти
09.30 «Чотири весілля»
03.00, 02.15 Зона ночі
справедливості (16+)
11.00, 12.20 «Міняю жінку»
04.30 Абзац
16.00 Історія одного злочину (16+) 06.40, 07.00 М/с «Том і Джеррі
13.00 Т/с «Свати 7 6»
18.00
Т/с
«Лікар
Ковальчук»
(12+)
14.00 Т/с «Величне століття.
шоу»
19.45 Ток7шоу «Говорить Україна» 06.59, 08.19 Kids Time
Роксолана»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 21.00, 00.00 Т/с «Лабіринти долі» 08.20, 22.40 Половинки
(16+)
20.15 «Ліга сміху. Шлях до фіналу
10.20 Кохання на виживання
23.20 Слідами
2017»
12.15, 21.40 Київ вдень та вночі
01.50 Т/с «CSI. Місце злочину»
22.40 «Ігри приколів»
16.20, 19.00 Топ7модель
(16+)
23.40 «Вечірній Київ»
по7українськи

ІНТЕР

УТ1

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.50 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45, 10.55, 23.10 «Світське
життя»
11.45 «Голос. Діти 4»
14.15 Т/с «Слуга народу. Від
любові до імпічменту»
(12+)
16.35 «Вечірній квартал 2017»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.10 «Модель XL»
02.00 «Вечірній Київ»

Í Å Ä ² Ë ß , 19 ЛИСТОПАДА
УТ1
06:00 М/с «Легенда про
Білосніжку» 06:30, 07:10, 08:05,
09:10 Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
01:10 Новини 09:30 Д/с
«Супервідчуття» 10:50 Х/ф
«Дитячий секрет» 13:00 Д/с
«Смак Дзяннаня» 13:30 Фольк7
music. Діти 14:25 Фольк7music
15:30 Перший на селі 16:05 Д/с
«Вагасі 7 японські смаколики»
17:15 Т/с «Нові світи» 21:35
#@)[]?$0 з Майклом Щуром 22:15
ЧереЩур (Late night show) 22:40
Лайфхак українською 22:50
Книга.ua 23:30 Богатирські ігри
00:15 Роздягалка 00:40, 03:40
Д/с «Мистецький пульс Америки»
01:35 Розсекречена історія 02:25
Надвечір’я. Долі 03:20 Д/ф «Бути
сама собі ціллю.Ольга
Кобилянська» 04:10 Д/с «Марк
Твен»

1+1
06.05 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото7забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.10 «Розсміши коміка»
11.10 «Світ навиворіт 7 9»
12.15 «Світ навиворіт 7 6»
13.30, 14.30, 15.50
Т/с «Свати 7 6»
16.50 «Ліга сміху. Шлях до фіналу
2017»

00.40 Х/ф «Останнє вигнання
диявола» (18+)
02.10 Служба розшуку дітей

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50, 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше7це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф «Білосніжка»
12.00 Панянка7селянка
13.00, 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30, 02.50 Казки У
15.30, 03.40 Віталька
16.50, 02.00 Країна У
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Х/ф «Шпигун по
сусідству»
23.00 Х/ф «Де моя тачка,
чувак?»
01.00 Т/с «Баффі 7 винищувачка
вампірів» (16+)

розшуку дітей 12.45 Удосвіта
13.15 Фабрика ідей 13.45
Профстайл 14.15, 19.45 Один на
один 15.45 Лінія захисту 16.25
Мультдаринки 16.50 Муз. фільм
«Авторський концерт
А. Загайкевич» 1 ч. 17.35 Погорина
17.55 Стоп корупції 18.20 Будні
ОСББ 18.45 Полігон 20.25 Т/ф
«Мелодія в мінорі» 20.45 На
добраніч, казка 21.00 Азбука
смаку 21.15 Т/ф «Рівне: місто
сплетінь» 21.35 Телеспорт 22.00
Інформаційний випуск «День».
Субтитри 22.25 7 хвилин
з А. Матвійчуком 22.45 Країна
талантів 23.15 Я живу в Україні.
Міжнародний конкурс дитячої
творчості 1 ч.

К1

05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Файна Юкрайна»
РТБ
09.10 «Красуні»
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі7Хілс,
06.00 Гімн України 06.02 Муз.
90210»
фільм «Червоне та чорне
Лемківської долі кольори» 07.00, 12.00 «Орел і Решка. Шопінг»
13.10, 19.00 «Орел і Решка. На
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
краю світу»
Інформаційний випуск «День»
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
07.30, 09.30, 12.30, 15.30,
Ювілейний 2»
19.30, 22.30 Телевізійна
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
кримінальна служба 07.45 Клуб
Навколосвітня подорож»
Суперкниги 08.05 Фестивальний
18.00 «Розсміши коміка»
подіум Т/ф «Під одним небом»
22.00, 00.50 «КВН на БІС»
09.45 Громадська приймальня
10.25 Моя родина7Україна 10.40 23.00 «КВН»
Так було 10.55 Молодіжний
2+2
прорив 11.20, 16.05 Чудесний
06.00 Мультфільми
канал 11.55, 14.55 Служба

одним небом» 13.35 Концерт
колективів ПДМ 15.45 Телевісник
служби зайнятості 16.30
ІНТЕР
ICTV
ТЕТ
Невгамовні дослідники 16.45
Кошик творчих ідей 17.05 Урок
06.20 Мультфільм
05.00, 04.20 Скарб нації
06.00 Байдиківка
для батьків 17.20 Погорина 17.40
07.00 Х/ф «Два капітани»
05.10, 04.30 Еврика!
06.30 Казка з татом
Т/ф «Українська рапсодія» 18.10
16.00 Х/ф «Невловимі месники» 05.15, 04.40 Факти
06.50, 05.30 Корисні підказки
Авторський концерт А. Загайкевич
17.40, 20.30 Т/с «Жереб долі»
05.40 Більше ніж правда
07.10 Це наше7це твоє
1 ч. 19.45 Ноосфера 20.25 ХАЕС
20.00, 02.25 «Подробиці»
07.15 Я зняв!
07.15 Мультмікс
22.00 Т/с «Німеччина 83» (16+)
09.10, 13.00 Дизель7шоу
10.45 М/с «Дора і друзі. Пригоди в інформує 20.45 На добраніч,
казка 21.00 Перехрестя правди
00.00 Х/ф «Дорога на Арлінгтон» 10.45, 11.45 Особливості
місті»
21.25 Будні ОСББ 21.45 Так було
(16+)
національної роботи
11.15 М/ф «Барбі. Магія
22.00 інформаційний випуск
02.55 Х/ф «Небезпечно для
12.45 Факти. День
дельфінів»
«День». Субтитри 22.45 Я живу в
життя»
14.10 Комік на мільйон
12.30 Х/ф «Кіт у чоботях»
Україні. Міжнародний конкурс
04.20 Х/ф «Висота»
16.15 Х/ф «Згадати все» (16+) 13.40, 02.00 Країна У
дитячої творчості 2 ч.
18.45 Факти. Вечір
18.00 Х/ф «Шпигун по
УКРАЇНА
19.20 Надзвичайні новини.
сусідству»
К1
Підсумки
20.00 Одного разу
07.00, 15.00, 19.00, 04.00
05.10
«Рецепти
щастя»
20.10 Х/ф «Битва титанів» (16+)
під Полтавою
Сьогодні
22.05 Х/ф «Гнів титанів» (16+) 00.00 Т/с «Баффі 7 винищувачка 05.50 «Спеція»
07.15, 05.35 Зірковий шлях
06.30 «TOP SHOP»
вампірів» (16+)
08.20, 15.20 Т/с «Специ» (16+) 00.00 Х/ф «Вбивці на заміну»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
(16+)
02.50 Казки У
16.00, 19.40 Т/с «Гра в любов»
08.15 «Мультфільми»
01.45 Провокатор
03.40 Віталька
(12+)
09.15 Х/ф «Реальні дівчата»
21.00 Шоу Братів Шумахерів
НОВИЙ КАНАЛ
РТБ
11.10 Х/ф «Вчитель року»
23.00 Т/с «Герократія» (16+)
03.00, 02.10 Зона ночі
06.00 Гімн України 06.02 Я живу 13.15 «Ух ти show»
00.20 Реальна містика
14.20 «Орел і Решка.
05.20 Т/с «Татусеві дочки» (16+) в Україні. Міжнародний конкурс
02.20, 04.40 Т/с «Лист
Рай та пекло»
06.09, 08.09 Kids Time
дитячої творчості 1 ч. 07.00
очікування»
22.00 «Їже, я люблю тебе!»
06.10 М/с «Лунтик і його друзі»
Інформаційний випуск «День».
СТБ
07.00 М/с «Том і Джеррі шоу»
Субтитри 07.30, 09.30, 12.30, 00.00 Х/ф «Все можливо, бебі!»
(16+)
08.10 Дешево і сердито
15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна
06.10 Х/ф «Одруження
09.20 Ревізор
кримінальна служба 07.45, 11.35 02.00 «Нічне життя»
Бальзамінова»
12.20 Страсті за Ревізором
Клуб Суперкниги 07.55, 16.05
08.00 «Караоке на Майдані»
2+2
15.10 Вар’яти
Мультдаринки 08.30 А ми
09.00 «Все буде смачно!»
06.00
Мультфільми
17.10 Зоряні яйця
відпочиваємо 09.00, 12.00,
10.35 «Сюрприз, сюрприз!»
08.00, 09.10, 00.45 «Цілком
19.00 Х/ф «Люди в чорному»
15.00, 19.00 Інформаційний
13.15 «Зважені та щасливі 7 7»
таємно»
(16+)
випуск «День» 09.45, 14.15 Один
16.10 «Хата на тата»
09.40 «Загублений світ»
21.00 Х/ф «Люди в чорному 2» на один 10.25 Азбука смаку
19.00 «Х7Фактор 7 8»
13.50 16 тур ЧУ з футболу «Зоря»7
10.40 Країна талантів 11.10
21.25, 23.35 Т/с «Коли ми вдома. 22.45 Х/ф «Зловісні мерці:
«Верес»
Чорна книга» (18+)
Телеспорт 11.55, 14.55 Служба
Нова історія»
16.00 Х/ф «Дракони Камелота»
00.40 Х/ф «Останнє вигнання розшуку дітей 12.45
22.35 «Х7Фактор 7 8 Підсумки
(16+)
диявола» (18+)
Фестивальний подіум Т/ф «Під
голосування»

Ñ Ó Á Î Ò À , 18 ЛИСТОПАДА
06:00, 09:40 М/с «Легенда про
Білосніжку» 06:30, 07:10, 08:05,
09:10 Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
01:10 Новини 10:30 Покоління Z
11:00 Фольк7music. Діти 11:50
Лайфхак українською 12:05 Хто в
домі хазяїн? 12:50 Х/ф «Дитячий
секрет» 15:00 Д/с «Смак
Дзяннаня» 15:30 Т/с «Оповідання
ХІХ століття» 20:25 Роздягалка
21:35 Розсекречена історія
22:35 Війна і мир 23:25 Мегалот
23:30 Д/с «Орегонський путівник»
00:35 Д/с «Мистецький пульс
Америки» 01:35 Світло 02:30
Д/ф «Після прем’єри 7 розстріл»
03:25 Д/ф «Раїса Кириченко.
Діагноз 7 народна» 04:05 Д/с
«Марк Твен»

Т Б

19.30, 05.00 «ТСН7Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 4»
23.20 Х/ф «Усі в захваті від
Мері» (16+)
01.35 «Аргумент кiно»
02.15 «Світське життя»

ІНТЕР
05.50 Мультфільм
06.20 Х/ф «Невловимі
месники»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
12.00, 02.00 Х/ф «Бум»
14.15, 03.45 Х/ф «Бум 2»
16.20 «Місце зустрічі»
18.10, 20.30 Х/ф «Службовий
роман»
20.00, 01.30, 05.25 «Подробиці»
22.00 Т/с «Доярка з Хацапетівки»
2 с.

УКРАЇНА
06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.40 Т/с «Гра в любов» (12+)
13.45 Т/с «Лабіринти долі» (16+)
17.15, 21.00 Т/с «Веселка
в небі»
19.00, 02.45 Події тижня з
Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.15 Т/с «Сільська історія»
03.45 Т/с «Лист очікування»
05.30 Історія одного злочину
(16+)

СТБ
06.55 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майдані»
11.15 «МастерШеф 7 7»
19.00 «Битва екстрасенсів 17»
21.15 «Один за всіх»
22.30 «Х7Фактор 7 8»

ICTV

Т Б

Т Б
17.10 Х/ф «Люди в чорному 2»
18.50 Х/ф «Люди в чорному 3»
(16+)
21.00 Х/ф «Вартові Галактики»
(16+)
23.20 Х/ф «Спуск» (18+)
01.20 Х/ф «Зловісні мерці:
Чорна книга» (18+)

ТЕТ

06.00 Байдиківка
05.10 Більше ніж правда
06.30 Казка з татом
06.55 Т/с «Слідчі» (16+)
06.50, 05.30 Корисні підказки
08.20 Т/с «Відділ 44» (16+)
07.10 Це наше7це твоє
12.10, 13.00 Х/ф «Згадати все» 07.15 Мультмікс
(16+)
11.00 М/ф «Школа монстрів:
12.45 Факти. День
Електрично»
14.50 Х/ф «Битва титанів»
12.20 Х/ф «Залізний Ганс»
(16+)
14.00 Танька і Володька
16.50 Х/ф «Гнів титанів»
18.00 Одного разу
(16+)
під Полтавою
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
22.00 Х/ф «Де моя тачка,
20.35 Х/ф «Людина зі сталі»
чувак?»
(16+)
00.00 Т/с «Баффі 7 винищувачка
23.35 Комік на мільйон
вампірів» (16+)
01.40 Х/ф «Вбивці на заміну»
02.00 Х/ф «Трубач»
(16+)
03.40 Віталька
03.00 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
05.39, 08.19 Kids Time
05.40 М/с «Лунтик і його друзі»
07.00 М/с «Том і Джеррі шоу»
08.20 Топ7модель по7українськи
11.10 М/ф «Мегамозок»
13.00 Х/ф «Еволюція»
15.10 Х/ф «Люди в чорному»
(16+)

Невгамовні дослідники 11.00
Чудесний канал 11.40, 16.20
Іноземна для дітей 12.30 Служба
розшуку дітей 12.35 Грандіозне
шоу «Українська пісня» 1, 2 ч.
14.30 Ретроспектива Почерк долі.
Роман Василишин 14.50
Музичний калейдоскоп 15.30
Абетка здоров’я 16.30 Кошик
творчих ідей 17.15 Муз. фільм
«Україна, мов калина» 17.45
Професіонали 18.15 Без права на
забуття 18.45 Таке життя 19.30
Пульс РАЕС 19.45 Природа
творення 20.30 Штрихи з натури
20.45 На добраніч, казка 21.00
Почерк долі. Василь Жуковський
21.30 Європейський дім 22.30
Хітова вежа 22.55 Концерт
«Писанка»

К1

05.10 «Рецепти щастя»
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Мультфільми»
09.00 «Ух ти show»
10.10 Х/ф «Реальні дівчата»
12.00 Х/ф «Вчитель року»
14.10 Х/ф «Їх поміняли
РТБ
тілами»
06.00 Гімн України 06.02 Ми
16.15 «Орел і Решка. Рай та
українські 07.00, 09.00, 12.00,
пекло»
15.00, 19.00, 22.00 Огляд подій 23.50 «КВН»
тижня 07.30, 11.20 Клуб
01.45 «Нічне життя»
Суперкниги 07.50, 15.50, 16.45
2+2
Мультдаринки 08.20 Я живу в
Україні. Міжнародний конкурс
06.00 Мультфільми
дитячої творчості 2 ч. 09.30
08.00 Бушидо
7 хвилин з А. Матвійчуком 09.45 09.00 «Бандерлоги»
Ноосфера 10.25 Погорина 10.45 12.30 «Він, Вона і телевізор»

08.00, 12.15 «Він, Вона і
телевізор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.40 «ДжеДАІ»
10.55 «Бандерлоги»
11.20, 16.20, 17.20 «Загублений
світ»
14.30 Х/ф «Зубастий торнадо 3»
(16+)
19.10 Х/ф «Універсальний
агент» (16+)
21.00 Х/ф «Повернення
Геркулеса» (16+)
22.50 Змішані єдиноборства. UFC

ФУТБОЛ1
06.00 Словенія 7 Шотландія. Відбір
до ЧС7 2018
07.50, 21.20, 05.20 Відбір до ЧС7
2018. Огляд туру
08.15 Андорра 7 Португалія. Відбір
до ЧС7 2018
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Італія 7 Швеція. Плей7оф.
Відбір до ЧС7 2018
12.10 Англія 7 Словенія. Відбір до
ЧС7 2018
13.55 Ірландія 7 Данія. Плей7оф.
Відбір до ЧС7 2018
16.00 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру.
Прем’єра
16.30 Ісландія 7 Україна. Відбір до
ЧС7 2018
18.20, 21.50 Топ7матч
18.30, 20.55 «Тур ONLINE»
18.55 LIVE. Шахтар 7 Олександрія.
Чемпіонат України
22.00, 03.00 Світ Прем’єр7ліги
22.50 Україна 7 Словаччина.
Контрольна гра

17.25 Х/ф «Повернення
Геркулеса» (16+)
19.20 Х/ф «Центуріон» (16+)
21.15 Х/ф «Поганий лейтенант»
(16+)
23.45 «Територія обману»
02.20 Х/ф «Відьма»
04.15 «Облом.UA.»

подорож» 06:25
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, «Краєзнавча
НОВА ВОЛИНЬ Т/ц «Живописна Сіверія»
АВЕРС
07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
Україну 07:05, 16:00 Новини
07:30 «Час7Тіme» 07:55, 22:30,
00:25 «Із перших уст» 08:00,
22:50 «Актуальний репортаж»
08:30 Т/ц «Стоп корупція!» 09:00
«Ранок «Нової Волині» 10:15,
21:30, 01:25 Т/ц «Історія без
купюр» 10:45 «Міні7мікс» 11:35
«Схід і Захід 7 разом!» 12:00 Т/ц
«Творчий портрет» 12:30
«Актуально» 13:25 Т/ц «Сам собі
господар» 13:45, 04:30
«Волинська веселка» 14:25 Т/ц
«Народна скарбниця» 14:50
Мультсеріал 16:25 Телеафіша
16:30, 23:15 «Тема дня» 17:05
«Дитячий світ» 17:20 «Кошик
творчих ідей» 17:40 Т/ц «Разом»
(сурдопереклад) 18:00 Т/ц «Роки і
долі» (В. П’ясецький) 18:30 Т/ц
«Мандруймо вдома» 18:55
«Служба розшуку дітей» 19:00,
00:00 Новини. Підсумок 19:35
«Важливо!» 19:40 «З добром у
серці» 19:45, 00:30 «Проти7
лежний погляд» 20:45 «Вечірня
казка» 21:15 Т/ц «Роки і долі»
(О. Левчанівська) 22:00, 04:00
Новини. Підсумок (сурдопереклад)
22:35 «Час7Time» 23:40 Т/ц
«Обличчя війни» 23:50 «Хроніка
війни» 01:50 Вистава «Земляки» із
Лобачівки» 02:30 «Музичний
проспект» 02:50 Д/ф «Останній
напис» 03:40 Т/ц «Роки і долі»
05:00 Д/ф «Світова марка
патонівців» 05:30 Т/ц «Так було»
05:45 Т/ц «Манівцями» 06:00 Т/ц

ФУТБОЛ1

ZIK
06:55, 10:40, 12:55, 15:10,
16:55, 19:10 Пестуни долі 07:00
Перші про головне. Ранок 09:15
«Мафіоза» 10:10, 16:00
«Дзеркало історії» 10:45, 05:30
Художній фільм 12:00 Zіткнення
13:00 Перші про головне. День
15:15 «МультZIK» 17:00 Перші про
головне. Вечір 19:15 VOX POPULI
20:00 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 21:00 «Перші про
головне» 21:30 «Народ проти!»
00:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

06.30, 12.30 Феєрія
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, історії»
07.00 Детонація 07.30
НОВА ВОЛИНЬ мандрів
Євромакс 08.00, 09.00, 18.45,

07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
Україну 07:05, 16:00 Новини
07:30 «Час7Тіme» 07:45, 03:40
«Волинська веселка» 08:30
«Грані» 09:00 «Ранок «Нової
Волині» 10:05, 23:25, 04:30
ФУТБОЛ1
«Музичний проспект» 10:30
06.00 Франція 7 Білорусь. Відбір «Тільки разом!» (дайджест) 11:00
«Вісник обласної ради» 11:30,
до ЧС7 2018
16:30, 22:45 «Тема дня» 12:00
07.45 Чемпіонат Іспанії.
«Натхнення» 12:30 «Протилежний
Передмова до туру
08.15 Греція 7 Хорватія. Плей7оф. погляд» 13:30 Прем’єра:
Фестиваль співаної поезії та
Відбір до ЧС7 2018
авторської пісні «Оберіг72017»
10.00, 16.30, 22.30 Футбол
15:00 «Солодкий вікенд» 15:30
NEWS
«Офлайн» 16:25 Телеафіша
10.25 «Халатний футбол»
17:00 «Підліткова студія «Клас!»
11.15, 19.00, 01.40 Світ
17:30 Фестиваль співаної поезії
Прем’єр7ліги
та авторської пісні «Оберіг72017»
11.45 Шахтар 7 Олександрія.
18:30 «Крок назустріч» 19:00,
Чемпіонат України
00:00 Новини. Підсумок 19:30,
13.35, 21.25, 23.40 Топ7матч
05:30 Т/ц «Забуті смаки Луцька»
13.45 Чемпіонат Англії. Передмова 20:00 «Акценти» 20:20 Т/ц «Роки
до туру
і долі» (С. Бояркевич) 20:55
14.15 LIVE. Арсенал 7 Тоттенгем. «Вечірня казка» 21:05, 00:30 «За
Чемпіонат Англії
літнім часом» 22:00, 04:00
15.25 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
Новини. Підсумок
16.50 LIVE. Лестер 7 Ман Сіті.
(сурдопереклад) 22:25 «Вікно в
Чемпіонат Англії
Америку» 23:10 Т/ц «Народна
19.25 LIVE. Севілья 7 Сельта.
скарбниця» 00:25 «Із перших уст»
Чемпіонат Іспанії
01:20 Д/ф «Василь Макух.
21.40 LIVE. Атлетіко 7 Реал.
Смолоскип» 02:10 «Сім нот»
Чемпіонат Іспанії
02:35 Т/ц «Спадщина» 03:10 Т/ц
23.50 Зірка 7 Динамо. Чемпіонат «Видатні волиняни» 05:00 Т/ц
України
«Роки і долі» 06:00 «Остання
02.10 МЮ 7 Ньюкасл. Чемпіонат барикада»
Англії
04.00 Леганес 7 Барселона.
АВЕРС
Чемпіонат Іспанії
06.00 Мультсеріал «Хранителі

13.30 Х/ф «ВаKбанк»
15.45 Х/ф «ВаKбанк 2»
17.45 Х/ф «Універсальний
агент» (16+)
19.30 Х/ф «Факультет» (16+)
21.30 ПРОФУТБОЛ
23.15 Змішані єдиноборства.
UFC
02.30 Х/ф «Страчені
світанки»
04.00 «Облом.UA.»

06.00 Суперкнига 06.30, 12.30
Т/ц «Дзеркало історії» 07.00,
08.00, 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На часі» 07.35
Євромакс 08.35 Глобал 3000
09.00 Т/с «Акваріум» 10.00
Діагноз: здоров’я 10.30, 23.30
Обережно, діти! 11.00 Я тут живу
11.15 2 Я 7 одне життя 12.00
Чарівна майстерня 12.20 Забави
13.00, 01.35 Концертна програма
14.00 Сад. Город. Квітник 14.30
Шукаємо таланти 15.00, 00.35,
05.00 Серіал «Роксолана» 16.00
Малюваки 16.20 Говоримо
польською 16.30 Рандеву 17.00
Док. фільм «Генеральна репетиція»
18.00 МузейОк 18.30, 22.05
Вголос 19.00, 22.15 Серіал
«Справа Дойла» 20.00 Життя в
цифрі 20.30 Запитай у депутата
23.00, 04.00 Волинський портрет

03.40 Атлетік 7 Вільярреал.
Чемпіонат Іспанії

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
Україну 07:05 Новини 07:30,
14:30 «Вікно в Америку» 08:00
«Акценти» 08:20, 02:55
«Волинська веселка» 08:50 «З
добром у серці» 09:00 «Ранок
«Нової Волині» 10:05 «Підліткова
студія «Клас!» 10:30, 19:30 «Урок
для батьків» 11:00 «За літнім
часом» 11:50 Т/ц «Ключ до успіху»
12:15 Т/ц «Мандри кота Фініка»
12:30 Т/ц «Забуті смаки Луцька»
12:50 Мультсеріал 13:35 Т/ц
«Кулінарія від Андрія» 14:00,
00:00 «Волинський тиждень»
15:00, 17:00 Фестиваль співаної
поезії та авторської пісні «Оберіг7
2017» 16:00 «Дзвони Волині»
16:55 «Піщані історії» 18:35
«Натхнення» 19:00 «Місто» 20:20
«Вісник обласної ради» 20:45
«Вечірня казка» 21:00 «Солодкий
вікенд» 21:35 Т/ф «І слово
вибрало його» 22:00, 04:00
«Волинський тиждень»
(сурдопереклад) 22:30 «Час7Time»
22:45 «Такти і факти» 23:35
«Музичний проспект» 00:25
Вистава за творами Лесі Українки
«Лесина містерія» 03:35 Д/ф
«Слідчий історії» 04:25 Т/ц
«Галерея портретів» (П. Мирний)
05:05 «Музика осені» 06:00
«Український клуб»

06.00 Арсенал 7 Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
07.45 Світ Прем’єр7Ліги
08.15 Атлетіко 7 Реал. Чемпіонат
Іспанії
10.00, 16.20, 20.15 Футбол
NEWS
10.25 «Халатний футбол»
11.15 «Моя гра» М. Павлов.
Прем’єра
11.45 Лестер 7 Ман Сіті. Чемпіонат
Англії
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Ворскла 7 Сталь.
Чемпіонат України
14.45, 18.00 Футбол Tables
16.40, 23.00 Журнал Ліги
чемпіонів
17.10 LIVE. Еспаньйол 7 Валенсія.
Чемпіонат Іспанії
19.10, 01.20, 03.25, 05.30 Топ7
матч
19.25 LIVE. Лас7Пальмас 7
Леванте. Чемпіонат Іспанії
21.20 «Великий футбол»
23.30 Вотфорд 7 Вест Гем.
Чемпіонат Англії
АВЕРС
01.35 Ворскла 7 Сталь. Чемпіонат
України
06.00 Мультсеріал «Хранителі

21.30, 00.00, 02.30 Новини «На
часі» 08.35 Глобал 3000 09.35,
17.15 Рандеву 10.00 Запитай у
депутата 11.00 2 Я 7 одна сім’я
12.00 Чарівна майстерня 12.20
Забави 13.00 Концертна
програма 14.00 Сад. Город.
Квітник 14.15 Говоримо
польською 14.30 Волинський
портрет 15.00, 02.55 Серіал
«Справа Дойла» 17.30 У фокусі
Європа 18.00 Мозаїка
батьківства 18.30, 20.30 Вголос
19.00 Джем 20.00 Вісник
обласної ради 20.40 Вечірня
казочка 21.00 Огляд світових
подій 21.55 Худ. фільм «Зелена
кофта» 00.25 Худ. фільм
«Фатальні діаманти» 05.15
Музична скринька

ZIK
06:55, 08:45, 11:55, 15:10,
19:55 Пестуни долі 07:00 Перші
про головне. Вечір 08:50 «Завтра
вже сьогодні» 09:15, 05:30
Художній фільм 10:50, 23:30
«Дзеркало історії» 12:00 «Народ
проти!» 15:15 «МультZIK» 16:00,
20:00 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 17:00 «Прямим
текстом» 18:25 HARD з Влащенко
19:25 Слідство. Інфо 21:00
«Перші про головне. Деталі»
22:00, 00:00 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 04:00 Концерт
05:00 Хіт7парад FM7TV.
Підсумки

історії» 06.30 Феєрія мандрів
07.00 Детонація 07.30, 02.00
Огляд світових подій 08.00,
09.00 Новини «На часі» 08.35,
00.35 Завтра7сьогодні 09.35
Вісник обласної ради 10.00
Мультсеріал «Велика книга» 11.00
Поспілкуймося 12.00 Чарівна
майстерня 12.20 Англійські КЛАси
12.30 Благодатна купель 13.00,
01.00 Концертна програма 14.00
Дайджест 14.30 Мозаїка
батьківства 15.00, 03.05 Серіал
«Справа Дойла» 16.30 Худ.
фільм «Фатальні діаманти»
18.00 Глобал 3000 18.30, 21.30,
00.00, 02.30 Новини «На часі».
Спецвипуск 19.05 Худ. фільм
«Зелена кофта» 20.40 Вечірня
казочка 21.00 Місто 22.05,
04.35 Худ. фільм «Київські
прохачі» 23.30 Волинський
портрет

ZIK
06:10 «Дзеркало історії» 06:55,
09:40, 15:10, 19:55, 23:55
Пестуни долі 07:00 «Перші про
головне. Деталі» 08:00, 16:00
FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
09:00 «Євромакс» 09:25 «Shift.
Життя в цифрі» 09:45 Художній
фільм 11:00 Zіткнення 12:00
«Народ проти!» 15:15 «МультZIK»
17:00 «DROZDOV» 17:35, 21:30
Перші другі з Наталією Влащенко
18:25, 00:00 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 20:00 HARD з
Влащенко 21:00 «Добрий ZIK»
22:15 «Кубала, Моррено і Мончон»
04:50 Хіт7парад FM7TV 05:10
Концерт
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КАЛЕЙДОСКОП
■ Світ захоплень
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

■ Футбол

www.volyn.com.ua

Пластилінові «тачки» Сашка Максимука нікого не залишать байдужим.

Олександр Бандура захищає свої ворота, як пантера, тому й очолює рейтинг
найнадійніших воротарів Української Прем’єр/ліги.

ßÊ ÇÍßÒÈ Í²×ÈÉÍÅ ÏÐÎÊËßÒÒß
Ç «ÂÅÐÅÑÀ»?
Підопічні Юрія Вірта звели унічию шостий поспіль(!)
і вже дев’ятий у першості поєдинок!
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

країнська
Прем’єр
ліга. 15 тур. «Верес»
(Рівне) — «Зірка» (Кро
пивницький) — 0:0
4 листопада. Львів. Стадіон
«Україна». 710 глядачів. Головний
суддя Дмитро Бондаренко (Оде
са).
«Верес»: Олександр Банду
ра, Сергій Борзенко (Артур За
падня, 70 хв.), Володимир Ада
мюк, Василь Кобін, Сергій
Сімінін, Євген Пасіч (Антон Кот
ляр, 14 хв.), Ростислав Волоши
нович, Роман Карасюк, Євген
Морозенко, Руслан Степанюк,
Михайло Сергійчук (Василь Па
лагнюк, 84 хв.). Головний тре
нер Юрій Вірт.
Відверто кажучи, шануваль
ники «червоно–чорних» щиро
сподівалися, що цього разу на
решті вдасться здобути три очки,
адже суперником рівнян цього
разу був далеко не фаворит пер
шості.
Проте Юрію Вірту впродовж
матчу довелося робити дві виму
шених заміни — Євген Пасіч не
зміг продовжувати поєдинок уже
на 14–й хвилині, Сергій Борзенко
— на 70–й. Лишається сподівати
ся, що паузи в чемпіонаті буде
досить (через ігри збірних в УПЛ
двотижнева «перерва», аж 18 лис
топада «Верес» на виїзді гратиме
із «Зорею»), аби відновити трав
мованих. Бо лава запасних у
рівнян не просто коротка — вона
дуже коротка.
Та й загалом легко рівнянам у
цьому поєдинку не було. Чого
вартий лише той факт, що
уболівальники клубу найкращим
гравцем своєї команди у поєдин
ку із «Зіркою» (з великим відри
вом від «переслідувачів») назва
ли… голкіпера Олександра Бан
дуру.
Зазначимо також, що майже
увесь матч за «Зірку» відіграв
добре відомий шанувальникам
«Волині» 20–річний нападник зі
зростом 198 см Сергій Петров.
Вихованець луцького футболу
вже втретє поспіль виходить у
стартовому складі клубу з Кро
пивницького. Щоправда, резуль
тативними діями у складі своєї
нової команди він поки не відзна
чився.
Загалом безбарвними нічиї
ми 0:0 закінчилися три з шести
поєдинків туру.

У

А ось київське «Динамо» на
решті здобуло три очки після ан
тирекордної п’ятиматчевої без
виграшної серії, здолавши
«Ворсклу».
Тим часом «Шахтар» на виїзді
переміг ФК «Маріуполь», а Олег
Венглинський в ефірі «Профут
бол» на «2+2» наважився дати
справді сміливу оцінку цьому
«матчу», який правильніше було б
назвати черговим дешевим
спектаклем. Проте можна не
сумніватися: жодних висновків за
результатами «поєдинку» вжито
не буде — бо за ФФУ незримо
«стоїть» та сама людина, що й за
«Шахтарем» та ФК «Маріупо
лем». Хіба армія підконтрольних
знову ж таки тій самій людині
спортивних журналістів на всі ла
ди «зафукають» Олега Венг

«

Âæå é îñòàíí³é
ïàñ ó íàñ ç’ÿâèâñÿ,
à îò îñòàííüîãî
óäàðó íåìàº.

»

линського (а заодно й Ігоря Цига
ника та Сергія Нагорняка — учас
ників того ефіру), назвавши усіх
трьох заангажованими дурнями.
Бо інакше — і на Великдень зарп
лату не одержать…
А от хто знову потішив — так
це «Зоря». Програючи 1:3
«Олімпіку», луганчани у меншості
(!!!) зрівняли рахунок. Тож четвер
та нічия туру — але така не схожа
на три інших. Сумно лише, що
чергову звитягу «Зоря» здобула
без Юрія Вернидуба на тренерсь
кому містку. Тренер був зі своєю
родиною — біля хворого батька. А
вночі після того поєдинку Микола
Вернидуб відійшов у Вічність…

ЗА ВОРОТАМИ
Юрій ВІРТ,
головний тренер «Вереса»:
«Ми знали, як «Зірка» буде
грати. У них насичений захист,
який непросто долати. Коли ж не
забиваєш, з’являється нервоз
ність, коли йдеш великими сила
ми вперед, наражаєшся на
контратаки. Були моменти у
«Зірки», хоча ми були ближчими
до перемоги.
Не вистачає нам
майстерності у за
вершальній фазі ата
ки. Вже й останній
пас у нас з’явився, а
от останнього
удару немає.
Над цим треба
працювати».
Олег ВЕНГЛИНСЬКИЙ,
екснападник «Динамо»,
«Дніпра» та збірної України:
«Шахтар» здобув чергову пе
ремогу над своїм фарм–клубом.
Візуально ніби й боротьба була і
моменти, але в епізодах із гола
ми футболісти «Маріуполя» прос
то не добігали.
Ми розуміємо, хто платить
гроші їм і кому ця компанія під
контрольна. А фут
болісти «Маріуполя»
розуміють:
якщо
відберуть очки, то
зарплату можуть от
римати аж на Ве
ликдень — у найк
ращому ви
падку».
Усі результати 15го туру:
«Верес» — «Зірка» — 0:0; ФК
«Олександрія» — «Чорноморець»
— 0:0; ФК «Маріуполь» — «Шах
тар» — 1:3; «Сталь» — «Карпати»
— 0:0; «Динамо» — «Ворскла» —
2:1; «Олімпік» — «Зоря» — 3:3.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПРЕМ’ЄРЛІГИ:
№ КОМАНДА
I
В Н П
М
О
1. «Шахтар»
15 11 3
1
3012
36
5
1
2811
29
2. «Динамо»
14 8
3. «Олімпік»
15 6
7
2
1712
25
4. «Верес»
15 4
9
2
169
21
5. «Ворскла»
15 6
3
6
1615
21
6. «Зоря»
15 4
7
4
2622
19
7. ФК «Маріуполь»
14 4
5
5
1718
17
8. «Зірка»
15 3
5
7
917
14
9. «Карпати»
15 2
8
5
923
14
10. ФК «Олександрія» 15 1
9
5
1217
12
11. «Чорноморець»
15 2
6
7
821
12
12. «Сталь»
15 2
5
8
1021
11
Гонку бомбардирів очолює Факундо Феррейра («Шахтар») –
10 голів. ■
Більше про спорт – на сайті VOLYN.COM.UA

Àâòî êîðîëåâè Áðèòàí³¿ —
ó êîëåêö³¿ äðóãîêëàñíèêà
Восьмирічний
Сашко Максимук
із селища
Благодатне
виліплює
з пластиліну
цікаві речі
Алла ЛІСОВА

сь ук
раїнський
парламент.
Поруч —
головна ялинка в Києві.
Хлопчик помістив удома такий автопарк.
А за ними — китайсь
кий ринок, де торгує
багато приїжджих із цієї країни, — хлопчина про кожен свій
виріб може розповідати багато. — А це — руїни Чорнобиля, де
вибухнув четвертий реактор. Ось кораблі: «Титанік», «Кос
та–Конкордія», «Олімпік». Недавно в «Ютубі» знайшов цікаву пе
редачу про них…

—О
«

Äëÿ ëþäèíè, íå îá³çíàíî¿ â àâòîëþáèòåëüñüêèõ
ñïðàâàõ, äîñâ³ä âîñüìèð³÷íîãî Ñàøêà
âèäàºòüñÿ ç ðîçðÿäó ôàíòàñòèêè.

»

Не по роках серйозний і допитливий, Сашко починає пере
повідати трагічну історію «Титаніка». Справжнє захоплення вик
ликає ще один сюжет, про який хлопчик каже:
— Це мініатюрна Москва, Кремль, а погляньте на Красну
площу, де вивішений… український прапор!
Є тут Варшава, Львів, інші міста, терикони шахт, пам’ятник
Івану Франку, і про кожен витвір — багато матеріалу в пам’яті.
Але найбільше знає про автомобілі відомих людей, яких у його
колекції — понад двадцять:
— Оце лімузин королеви Єлизавети, її кортеж я побачив теж
у «Ютубі», багажник і капот можна підняти, тільки треба акурат
но це робити, — з якимсь особливим трепетом демонструє
пластилінові фігурки другокласник. — Подивіться на «БМВ–Ізет
ту», в неї відчиняються передні дверки.
— А такою машиною Янукович їхав на інавгурацію. За ним
стоїть ЗІЛ–лімузин — авто Леоніда Брежнєва. Недавно зліпив
маленьку гоночну машину, яку поставив біля «Пошти» і нашої
«Волинянки–амфібії». На особливому місці «Ролс–Ройс» — та
кий хлопчина мріє колись собі придбати.
Для людини, не обізнаної в автолюбительських справах,
досвід восьмирічного Сашка видається з розряду фантастики.
Він детально розповідає, що кожну модель починає «майстру
вати» зсередини: двигун, кермо, сидіння, різноманітна «начин
ка».
Любов до автомобілів у хлопця не випадкова. Тато Леонід та
старший брат Роман — далекобійники. Після кожної подорожі
вони багато розповідають Сашкові.
Захоплення ліпленням із пластиліну в хлопця ще з садочка.
Він займається цим щодня — відтворює все, що бачить навко
ло, про що чує від старших чи ровесників. Іноді над одним пред
метом може просидіти цілий день, а окремі «народжуються» за
годину. Коли приходять товариші і просять погратися, то госпо
дар застерігає, щоб робили це обережно.
Учитель Світлана Едуардівна Розсадіна всіляко заохочує до
улюбленої справи свого учня. Часто його вироби демонстру
ються на шкільних виставках.
Батьки тішаться, що хлопчина плекає в собі таке захоплен
ня, яке ще й відволікає від комп’ютера. Попри те, що «все
заліплене пластиліном», вони терпляче сприймають хобі свого
сина і сподіваються, що в майбутньому воно посприяє правиль
ному вибору професії. Хоча коли про це заговорили, Сашко мо
вив:
— Я буду або далекобійником, або… мером!
Що ж, гарні плани. Хай вони збуваються! ■

