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n Герої нашого часу

«ТИ ЩО, В 41-МУ
ВОЮВАВ? І ХТО ВАМ
ТАКІ ПОСВІДЧЕННЯ
ШТАМПУЄ?» —
ЦІ СЛОВА ВОДІЯ
МАРШРУТКИ
ВРАЖАЮТЬ
БОЛЮЧІШЕ,
НІЖ КУЛІ

Лучанину Сергієві Федотову (на фото) всього двадцять чотири,
а позаду — війна, Іловайський котел, поранення, полон і понад 20
операцій. Ось уже чотири роки він бореться з тяжким ускладненням:
хлопчині загрожує ампутація стопи. Поставити бійця на ноги беруться
ізраїльські медики. Надія на них і на небайдужі серця людей
с. 10-11
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Вітаємо!
20 травня с
святкуватиме
55–річч
своє
55–річчя
коханий
чоловік,
найкращий
л
тато, лагідний
дідусь, турботливий
син і зять

Віталій
Г
Гнатович
ПАЩУК
із села Нові Червища Камінь–Каширського
району.
Щиро вітаємо тебе з
днем народження. Дя-

куємо тобі за зворушливу турботу і щастя,
яке даруєш нам. Ти наш надійний тил і
опора. Тож зичимо тобі міцного здоров’я,
успіхів у роботі, мирного неба, родинного
достатку, довголіття і радості від кожного
прожитого дня.
Бажаєм здоров’я багато–багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Хай Бог береже тебе, любий, весь час,
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живи тільки, рідний, із нами й для нас.
З любов’ю рідні.
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Під час розіграшу
подарунків
від «Волині-нової»
стався неймовірний збіг
Цими днями доцент кафедри теорії фізичного
виховання, фітнесу та рекреації Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки,
кандидат педагогічних наук, заслужений тренер
України з легкої атлетики та заслужений працівник
фізичної культури і спорту України Володимир
Трохимович Яловик із превеликим задоволенням
позував для нашого редакційного фотографа. Ще
б пак! Він став учасником приємної і навіть трішки
містичної
чної історії
Василь УЛІЦЬКИЙ
ІЦЬ
ЬКИЙ
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тренер витягнув конверт
попередніх номерів ми розпід номером 450. І виявиповідали, як жителі Воєгощі
лось, що цей лист надійшов
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
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приємно, що фортуна була прихильною до
« Дуже
моїх земляків, — дружних, талановитих
та працьовитих.
»
у редакцію із села Воєгоща Камінь–Каширського
району, звідки… Володимир
Трохимович родом!
— Як? Та це ж неймовірно! — був збентежений і
водночас радий він. — Містика! Звісно, дуже приємно,
що фортуна була прихильною до моїх земляків, —
дружних, талановитих та

самотужки відремонтували вулиці у селі. — Ред.).
Щоправда, поки не можу
пригадати, про кого мова,
— продовжив Володимир
Трохимович, дивлячись на
прізвище щасливчика, яке
було на конверті, — Давидюк
Володимир Прокопович.

с. 3
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n Пряма мова
Петро ПОРОШЕНКО,
Президент України,
про відкриття
Володимиром
Путіним мосту
через Керченську
протоку:

«»
Міст обов’язково
знадобиться окупантам, коли вони
терміново покидатимуть наш Крим.
К
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Доброго дня
вам, люди!

18 ТРАВНЯ

Сонце (схід – 5.25, захід – 21.06, тривалість дня — 15.41).
Місяць у Близнюках, Раку, 3–4 дні Місяця.
Іменинники: Ірина, Ярина, Яків, Андріан, Варлам.
19 ТРАВНЯ

«Святий Усміхнений, помилуй нас!»
Фото Лариси ЗАНЮК.

У Радомишлі на Житомирщині є
незвичайний і єдиний у світі музей
– української домашньої ікони
XVII–XX століть. У колекції, зібраній
відомим лікарем і громадським
діячем Ольгою Богомолець, їх
близько 5000 одиниць з різних
куточків України, куплених на
барахолках, «товчках», деякі
подаровані

20 ТРАВНЯ

Сонце (схід – 5.22, захід – 21.09, тривалість дня — 15.47).
Місяць у Раку, Леві. 5–6 дні Місяця.
Іменинники: Антонида, Давид, Йосип,
Стефан, Сидір, Іван.
21 ТРАВНЯ

22 ТРАВНЯ

Сонце (схід – 5.20, захід – 21.12, тривалість дня — 15.52).
Місяць у Леві, Діві. 7–8 дні Місяця.
Іменинники: Микола, Христофор, Гаврило, Еразм, Онисим.

ФОТОФАКТ

Фото Тетяни ЛИТВИН.

Ось такий
град розміром
із вишню посипав днями
помідори у
селі Гута-Камінська Камінь-Каширського району.

n Прогноз погоди

«Це – моя мама!»
У сучасному світі без телефона – ніяк. А якщо вже з ним щось
трапляється, то власникові — купа неприємностей! Якось на роботі я
поклала його на видному місці і забула, коли ж спохватилася – там його
вже не було
мама таки його, а воно, знай, торочить своє і все. «Я тебе вкушу!» – не
витримує дитина несправедливості.
«Яяяя тебеее вкушуууу!» – кривляється істота в телефоні. Пацан сказав – пацан зробив, і вкусив таки...
На екрані пішли тріщини, істота потемніла, замовкла й зникла... Здивована мама не знала, як діяти. І тут, як
то кажуть, рекламна пауза. Згадала
про договір страхування на випадок,
якщо телефон пошкодиться. І дійсно – компанія повернула цілісінький
телефон без проблем. Ну, а мама на
радощах і не сварила свого маленького захисника.

n Знай наших!

Шестеро талановитих волинян
потрапили до всеукраїнського рейтингу!
У масштабному інтелектуальному змаганні — Всеукраїнській
інтернет-олімпіаді «На урок», яка
відбувалася дистанційно, кожен
розв’язував завдання у шкільному
кабінеті інформатики або ж удома.
Але якщо учасник зазирав на сторонній сайт чи будь-яку програму
допомоги на комп’ютері – втрачав
бали. Про це попередили перед початком. Загалом в олімпіаді взяли
участь понад 257 000 школярів, а 14
учнів з Волині стали переможцями,
шестеро ж потрапили до всеукраїнського рейтингу. 1-е місце з анг-

Сонце (схід – 5.23, захід – 21.08, тривалість дня — 15.45).
Місяць у Раку. 4–5 дні Місяця.
Іменинники: Йов, Денис, Михайло, Василь, Іван, Альберт, Ірина.

Сонце (схід – 5.21, захід – 21.10, тривалість дня — 15.49).
Місяць у Леві. 6–7 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Арсеній, Адріан, Емілія, Василь, Григорій, Григір, Макар.

А першу (лик Ісуса Христа) пані
Ольга купила всього за гривню
1997 року на одному з «блошиних
ринків» Києва. Написані талантами з простолюду, ці ікони дають не
канонічне, а живе народне бачення духовного світу, де святі лики
писалися з рідних облич. Мене
особисто вразила ікона усміхненого Христа (на фото). Ніколи раніше не доводилося бачити подібної. Біля неї хочеться молитися й
просто бути. Бог на ній усміхається очима й кутиками вуст. Що відчував художник, коли писав такого
Господа – люблячого й радісного?
Можливо, згадував біблійні слова:
«Радійте завжди у Господі»? Десь
таким уявляв собі Бога і священик–поет Ян Твардовський, коли
писав свою «Іншу молитву»: «Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий
Усміхнений, помилуй нас»...

Не розповідатиму, як шукала, але
наступного дня виявилося, що то
колега переклала його в інше місце,
бо не знала чий. Вранці всі піджартовували з мене, як спалося вночі,
думаючи про згубу. Згадали і власні пригоди з телефоном у головній
ролі. Ця стала №1. Дружина мого
колеги взяла в кредит новенький
смартфон. Щоб розважити 3-річного сина, ввімкнула йому гру, де
кумедне чудовисько все повторює,
що не скажеш, ще й перекривляє.
«То моя мама!» – каже малий. А воно
з притиском повторює: «То мояяяя
мааамаааа!» Хлопчик доводить, що
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лійської мови здобула Ірина Лебідь
(2-й клас, Нововолинська ЗОШ №4),
з математики – Андрій Стельмащук
(2-й клас Княгининівської ЗОШ); 2-е
місце з української мови та літератури в Анастасії Безсмертної (4-й клас
Луцької ЗОШ № 25); 3-е місце з біології у Богдани Верхломчук (10-й
клас, село Судче, Любешівський район); та з інформатики у Юлії Матюк
(4-й клас, село Седлище Любешівський район); з предметів початкової школи в Ореста Воробія (3-й клас
Нововолинської ЗОШ №4) Вітаємо
переможців!

Зеленіє липа, цвіте
Хто і за ким
рина
чорниця, а Ірина
у київській черзі Розсадниця
капусту
садить
Проблема з культурою
звертань у нас очевидна. Я це
зрозуміла після двогодинного
сидіння в банківській черзі, де
треба було довго виясняти, хто
і за ким

Ярослава ТИМОЩУК

За цей час я була «чорною дєвочкою», «дєвушкою в коричневій куртці», «дєвушкою з книжкою», «дєвушкою, яка їсть яблуко». Люди так цікаво
ідентифікували одне одного: «я після
голубєнької» (за кольором верхнього одягу), «переді мною бабушка з
газетою», «десь між нами женщина в
красном пальті», «дєвушка в розовому». З чоловіками все було простіше,
їх усі називали «мужчинами»: «мужчина з чемоданом», «мужчина в сірому»,
«мужчина, що пропхався без черги».
До мене звернулася жінка, щоб визначити своє місце в цьому ланцюжку. Сказала їй, що «я за ось тією пані»,
чим трохи здивувала її: «Ой, як ви гарно кажете: пані».
Імунітет до слова «дєвушка» в
мене виробився на турецькому пляжі, тоді здавалося, що то моє друге
ім’я. Звертання «тьотя» мене дещо
бентежить, а до «жіночко» не звикну, певно, ніколи. Із мужчинами все
якось красивіше і навіть поетичніше.
Ось у Антонича «мужчини в сивих
пальтах із кишень виймають зорі і
платять їх паннам за п’ять хвилин кохання». Воно мені звучить так само,
як коли кондукторка з луцького тролейбуса грайливо каже пасажирові:
«Мужчина, ніколи б не подумала, що
у вас пенсійне». «Мужчина» красиво
звучить також у віршах Забужко, але
«кобіта» не звучить красиво ніде, навіть у тієї ж Забужко...

18 травня відзначається день пам’яті мучениці Ірини. У народі її називають Іриною
Розсадницею, оскільки у період з 18 по
25 травня прийнято висаджувати капусту.
Займатися цим, за звичаєм, можуть лише
жінки. Вважалося, якщо посадить овочі
чоловік, то вони зацвітуть, але не дадуть
плоду. У цей час починає зеленіти липа,
зацвітає чорниця
А, за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, 18 травня — хмарно з проясненням, часом дощ. Вітер західний, 5—10
метрів за секунду. Температура повітря вночі —
7—12, вдень — 14—19 градусів тепла. 19–20го– хмарно з проясненням, місцями невеликий дощ. Вітер північно–західний, 5—10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі — 7—12,
вдень — 15—20 градусів тепла. 21-го – мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно–східний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 6—11, вдень — 16—21 градус тепла.
22–го – мінлива хмарність, переважно без
опадів. Вітер південно–західний, 5—10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі — 7—12,
вдень — 18—23 градуси тепла. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 18 травня
було 1994-го року — плюс 31, найхолодніше —
1952–го — мінус 1 градус.
У Рівному 18—19 травня – хмарно,
без опадів, 20-го – удень можливий
дощ, 21—22-го — без опадів. Температура – 12–21
градус тепла.
Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n Завтра зустрінемо разом!

Під час розіграшу подарунків
від «Волині-нової» стався неймовірний збіг
Фото Василя УЛІЦЬКОГО.

Закінчення.
Початок на с. 1
Василь УЛІЦЬКИЙ

—Т

ак, особисто із Володимиром Яловиком я не знайомий, але, звісно ж, про нього
знаю й, як і всі жителі Воєгощі,
горджуся, що маємо такого
відданого своїй справі тренера та педагога, який виховав
багатьох спортсменів, у тому
числі і з нашого села, — вже під
час вручення мікрохвильової
печі — а саме вона і є нашим
головним призом, — сказав
переможець акції Володимир
Давидюк.
Після кількох хвилин спілкування з ним стало зрозуміло, що пазл із головним подарунком не склався б без іще
однієї людини — листоноші
Галини Колодій.
Галина Яківна — чудова
людина і поштарка. Вона не
тільки запропонувала взяти
участь у редакційній акції, а й
знайшла час і особисто заадресувала мій лист та надіслала
його на акцію, — сказав Володимир Давидюк. — Завтра йду
на пошту з могоричем!
…А життєві пазли самого власника мікрохвильовки

і нашого багаторічного шанувальника («Читаю газету ще
з часів, коли «Волинь» була
«Радянською») теж складались доволі несподівано. При-

бачу, що
« Уже
«Цікава» —
справді цікава.
Матимете на одного
передплатника
більше —
випишу і її!

»

міром, після семи років праці
вчителем математики Володимир Давидюк різко змінив
професію і на пенсію пішов із
посади начальника кримінальної міліції Камінь-Каширського району. Але, як і належить,
у міліції подолав усі кар’єрні
щаблі, починаючи від дільничного в рідному селі та у навколишніх населених пунктах.
— Я зараз на пенсії і тішусь,
що ніяких докорів на свою адресу від людей не чую, — каже
він. — Хоч працювати доводилось у непростий горбачовський час — у розпал кампанії
по боротьбі із самогоноварінням!

Володимир Давидюк: «Насправді я отримав два подарунки:
крім мікрохвильової печі, відкрив для себе нове видання — «Цікаву
газету на вихідні».

— А самі гнали самогон?
— Ніколи! — сміється Володимир Прокопович.
Попри те, що зараз на
пенсії, Володимир Давидюк
цікавиться справами у рідній
для нього поліції. Каже, що
колишні колеги теж не забувають — кличуть ветерана на
свята, просять поради. За нагоди сам Володимир Прокопович дає юридичні консуль-

тації односельчанам. Проте із
жалем говорить про невдалу
люстрацію у правоохоронних
органах, коли із відомства необачно «вимили» багато професіоналів.
До речі, старший син Володимира Давидюка Андрій
пішов слідами батька — після закінчення Харківського
національного
університету
внутрішніх справ залишився

у цьому місті й служить у поліції. Двоє інших дітей теж
живуть там. Але на подвір’ї
у Володимира Прокоповича
в повній «бойовій» готовності
стоїть гойдалка — чекає на канікули чотирьох онуків із Харкова.
Тим часом помічаю, що
у хаті нашого переможця та
його дружини Марії вже є одна
мікрохвильова піч.
— А що з другою, редакційною, робитимете? — запитую.
— Та я не проти, щоб стояла навіть як сувенір — це ж
перший виграш у моєму житті!
— сміється господар.
…А на завершення залишаю йому кілька примірників
«доньки» «Волині» — «Цікавої
газети на вихідні». Володимир
Прокопович кілька хвилин гортає видання і каже: «Уже бачу,
що «Цікава» — справді цікава.
Матимете на одного передплатника більше — випишу і її!»
P.S. У наступному номері
ми почнемо друкувати прізвища учасників акції для передплатників І півріччя 2018
року, які стали власниками
подарунків (у жеребкуванні
брали участь і листи річних
передплатників, яким не
посміхнулась фортуна під
час минулого розіграшу).
Також нагадуємо, що попереду — ще одна в цьому році
«лотерея» — для тих, хто випише газету на ІІ півріччя
2018 року. Тож передплачуйте, читайте та вигравайте! n

n Треба знати

ТРАКТОРИ DW:
ВИСОКА ЯКІСТЬ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ

Бренд та ціна — це перше, на що сьогодні звертає увагу
українець, який хоче купити сільськогосподарську
техніку. «У сусіда Донгфенг. Марка відома начебто…»,
«У кума Фотон, отой, що вже давно продається…». У всіх
свої аргументи щодо вибору. Але як щодо ціни? Який
трактор вибрати, щоб мав характеристики більшості
розкручених брендів, але щоб ціна не кусалася?
ідповідь проста: DW.
В Україні під цим
брендом продається
цілий ряд тракторів
— якісних та за доступною ціною. І це не рекламні слова,
а об’єктивна, реальна вигода.
Саме вона дає змогу мати
трактор, який за основним
функціоналом — потужністю
і тягловими характеристиками
— не поступається відомим
брендам, таким, як Dongfeng,
Jinma, Foton тощо.
Давайте подивимось на
двигун. У моделей DW 240–

В

244 — це надійний, потужний
КМ385ВТ. Тобто точно такий,
як у всіх вищезазначених марок. КПП трактора DW 244AHT/
AHTX/ATM DW 404D/DC така ж,
як у Foton! Але при цьому ціна
DW на 20–30% (!) нижча.
Серед інших виграшних
особливостей тракторів DW
404 D/DC та DW 244AHT/AHTX/
ATM — великі колеса, роздільні
гальма задніх коліс, надзвичайно комфортне сидіння водія на амортизаторі з підлокітниками, високий кліренс,
зручне розташування систем

управління.
Серед беззаперечних
переваг:
– просторе місце оператора,
– вантажі задніх коліс,
– крила передніх коліс,
– вимикач маси,
– задня додаткова фара.
Є покажчики тиску масла,
температури охолоджуючої рідини, рівня палива, лічильник
мотогодин, амперметр (5 покажчиків на панелі приладів),
електрична розетка для причепа, 2 гідравлічні виходи зі
швидкороз’ємними муфтами,
2 незалежні шестерні насоси
для роботи навісного механізму та ГУР.
Згадаємо ще лінзовану
оптику, світлодіодні передні
поворотники, бокові подовжувачі задніх крил та ще багато
корисного! При цьому коштує

DW відчутно дешевше. Ціна на
популярні моделі стартує від
49 500 грн. Тобто ви реально
заощаджуєте до 20–30%, про
які ми говорили вище!
Єдина марка, до якої DW
ще не дотягнувся за характеристиками, функціоналом, ергономікою, — це ДТЗ. Але це
вже трактори преміум-класу,
вони і коштують відчутно дорожче.
Модифікації
DW — DW
160LXL, DW 244ATM, DW
244АНТ, DW 244AHTX, DW
244DC, DW 404D/DC та інші
приваблюють увагу і ціною,
і якістю. Це надійні, просунуті,
мультифункціональні моделі,
+ 38 (0562) 3–44–555
+ 38 (099) 23–44–555
+ 38 (067) 16–11–000
www.dtz.ua

розраховані на довготривалу
експлуатацію у складних умовах.
Як наочно бачимо, трактори DW мають аналогічні технічні характеристики, які притаманні Dongfeng, Jinma, Foton
та іншим відомим маркам.
У цьому контексті згадується анекдот, коли клієнт питає
в таксиста: «А чому на вашому
таксі шашечки намальовані не
яскраво?» На що дотепний водій відповідає: «А вам «шашечки» треба чи все-таки їхати?»
Так і тут: якщо господарю
більш важлива не «розкрученість» бренду, а реальні технічні показники, то як справедливо наголошують у рекламі
— «Навіщо платити більше?»
Виправданий виняток із
цього списку — це трактори DTZ, про які ми згадали
вище. Там ціна зумовлена
збільшеним на 30% об’ємом
двигуна (наприклад, у моделі
5244НРХ), досконалою реверсною коробкою передач 9+9,
підвищеним рівнем комфорту
для водія та високою гарантією (2 роки!). Тобто в цьому
випадку добре розумієш, за
що платиш.
Але якщо до DTZ «недотягує» бюджет, обов’язково
зверніть увагу на трактори
DW! На сьогодні – це приклад
відмінної якості та ціни, яка не
б’є по кишені і повністю виправдана характеристиками,
закладеними виробником. Залишається одне — брати і працювати! І не платити більше. n
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Погляд
Кость ГАРБАРЧУК,
редактор відділу місцевого
самоврядування і сільського життя
газети «Волинь-нова»

«ДМБ-84»,
або Слід на землі
П’яненький сержант-зв’язківець у
парадній формі на боковій стінці тамбура
пасажирського поїзда «Адлер – Київ»
ретельно видряпував ножем слова. Вони
виходили не зовсім рівні. Поряд стояли ще
три військовослужбовці, які намагалися
допомогти. Текст був дуже простий, але
всім зрозумілий: «ДМБ-84. МАЙ. КОСТЯ.
ТУАПСЕ – КИВЕРЦЫ»
оді, у травні 1984-го, хотілося всьому світові розповісти, що я – неймовірно щасливий та вільний – їхав у цьому вагоні на
«дембель». Хоча б таким варварським способом
намагався залишити свій слід на землі. В епоху,
коли ще не знали соціальних мереж, інтернету,
потрібно було якось висловлювати свої емоції
та почуття.
Уже згодом, після армійської служби, коли
я став студентом історичного факультету Київського державного університету імені Тараса
Шевченка, під час лекції в Софії Київській старенький професор розповідав нам про тексти, видряпані на стінах древнього собору ще в
ХІ столітті, які науковці назвали «графіті». Завдяки їм удалося дізнатися чимало подробиць
про повсякденне життя тодішніх городян. Кияни
також закохувалися, ревнували, проклинали й
просили допомоги у Всевишнього.
Тоді мені стало цікаво, як будуть оцінювати
нас через тисячу літ нащадки, коли почнуть аналізувати сучасні написи на стінах та парканах. І я
взявся їх колекціонувати. За ці роки траплялися
цікаві. Не варто навіть згадувати вульгарні, нецензурні. Вони були й будуть, зокрема в громадських місцях. Отож автори різних поколінь зовсім не відрізняються розумом та винахідливістю.
Закономірно, що головна тема – любовноеротична. Як і колись, закоханий, але занадто
скромний хлопчина не наважується освідчитися
гордовитій сусідці Діані й пише метровими буквами про свої почуття, сподіваючись на взаємність.
Зовсім нещодавно на бляшаному паркані
біля бібліотеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки побачив послання, виконане великими літерами:
«Люблю Аню!» А вже через кілька днів хтось
дописав одну букву – і воно стало таким: «Люблю ВАню!» Невже автор змінив сексуальну
орієнтацію? Можливо, просто якась дама скористалася чужою працею й нагадала Івану про
свої почуття. Хоча, за моїми спостереженнями,
авторами парканно-стінового «графіті» найчастіше стають таки чоловіки. Щоправда, бувають
винятки. Ось приклад страшної жіночої помсти:
«Толік – імпотент» – кричав напис у під’їзді
дев’ятиповерхівки на проспекті Відродження
в Луцьку. Тепер спробуй спростувати це твердження.
Окрема тема – учнівська та студентська
творчість. Найбільше досі пишуть школярі, ображені на своїх учителів, а найоригінальніше
– студенти. Досі пам’ятаю заклик у факультетській курилці в «червоному» корпусі: «Товарищи
студенты! Убедительная просьба не бросать
окурки в писсуары, а то их трудно потом раскуривать». Думаю, кожен із нас бачив цікаві, навіть
несподівані «графіті», які запам’яталися, може,
дехто й сам «творив».
… Подивився залізничний розклад. Поїзд
«Адлер – Київ» досі курсує. Будете ним їхати,
зайдіть у тамбур сьомого вагона, а раптом там
зліва, за дверима, зберігся напис: мій слід на
землі. n
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ПОТРІБНІ ЛЮДИ НА ЗБІР
ПОЛУНИЦІ В с. МОВНИКИ
ІВАНИЧІВСЬКОГО р-ну.
ТЕЛ. 097-28-14-893.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n Резонанс

НАРДЕПА МУСТАФУ НАЙЄМА
ПОБИВ... РІВНЕНСЬКИЙ ЧЕЧЕНЕЦЬ
28-річного Магомеда-Аміна Саітова днями затримали в
Азербайджані і вже заочно арештували за підозрою у нападі
на народного депутата
Левко ЗАБРІДНИЙ

кби не інцидент у центрі
Києва, можливо, ми б і не
дізналися, що молодий
чеченець був на диво успішним бізнесменом в Україні.
Зокрема, ще не маючи і 20 літ,
він став власником товариства
«Рівнеспецбудінвест», яке зводило у Рівному торговий центр
«Чайка» та однойменну автостанцію.
Згодом «Чайку» забрав за
борги «Сведбанк», але у 2014 році
через суд право викупити об’єкт
виборола майже однойменна до
фірми Саітова «Управляюча компанія «Рівнеспецбудінвест», що
належить депутатові Рівненської
районної ради Катерині Усач та
адвокату Іванні Зінковій.

Я

Мустафа Найєм заявив, що не
дозволить «по-тихому злити»
справу про напад на себе.

Складні часи Магомед-Амін Саітов перечікує в Азербайджані.

За даними з декларації пані
Усач, її чоловіком є росіянин
Саламбек Ушаков. Цілком імовірно, пан Ушаков знав Маго-

Політв’язень Олег Сенцов
оголосив голодування

меда-Аміна Саітова та його молодшого брата, які володіють
майже десятком підприємств в
Україні...

Супрун хоче
заборонити
рекламу ліків
та цілителів

Таким чином він вимагає відпустити всіх українців,
утримуваних у Росії та окупованому Криму
Фото tsn.ua.

Міністерство охорони здоров’я
підготувало законопроект
про обмеження реклами
медпрепаратів і цілительства

З
ро це повідомила
двоюрідна сестра
Сенцова
Наталія
Каплан. Вона намагалася
відмовити брата від такого
кроку, адже це, на її думку, нічого не дасть. Однак
Олег повідомив адвокату,
що готовий померти, якщо
вимоги не будуть виконані. «Я, Сенцов Олег (на
фото), громадянин Украї-

П

ни, незаконно засуджений
російським судом і ув’язнений в колонії м. Лабитнангі, оголосив безстрокове голодування з 14 травня
2018 року. Єдиною умовою
її припинення є звільнення
всіх українських політв’язнів, які перебувають на
території РФ. Разом та до
кінця! Слава Україні!» —
написав Сенцов у заяві. n

n Цитатник
Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, олігарх,
про кандидатури Святослава
Вакарчука та Юлії Тимошенко
на президентське крісло:

»

Я Вакарчуку симпатизую. Не відкрию Америку, якщо скажу, що всі
ові
хочуть бачити нові
кщ
що
обличчя. Але якщо
взяти старі, то
я вважаю, що
ю
найбільш гідною
й
на сьогоднішній
день є Тимошен-ко.

»

а словами в. о. глави МОЗ Уляни Супрун, більше половини від
усього ринку спожитих медикаментів у 2017 році становлять ліки без
доведеної клінічної ефективності. З 10
найпопулярніших препаратів, які найчастіше купували українські пацієнти
минулого року, лише... три є такими,
що відносяться до категорії основних
лікарських засобів, усі інші – це симптоматичні та супутні препарати або
ж такі, що не мають достатньої бази
ефективності! «Реклама також підживлює й таке явище, як «лікування по телевізору» і так звану Google-терапію.
Майже 69% українців займаються самолікуванням, не звертаючись по допомогу до лікарів», — додала очільниця медичного відомства, пояснюючи
необхідність ухвалення нового законодавчого акта. n

На найвищій горі світу
врятували українських
альпіністів
Наші хлопці застрягли на висоті 6400 метрів, коли
спускалися з Евересту
орогою до підніжжя у Тараса Позднія та Романа
Городечного (перший львів’янин, який піднявся
на найвищу вершину планети. — Ред.) різко погіршилося самопочуття. Однак вертоліт не міг вилетіти
за ними в темну пору, тож хлопцям довелося ночувати
в горах. Ситуацію ускладнювала не тільки виснаженість
альпіністів (один із них почав втрачати зір), а й те, що у
них на двох був лише один спальник. На щастя, українці
дочекалися підмоги, хоч і «підмерзли». Виявилось, що
попри проблеми з власним здоров’ям вони спускали з
гори ще й непальця, який теж погано почувався. Врятували всіх, наразі стан хлопців задовільний, їх уже оглянув
лікар. n
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НУ Й ЛУКАШЕНКО! «КУПИВ» СОБІ МАРАДОНУ!
Фото sport.ua.

15 травня легендарний аргентинський
футболіст Дієго Марадона підписав
трирічний контракт із клубом
«Динамо-Брест» і став головою його
правління
егендарний форвард буде суміщати посади голови клубу та його
головного тренера. За роботу він
візьметься після чемпіонату світу в Росії.
Нагадаємо, що за «Динамо-Брест» грає
український нападник Артем Мілевський,
який, як і Марадона, відомий своїм емоційним характером. Такий тандем дає підстави чекати на нові резонансні новини з
Бреста. n
Дієго Марадона за гроші і на фоні білоруського прапора вам сфотографується.

Л

Мер Львова нагородив
водія автобуса, який врятував
пасажирку
Андрій Садовий вручив монету імені Короля Данила
Галицького шоферові, що працює на маршруті №3А,
Ярославу Жуку, який надав допомогу пасажирці

25-річній жінці у львівському автобусі стало погано. Водій зупинився, вибіг в аптеку за ліками та викликав медиків.
Ярослав Жук розповів, що за 37 років роботи у нього вперше трапилась така ситуація. n

n Цитатник
Олександра ГНАТЮК, українська письменниця,
яка народилась у Польщі й останні 13 років
проживає в Києві, різноманітність України
вважає її перевагою:

»

Уявімо, що тут живуть 99 відсотків етнічних українців,
що вони спілкуються своєю мовою, більшість – належать
до однієї конфесії. Як у Польщі. З одного
д
боку – це добре, а з другого – однорідоррідність є потенційно небезпечною. Бо
Б
в отарі білих овець чорну цькува-тимуть.
Україна різноманітна. Це –
потенційна перевага, а не недолік.
к.
Треба вміло її використовувати.

Цей

День
в історії
травня
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»

За «гарні очі» Путін
медалей не роздає...
У Києві російський диверсант вдавав
із себе журналіста. Його схопили
представники Служби безпеки
України

М

ова про директора українського відділу агенції «Риа
Новости Украина» Кирила
Вишинського. В СБУ заявили, що
«розкрили діяльність підконтрольної Росії медіаструктури». Кирилу
Вишинському загрожує від 10 до 15
років позбавлення волі за підозрою
у державній зраді. У нього виявили
паспорт громадянина Росії, а також
медаль «За повернення Криму»,
якою його нагородили закритим
указом очільника Кремля Володимира Путіна. Зважаючи на те, що за
свою діяльність Вишинський отримував 50 тисяч євро на місяць, можна
зробити висновок, наскільки цінними
для Москви є «солдати» в інформаційно-пропагандистській війні, які
промивають мізки українцям.
Реакція Кремля на ці події була
бурхливою. Посольство країни-агресора направило Міністерству закордонних справ України ноту протесту,
а прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пообіцяв «взаємність» від
Москви у відповідь на дії Служби безпеки України. n

Згоріло півміста, бо черниці
не пустили в монастир пожежників
17 травня 1845 року в Луцьку велика пожежа знищила близько
300 житлових та громадських будівель у Старому місті
Тарас СТЕПАНЮК

початку у
монастирі
бригідок зайнявся
гонтовий дах (вочевидь, від
несправного димаря). Довколишній люд збігся гасити
вогонь, однак суворі монашки
були невблаганні: ноги чоловічої не буде у їхній обителі. Вони
сподівалися справитися власними силами — тим більше, що
територію оточував давній, але
ще міцний мур. Монастир горів
і раніше: у 1724 та 1781 роках.
Саме після останньої й було огороджено обитель. Тож міщани
не змогли увійти в неї без згоди
черниць.
Проте їхні власні сили у боротьбі з вогнем виявилися слабшими, аніж переконання. Полум’я
не лише охопило монастир, але й
перекинулося на інші будівлі. За-

С

палало півміста. Дослідники вважають, що ця пожежа була однією
з найбільших у Луцьку. Згоріло
близько 300 будинків, державні
установи, всі костели й монастирі
острівної частини міста. Загальні

Загальні збитки оцінили у
« 150
тисяч рублів сріблом.
На той час то була
фантастична сума.

»

збитки оцінили у 150 тисяч рублів
сріблом. На той час то була фантастична сума.
Винними у масштабній пожежі влада визнала бригідок. Аби
компенсувати збитки, декретом
Сенату конфіскували багаті монастирські маєтки, а приміщення
продали. Невдовзі кляштор, який
уперше згаданий 1624 року, ліквідували. Черниці переїхали в Дубно.
Вцілілі будівлі монастиря

зайняли повітовий стряпчий, повітовий предводитель дворянства з
канцелярією, повітовий землемір,
міський магістрат, повітовий лікар,
військовий госпіталь та аптекар
Гуклер зі своїм закладом. Більша
частина погорілих приміщень
пустували. Їх хотіли передати
гімназії. Коридором через весь будинок до хвіртки на березі Стиру,
яку бригідки влаштували ще у 1635
році з дозволу короля Владислава IV, мешканці цілого кварталу
ходили по воду.
Приміщення відновили, але колишню пишність воно втратило. Ні
ліпнини, ні башти не відновлювали.
Пізніше добудували третій поверх і
в 1890 році пристосували під в’язницю, яка діяла тут до 1960 року.
Нею користувалися російська,
польська, совєцька та німецька
влада. 23 червня 1942 року енкаведисти розстріляли у тюрмі, за
різними оцінками, від 2 до 4 тисяч
в’язнів, переважно українців. n

5

ГОРЕ-МИСЛИВЦІ ВБИЛИ
КОЗЛА
14 травня на автодорозі поблизу села
Хоцунь Любешівського району працівники лісової охорони зупинили автомобіль,
у якому, як виявилося, були браконьєри
Олег НЕНЬО

лідчо-оперативна група місцевого відділення поліції встановила, що в салоні «Фольксвагена» – двоє мешканців Любешова та житель одного із сіл цього
району. У транспортному засобі виявили
три зареєстровані рушниці й тушку вбитого
козла. Зброю та здобич вилучили. Відомості
внесли до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення,
триває перевірка. n

С

ДЕ ЩЕ «ПОХАЗЯЙНУВАЛИ»
ЗЛОДІЇ?
Завдяки скоординованим діям Луцької
місцевої прокуратури та відділу поліції
по гарячих слідах затримано лучан, які
обікрали квартиру в обласному центрі
Наталія МУРАХЕВИЧ

еодноразово судимий 36-річний чоловік та його 33-річний спільник, підібравши ключ, проникли в помешкання
на вулиці Степана Бандери та винесли звідти ювелірні прикраси на більш як 54 тисячі
гривень. Невдовзі злодіїв затримали правоохоронці. У них вилучено знаряддя скоєння
злочину. Зловмисникам повідомлено про
підозру у вчиненні групою осіб крадіжки, поєднаної з проникненням у житло. Встановлюється причетність підозрюваних до інших
злочинів. Триває досудове розслідування. n

Н

УЖЕ Й ДІТИ БЕРУТЬСЯ
ЗА НОЖІ
Минулої неділі у чергову частину
Турійського відділення поліції медики
повідомили, що в райлікарню із
проникаючим пораненням доставлено
22-річного жителя району. Хлопця
госпіталізували у відділення хірургії
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

равоохоронці швидко з’ясували, що
тілесні ушкодження йому під час конфлікту наніс 17-річний односельчанин,
який із місця пригоди втік. «Оперативники
разом із дільничними офіцерами та співробітниками сектору реагування патрульної поліції встановили місце перебування зловмисника. Наразі з ним спілкуються слідчі. За цим
фактом розпочато кримінальне провадження», – повідомив начальник Турійського відділення поліції Анатолій Дружук. Санкція статті
передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
А минулого тижня в селі Хряськ Маневицького району під час сварки чоловік ледь не зарізав дружину. n

П

ПІСЛЯ НАШЕСТЯ
«СТАРАТЕЛІВ» ТРЕБА
НАВОДИТИ ЛАД
Сім ділянок загальною площею майже
412 гектарів, які постраждали від
незаконного промислу, планують
рекультивувати в Клесівському,
Володимирецькому, Дубровицькому
і Сарненському держлісгоспах
Рівненської області
Валентин СТАВСЬКИЙ

а одну з них, у Володимирецькому
лісгоспі, виконавець ДП «Бурштин
України» виготовив проект робіт. Підприємство має отримати дозвіл на видобуток залишків каміння, якого не вимили мотопомпами. Потім територію підготують до
засадження лісом. Зараз підприємство шукає підрядників та інвесторів на виконання
запланованих заходів. Щодо інших 6 ділянок

Н

проводять оцінку впливу на довкілля. n
Більше новин — на сайті
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Рівне

Волинь
lНавчання авіації з практичним
застосуванням засобів ураження
(бомбометання, пуски ракет)
будуть проводитися на авіаційному полігоні (в/ч А1547) у селі
Поворськ Ковельського району
17 — 18 травня. Територія полігону
становить близько 25 тис. гектарів,
він розміщений в межах
3 районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський,
Маневицький), тому краянам
нагадують: вхід та в’їзд на полігон
категорично заборонені.
lВалерія Корпача, який разом
з іншими волинянами відвідав
російський Брянськ для участі
у так званому «Міжнародному
форумі Переможців», виключили зі складу виконкому Луцької
ради. Таке рішення ухвалили міські
депутати, зважаючи на негативний
резонанс візиту серед громадськості.
lШини 14 автомобілів порізали
зловмисники у Нововолинську.
Невідомі попсували машини,
припарковані від кафе «Круїз»
і аж до міської поліклініки на
проспектах Перемоги та Дружби.
Кілька власників автівок викликали
чергових поліцейських і написали
заяви. Аби відшукати хуліганів,
правоохоронці вилучили відео з
вуличних камер спостереження.
lНа Волині кіберполіція викрила фіктивний сайт із продажу
техніки та автомобілів. Зловмисники створили інтернет-магазин,
за допомогою якого ошукали громадян на майже 700 тисяч гривень.
Чотирьох спритників затримали, їм
загрожує до 12 років ув’язнення.
lКонкурс-парад чорних котів
оголосили в обласному центрі
Волині, аби вшанувати усіх улюбленців, які боронили Луцький
замок від мишей і щурів. Захід
відбудеться в рамках фестивалю
«Князівський бенкет». Переможця
чекають подарунки: сертифікат на
придбання товарів у зоомагазині та
річне безкоштовне надання послуг у
ветеринарній клініці.
lПоліцейські притягнули водія
рейсового автобуса сполучення
«Турійськ—Луцьк» до адмінвідповідальності за відхилення
від визначеного маршруту. До
правоохоронців звернулася 57-річна жителька району й повідомила
про те, що автобус не заїжджає до
села Клюськ. Патрульні зафіксували
порушення, тепер шофер заплатить
штраф у розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
lВолинські байкери та волонтери організували для вихованців
Рожищенського навчально-реабілітаційного центру катання
на мотоциклах. Це вже втретє
байкери влаштовують для дітлахів
такі розваги, а школярі задоволені,
що можуть покататись на справжньому «залізному коні». n

І ТРЕТЬОГО
ОБГОРІЛОГО МАЛЮКА
НЕ ЗМОГЛИ ВРЯТУВАТИ
Як ми вже розповідали, 3 травня у селі Черемошне Ковельського
району сталася страшна трагедія: поки дорослі працювали на
городі, діти підпалили суху солому й листя, якими був утеплений
погріб. Усі троє хлопчиків зазнали дуже важких опіків
Оксана КРАВЧЕНКО

війко малюків трьох і чотирьох
років — із сім’ї Василя Пастуха,
третій — 5–річний сусід Богданчик
Лошик. За словами сільського старости
Володимира Кубського, біда прийшла
в хороші, благополучні родини, яким
дуже співчувають усі жителі громади.
Люди їздили здавати кров, збирали
гроші на лікування хлопчиків, яких
госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Стан їхній був критичним, адже у
кожного вогонь уразив 60—70 відсотків тіла, розвинувся больовий шок, не
минули безслідно й наслідки отруєння
продуктами горіння. Відразу викликали
фахівців–комбустіологів із опікового
центру з Києва. Однак і столичні професори після консиліуму підтвердили,
що в Україні вилікувати постраждалих
малюків мало шансів.
Через 2 дні у трирічного Сашка Пас-

Д

хлопчиків був
« Стан
критичним, адже у кожного
вогонь уразив
60—70 відсотків тіла.

»

туха розвинувся набряк мозку, і
5 травня його серденько зупинилося.
Не дочекався, поки транспортують до
Києва, і його старший братик Богданчик, 10 травня малюка не стало. У Людмили і Василя Пастухів більше немає
діток. До того ж і сам глава сім’ї не так
давно переніс інсульт і важку операцію.
А у вівторок, 15 травня, у столичному опіковому центрі помер і Богданчик
Лошик, найменшенький у цій родині.
Учора тіло хлопчика мали доправити
із Києва у село, яке переживає щиру
жалобу за покійними дітьми–янголятами. n

■ Новини

ДОЗА ОТРУТИ БУЛА
СМЕРТЕЛЬНОЮ
Жахлива трагедія сталася
цими днями в одному із сіл на
Горохівщині: родина оплакувала
74-річного чоловіка, який
потрапив у лікарню, випивши
невідому речовину

ДОВЕЛОСЯ ВИКЛИКАТИ
РЯТУВАЛЬНИКІВ
В одному з дворів міста Вараш, що
на Рівненщині, 5-річна дівчинка
застрягла між щаблями драбини
на дитячому майданчику і не могла
самостійно звільнитись
Валентин СТАВСЬКИЙ

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

з важкого стану пацієнта повертали
до життя лікарі реанімаційного відділення. Чоловік ще встиг сказати,
що напився розчину, який використовував як гербіцид. Чому так учинив зі
своїм життям, засмутивши рідних?
Уже не розкаже — бідолашний помер.
У селі його згадуватимуть лише хорошими словами, бо був людиною авторитетною, хазяйновитою і доброзичливою. n

І

’ясувалося, що потерпіла просунула голову між щаблями і потрапила
у «пастку». Мати дитини та перехожі не зуміли самотужки зарадити, тому
звернулися до рятувальників, які виконали свою роботу успішно. Обійшлося
без серйозних травм.
Мама дитини подякувала бійцям
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зазначивши, що вони
дуже швидко відреагували на її прохання про допомогу. n

З

lМайкл Щур висміяв мешканців Білої Криниці, що в Рівненському районі, які протестували проти вишки мобільного
зв’язку, бо бояться, що вона
виділяє радіацію, тому в людей
болять ноги. «Кому у 2018 році
потрібен мобільний зв’язок? Діди-прадіди без нього жили — і ми
проживемо. Адже є ще телеграф,
азбука Морзе, кінні диліжанси
врешті-решт, — зазначив телеведучий. — Болять ноги, коли дихаєш радіацією з антени. Зрозуміло.
Екстрим-тури до Прип’яті — це
вже вчорашній день. Якщо ви
хочете побачити місце, де шаленіє
лічильник Гейгера, — їдьте в Білу
Криницю», — пожартував Майкл
Щур.
lУ Рівному депутати та священики зіграють у футбол, аби
зібрати кошти на допомогу
двом родинам. Їх передадуть трирічному Миколі Кирилюку, у якого
вроджена вада розвитку центральної нервової системи та порушення
функцій тазових органів, і вдові героя АТО Вікторії Лебедь, яка хвора
на рак і сама виховує двох синів. У
одного з них — бронхіальна астма.
lПравоохоронці запобігли вибуху неподалік одного із стратегічних об’єктів на Рівненщині.
Під час спільної операції СБУ та
прокуратури встановлено, що зловмисник передав своє відеозвернення до ватажків терористичної
організації «ДНР» із пропозицією
вчинити на території області диверсійні дії з метою дестабілізації
ситуації в регіоні. Наразі суд обрав
йому запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою, висунуто
звинувачення у державній зраді та
диверсії.
lРівненські пенсіонери погрожують перекрити залізничні колії через скасування дизель-поїздів, якими вони добиралися
безплатно до своїх приміських
дач. Зокрема, відмінено вранішній
потяг «Здолбунів—Сарни» і вечірній
«Удрицьк—Здолбунів», а їздити
маршруткою на дачу не кожному
по кишені.
l60-кілограмового тибетського мастифа віком близько
року зловили у Рівному. Собака
бігав містом, чим добряче налякав перехожих. Однак відповідні
працівники комунальних служб,
виїхавши на місце, змогли досить
швидко впоратися з псом. Наразі
власника розшукують, а чотирилапого доправили до комунального
вольєра.
lПід час отримання 5 тисяч
гривень неправомірної вигоди від пацієнта затримано
лікаря–офтальмолога однієї з
центральних районних лікарень.
Це другий «транш» хабара. Загалом медик оцінив свої послуги за
сприяння в оформленні документів
про надання жителю району групи
інвалідності в 5 800 гривень. n

ПОЛІТИКА
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n Резонанс

«Коли мені пропонували мільйон, відказав:
яку частку з цих грошей я маю завезти моїм
хлопцям на могили?»
На телеканалі «Еспресо» у програмі «Досьє з Сергієм Руденком» взяв участь
народний депутат від Волині, учасник російсько-української війни Ігор Лапін
(на фото). Пропонуємо читачам деякі фрагменти з цієї розмови
Фото google.com.ua.

АДВОКАТУРА

— Чи є чого соромитись
юристу Лапіну?
— Ні. Я свою роботу робив чесно. Входив до кваліфікаційної комісії адвокатів Волинської області,
заробляв собі ім’я роками.
— Від яких справ ви як адвокат відмовлялися?
— Це справи, які стосувалися
згвалтувань або насильства над
дітьми. Я таких злочинців ніколи не
захищав, одразу відмовлявся.
— Ваш батько Олександр
Лапін довгий час був головою
Ковельського міськрайонного
суду. Це допомагало у вашій роботі чи заважало?
— Там, де батько був суддею,
я ніколи в житті не виступав як адвокат. Це заборонено законом.
Але він допомагав мені порадами.
Я завжди знав, як мислить слідчий,
по справі бачив, як мислить прокурор. Мені завжди було цікаво, як
думає суддя. І батько, звісно, давав
мені багато порад.
ХАБАРІ

— Чи пропонували вам хабарі?
— Звичайно. І до роботи в адвокатурі, і під час адвокатської
практики, і вже коли став політиком.
— А ви давали хабарі, наприклад, у судах?
— Ні.
— Скільки коштував Лапін
у 2013 році?
— У 2013-му пропозицій не
було. Багато було в 2014-му. Починаючи з того часу, коли під Луганським аеропортом я особисто
взяв у полон помічника міністра
оборони Південної Осетії Тамерлана. Він пропонував мільйон
(за звільнення. — Ред.). На луганських сепаратистських сайтах був
цінник за мою голову — давали
400 тисяч. Ну і на виборах 2014
року за те, щоб зняв кандидатуру,
мені також пропонували мільйон.
Але я завжди говорив одну річ: яку
частку з цих грошей я маю завезти
моїм хлопцям на могили? Як правило, після таких слів пропозиції
відпадали геть.
МАЙДАН

— Що змусило вас вийти на
Майдан?
— Зрозумів, що завалити ту несправедливість, яка існувала при
узурпаторові Януковичу, в юридичній площині неможливо. Другий
момент — сильним поштовхом
стало побиття дітей на Майдані.

року у Сєвєродонецьку. У цей час
я був в оточенні у Хрящуватій, і знати, що відбувається за 100 кілометрів від передової, — нереально…
Я вважаю невинними виконавців,
завдання яким давали командири,
що зараз проходять у цих справах.
Звісно, за хлопців-побратимів, які
були зі мною в боях, я в судах поручався, доводячи їхню невинність…
А якщо хтось прикривався шевронами айдарівців і робив безчинства
— хай відповідають згідно з чинним
законодавством.
ЗБРОЯ

— Ви говорили, що на фронт
приїхали зі своєю зброєю. У вас
є ще одна: нагородний пістолет
від МВС «Форт-17». Ви носите із
собою зброю?
— Так, але не постійно. Часто
їжджу на передову, тоді беру.
— А з якою зброєю ви їздили
на фронт?
— Я купив собі карабін «Форт»,
є такий на базі автомата Калашникова. З ним і поїхав. Але коли нам
видали офіційну зброю, я ж не міг
ходити на війні з двома автоматами,
тому через волонтерів передав цей
офіційно зареєстрований карабін
додому, і він лежить у сейфі… До
речі, 15 червня 2014 року під час
звільнення міста Щастя на весь підрозділ у нас було десь 60 автоматів
Калашникова. Далі хлопці були хто
з ножами, хто із саперними лопатками, хто з власною мисливською
зброєю. Але перед штурмом Металіста приїхала ціла вантажівка
з автоматичною зброєю, і нам її видали. І вже штурм відбувався добре
озброєним підрозділом.
ВІЙНА

Також свою роль відіграло, коли
пізніше дізнався, що на Майдан їздить і мій син.
— Що вам із 2014 року найбільше запам’яталось?
— Добре пам’ятаю дзвінок
сина. Каже: «Сьогодні велике
свято». — «Звісно, — відповідаю.

ток війни, зокрема в Криму.
— Уже після війни ваш колишній побратим з «Айдару»
Ігор Рицко звинувачував вас
у підкупі суддів, контрабанді
спирту та причетності до видобутку бурштину і легалізації
автомобілів. Що б ви особисто

червня 2014 року під час звільнення міста
« 15Щастя
на весь підрозділ у нас було десь
60 автоматів Калашникова. Далі хлопці були хто
з ножами, хто із саперними лопатками,
хто з власною мисливською зброєю.

»

— Вітаю тебе з днем народження». Він каже: «Ні, ти не зрозумів,
на мій день народження переміг
Майдан!» Я в цей момент сидів на
барикаді неподалік Інститутської
і заплакав. Це був такий момент
за весь період Майдану, коли я не
стримався…
«КОМПРОМАТ»

— Яку найвідвертішу дурницю про себе доводилось чути
або читати?
— У певних волинських засобах масової інформації почали
писати, що я привіз із війни два
мармурові унітази. Причому, це
прозвучало з уст олігарха, голови
Волинської обласної ради… Ця
особа голосувала за Харківські
угоди, які згодом зумовили поча-

сказали Рицку?
— Ігор Рицко — це людина,
яку за 150 тисяч гривень купив
олігарх місцевого рівня. Рицко
— штабний чоловічок, який не
брав участі в бойових операціях.
Ніколи штабна криса мені побратимом не була. Що стосується
звинувачень, то це проплачені
публікації, на які я довгий період
не зважав. Але, гадаю, треба
ставити крапку, і це зробить суд.
До речі, щодо Рицка з приводу
певних моментів порушені кримінальні провадження. Вважаю
його людиною, яка за гроші олігарха дискредитує добровольчий рух. Не кажу, що я є його
уособленням, але дискредитація
добровольців — така тема присутня.

МАРОДЕРСТВО

— Як часто на війні вам доводилось натрапляти на мародерство?
— Я командував штурмовим
підрозділом, у нас ішов штурм за
штурмом. Поняття мародерства не
існувало навіть теоретично, кожного
дня були тяжкі бої. Крім нас, ніхто на
штурми в Луганській області тоді не
ходив. Спочатку заходить «Айдар»,
а потім — Збройні сили. Але справа
в тому, що в багатьох добробатах
одні люди воюють, а інші за 80 км
від фронту могли чинити різні неподобства. Є багато кримінальних
справ, але про них я дізнався, коли
вже був депутатом. Один із епізодів — мародерство 18 серпня 2014

— Ви були свідком початку
війни. Чи могла Україна її уникнути і в більш цивілізований спосіб відірватись від Росії?
— Думаю, що ні. Зовсім уникнути протистояння з Росією було
неможливо. Треба було просто готуватись. Але жоден із президентів
цього не робив.
— Часто сниться війна?
— Війна тримає десь до трьох
років. У снах, спогадах, частому
спілкуванні із побратимами. Треба
виходити з цього стану. Для мене
найкращий спосіб — бувати на передовій, відвозити хлопцям «гостинці».
Підготував
Василь РОГУЦЬКИЙ. n
Фото YouTube.com.

Біографічна довідка. Ігор Лапін
народився 28 травня 1969 року в Іваничах. За
спеціальністю — військовий педагог, соціальний
психолог. Старший лейтенант Військово-повітряних сил України, служив на військовому
аеродромі «Луцьк», нещодавно отримав звання
капітана. У 1996 році звільнився зі Збройних
сил за станом здоров’я. У 1997-му закінчив факультет правознавства
Львівського державного університету імені Івана Франка, працював
адвокатом. Активний учасник Революції гідності, доброволець батальйону «Айдар» (командир другої роти «Захід»). Позивний — Зола.
За його участі звільнено 8 населених пунктів у Луганській області.
Штурмовий підрозділ Золи під час операції біля Вергунського роз’їзду
знищив спецпідрозділ боротьби з тероризмом Російської Федерації
«Гюрза» (старший групи з позивним Грозний). Із 2014 року — народний депутат України (фракція «Народного фронту»).

Р Е К Л А М А

КРЕДИТНА СПІЛКА «БЕРЕГИНЯ» ПОВІДОМЛЯЄ ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,
які відбудуться 22 червня 2018 року об 11.00 за адресою: м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 8
Початок реєстрації учасників зборів
звіту кредитного комітету КС «Берегиня» за
(звітності про фінансово-господарську діо 10.30. При собі мати паспорт або посвід2017 рік.
яльність) КС «Берегиня» за 2017 рік.
чення особи.
4. Заслуховування та затвердження
6. Ознайомлення з бюджетом КС «БеПорядок денний:
висновку ревізійної комісії КС «Берегиня»
региня» на 2018 фінансовий рік.
1. Заслуховування та затвердження
за 2017 рік.
7. Про визначення незалежного
звіту спостережної ради КС «Берегиня» за
5. Заслуховування аудиторського висаудитора (аудиторської фірми) для підтвер2017 рік.
новку, яким підтверджена річна звітність
дження достовірності і повноти річної звіт2. Заслуховування та затвердження звіКС (річна фінансова звітність та звітні дані
ності КС «Берегиня» за 2018 фінансовий рік.
ту правління КС «Берегиня» за 2017 рік.
КС «Берегиня» за 2017 рік), і затверджен8. Різне.
3. Заслуховування та затвердження
ня річної звітності та результатів діяльності
Правління КС «Берегиня».

Господарство візьме на роботу
подружжя зооветспеціалістів.
Житлом з усіма зручностями
забезпечуємо.
Заробітна плата за
домовленістю!
Інформація за телефоном
0673328906.
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n А ви як думаєте?

«ХОРОША ШТУКА. АЛЕ ЯКБИ ТУДИ ЇЗДИТИ
ТІЛЬКИ НА ЕКСКУРСІЮ, А НЕ В НАЙМИ…»
Чи скористалися ви «безвізом», який уже рік діє в Україні?
Богдан БЕНЮК,
народний артист
України (м. Київ):
— У мене ще є іспанська віза, але я користуюся біометричним паспортом, бо це
зручно. Проблема віз
раніше була гострою для всіх українців. Звісно, хто мав привілейований доступ до посольств, цим не
переймався. А пересічні громадяни
постійно відчували «прес» черг та
бюрократії. Наприклад, нашому північно-східному сусідові від безвізу
просто вилиці викручує. А за кордон
я їжджу лише в службових справах,
бо який українець відпочиває? Ми
поки в борозну не впадемо і не помремо, то не заспокоїмось.
Раїса СКАРЖИНЕЦЬ,
мати 10 дітей
(с. Людинь
Дубровицького
району Рівненської
області):
— Не скористалась. Торік, коли безвізовий режим тільки запровадили,
я говорила: для більшості селян, які
працюють на землі, аби прогодувати
сім’ю, закордонний відпочинок не
осилити ні з візою, ні без візи. І сьогодні це можу повторити. А ще коли
така сім’я, як наша, де 10 дітей, то
тим більше про закордонні мандрівки нема що й думати. Живеш від пенсії до пенсії. Ми в минулому році ще
й сина женили, дочку заміж видавали (тепер у нас п’ять синів і дві дочки
мають свої сім’ї). На весілля треба
було трохи і позичити грошей. Якщо
вже одним робили, то хочеться, аби
й в інших було не гірше. Борги ще
віддаємо. З Божою поміччю і з цим
справимося… Але ж багато людей
скористалися безвізовим режимом.
І я рада за них. Надіюся, що в майбутньому й наші діти, внуки побувають за кордоном, побачать світ.
Петро САГАНЮК,
володимирволинський
міський голова
(м. ВолодимирВолинський):
— Особисто я не
скористався, бо маю
паспорт старого зразка з відкритою візою до травня 2019-го. Торік лише раз побував за кордоном,
у Польщі, у службових справах.
Нинішнього року, кілька днів тому,
знову відвідав містечка Грубешів та
Замость для налагодження подальшої співпраці з нашими партнерами. Біометричний паспорт, очевидно, треба виготовляти. Але за цю
справу візьмуся тоді, коли вже не
буде черг — хай громадяни, які мають якісь конкретні плани, поки що
це роблять. Оцінюючи рік дії безвізового режиму, скажу про його два
суттєві моменти. Плюс у тому, що
нині українці мають можливість поїздити світом, побачити, порівняти.
А мінус — за цей час багато чудових
фахівців — програмістів, медиків,
учителів — знайшли роботу в інших
країнах. Тому наше завдання — зробити так, аби молодь залишилася
в Україні, розбудовувала її, робила
справжньою європейською державою. Щоб за кордон їздили лише на
екскурсію.

Європа відкрита. Та не для наших гаманців...

Ольга КУЛІШ,
продюсер
«12 каналу»
(м. Луцьк):
— Торік, відповідаючи на запитання вашої газети, у яку країну поїду відпочивати
після введення безвізового режиму,
я сказала, що ще не відчула переваг
нових умов перетину кордону, бо на
той момент не мала біометричного

більшості селян, які
« Для
працюють на землі, аби
прогодувати сім’ю, закордонний
відпочинок не осилити ні
з візою, ні без візи.

»

паспорта. Нині цей документ є, і навіть випала нагода ним скористатися. У лютому цього року я отримала
запрошення у Брюссель на зустріч
в Офісі представника Ради Європи
з питань свободи медіа. Ця структура, що рівнозначна міністерству, опікується станом свободи ЗМІ в 57 країнах — членах Ради Європи. Поїздка
в режимі «безвіз» пройшла спокійно,
без стресів. Достатньо було просто
взяти паспорт і вирушити в потрібному напрямку (фінансова сторона питання — інша тема). Тому, як і раніше,
дотримуюся думки: безвіз — справа
потрібна й корисна. Це дуже позитивне явище, і дай Боже, щоб так і було.
Алла БАБІНА,
завідувачка
відділення
алергології
Волинської
обласної клінічної
лікарні, головний
алерголог управління
охорони здоров’я
облдержадміністрації (м. Луцьк):
— Ні, ще не скористалася. Але
в нашій лікарській родині сьогодні
вже всі мають біометричні паспорти. Оформити цей документ було
трохи клопітно: донька, наприклад,
записувалася в електронну чергу,
довелося довго чекати, однак тепер
ми можемо без перепон поїхати за

кордон на цікаві медичні конференції. До речі, мій чоловік і зять, хірурги
за фахом, нещодавно скористалися
такою можливістю, кілька днів тому
повернулися з Польщі, де ознайомилися з досвідом колег. Враження
в обох дуже гарні. Для лікарів важливо постійно навчатися, опановувати
нові технології — і безвіз цьому, безумовно, сприяє. Бо, наприклад, три
роки тому, коли я їздила до Польщі на
конференцію з проблем алергології,
доводилося гаяти час на вирішення
проблем із відкриттям візи. А тепер
бачимо, як активно волиняни «освоюють» Європу, їздять туди й на заробітки, і відпочивати. І теж привозять
звідти щось корисне: для облаштування садиб, підприємницької діяльності, сільського господарства. Торік
ви запитували, чи не збираюся у відпустку за кордон. Тут я своєї думки
не змінила: і як лікар, і як бабуся ще
маленьких онуків вважаю, що далекі
переїзди чи перельоти, обмежений
період для акліматизації оздоровленню не сприяють.
Лідія ТАРАСЮК,
голова правління
обласного Фонду
милосердя
і здоров’я
(м. Луцьк):
— Сама не скористалася, але знайомі
їздили за кордон без віз. І дуже задоволені. Наш активіст Валентин Макеєв — великий любитель подорожей,
який об’їздив ледь не півсвіту, торік
був у Туреччині. На власному досвіді
переконався, що безвіз — дуже зручно. Не треба шукати блату, брати дозвіл у чиновників посольства. Це можливість подорожувати цивілізовано,
по-європейськи. Для молоді й тих,
хто має силу, це ще й шанс легально
шукати роботу. Із запровадженням
спрощеного порядку поїздок до Європи не потрібна віза. Тож можна їздити на співбесіду з роботодавцем.
Люди можуть особисто переконатися в надійності компанії, у якій хочуть
працевлаштуватися. А це дуже важливо. Зрештою, нині молодь, яка має
біометричний паспорт, може поїхати
до Європи й на вихідні чи на футбольний матч. Безвіз для неї — це відчуття
свободи.

Володимир ЛИС,
письменник
(м. Луцьк):
— Так, скористалися. У грудні із дружиною Надією Гуменюк
побували в Любліні на
запрошення місцевої
української громади, з якою й провели декілька творчих зустрічей. Поки
їхати за кордон не плануємо. Пам’ятаю, як минулого року ділився мрією
побувати в Сан-Марино — найдавнішій республіці світу. Але мрія поки
що є мрією.
Олександр
ЛАНОВИЙ,
настоятель СвятоУспенського
храму (с. Оконськ
Маневицького
району):
— Звичайно, у цьому році змін не сталося: я не їздив
за кордон, лише в межах України. Не
планую мандрівок і на майбутнє, хоча
хотілося б побувати у Польщі, аби побачити, як живуть наші сусіди. Однак
зробити цього не можу через фінансове становище. Як би привабливо не
звучало слово «безвіз», все одно потрібні чималі кошти, щоб потрапити
в іншу країну. Для пересічних людей
відчутного покращення не відбулося:
хто має гроші — подорожував і раніше, а звичайному селянину зібратися
на відпочинок у європейську державу
дуже важко, хіба що на заробітки.
Василь ПРАДІД,
голова первинної
профспілкової
організації НПГ
України ДП
«Передпускова
дирекція шахти № 10
«Нововолинська»
(м. Нововолинськ):
— Закордонний паспорт маю, але
безвізом я не скористався. По-перше, вважаю, що потрібно на місці боротися за покращення життя в Україні. Кажуть, треба переймати досвід
інших країн, вчитися в них, як будувати цивілізовану заможну державу.
Але ми й так знаємо, що за кордоном
живуть краще, бо в них менше грабують народ. По-друге, щоб кудись
їхати, треба мати час. У нас на підприємстві — постійне напруження.
Через відсутність фінансування будівництва підземки припиняються
прохідницькі роботи, шахтарі без заробітної плати. За три місяці близько двох десятків кращих працівників
розрахувалися. Є інформація, що
наш об’єкт планують приватизувати.
Тому я як профспілковий керівник не
можу сидіти склавши руки. Підготували звернення до перших осіб держави, збираємося їхати в Київ, аби
якось рятувати ситуацію.
Олег ГАЛАСУН,
заступник голови
Асоціації фермерів
і приватних
землевласників
Волині (с. Чаруків
Луцького району):
— Наша родина ним
уже скористалася: я їздив у Польщу, а син — у Литву. Безвіз — хороша
штука, навіть вагоме досягнення, але
тільки цього мало. Раніше люди вистоювали у чергах за візами, переплачували комусь. Нині взяв паспорт, сів
і поїхав чи полетів. Єдине, що стримує, — ціна на авіаквитки. Наприклад,
я хотів полетіти до дочки в Голландію.
Квиток із Києва — близько 9 тисяч гривень, а з Варшави — 1,5–2. Тому українці користуються послугами польських авіаліній. У мене є знайомі, які
так літають до Італії.
Закінчення на с. 9
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Ігор НИКИТЮК:

Людмила МАРИНІНА,

директор школи,
депутат Рівненської
обласної ради
(с. Цепцевичі
Сарненського
району):

— Ще минулого року отримала біометричний
закордонний паспорт. Планую
в червні, на літніх канікулах, ділову
поїздку в сусідню Польщу, в місто
Гурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Варміно-Мазурського
воєводства. У нас склалася добра
співпраця та дружні стосунки з місцевим ліцеєм. Є чого в них повчитися. Отож безвізовим режимом
обов’язково скористаюся.
Олександр
ГОНЧАРУК,
директор
комунального
опорного закладу
«ЗОШ I–III ступенів
с. Купичів» (с. Купичів
Турійського району):

— Не скористався я протягом
року безвізом: по-перше, не виготовив паспорта, а по-друге, не було
й потреби виготовляти, бо заробітна плата вчителя, навіть сільського
директора, не дає можливості кататися по Європі, хоча я дуже люблю
мандрувати. Бажання є і в мене,
і в колег, але коли зарплата 5–6 тисяч гривень, а ще діти навчаються,
комунальні послуги треба заплатити — що ж залишається? На європейські подорожі не вистачить. Ми
плануємо поїздку в Карпати, але
дехто дивиться, мовляв, за що туди
їхати? Триденна поїздка коштує

сильна нація
« Кожна
гордиться не тим, що вона
може подорожувати, а що
має якнайкращі умови
вдома.

»

1200 гривень… Усі думають, на що
ці гроші краще витратити. Хоча ще
досі всі згадують і скелі Довбуша,
і високі Карпатські гори, які побачили три роки тому. Але така реальність, нічого не вдієш — доводиться
вибирати.
Ірина ФАРІОН,
член політради
ВО «Свобода»,
народний депутат
України VII скликання
(м. Львів):

— Ні, не скористалася. Це не є для
мене жодним пріоритетом. В Україні стільки надзвичайно цікавих
місць, що нема часу виїжджати за
її межі.
Очевидно, безвіз зроблений не
для людей, а для влади. Ми не маємо можливості по-людськи ні харчуватися, ні відпочивати, ні заплатити
за комунальні послуги. Саме в цьому є проблема. Зрештою, кожна
сильна нація гордиться не тим, що
вона може подорожувати, а що має
якнайкращі умови вдома.
Бліц провели
Алла ЛІСОВА,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Євгенія СОМОВА,
Катерина ЗУБЧУК,
Лариса ЗАНЮК,
Людмила ВЛАСЮК,
Сергій НАУМУК,
Кость ГАРБАРЧУК,
Олег КРИШТОФ,
Олександр ДУРМАНЕНКО,
Мирослава КОЗЮПА. n

«Я не політична особа
і ніколи нею не був»
Головний фінансист області в ексклюзивному матеріалі для «Волині-нової»
про кордон, якого не існує, піар за бюджетні кошти і таланти Бориса Клімчука
Ігор Никитюк (на фото) уже
12 років незмінно очолює спочатку
головне фінансове управління,
а тепер відповідний департамент
облдержадміністрації. Він
залишився у своєму кріслі, коли
у 2010-му прийшли «регіонали»
й добряче перетрясли місцевих
посадовців. І після Революції
гідності його не зачепила
люстраційна машина. Кожного
разу, коли на сесії обласної
ради розглядають бюджетні
питання, доповідає саме пан
Никитюк. Щоправда, його виступ
— це зазвичай заплутаний
клубок цифр. Ми попросили
головного волинського фінансиста
роз’яснити, які показники доходів
і витрат обласної скарбниці
найважливіші для волинян, а також
запитали про секрет «довголіття»
на посаді
ПРО РОЗПОРОШЕННЯ
ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ ДЛЯ ПІАРУ
МІСЦЕВИХ ДЕПУТАТІВ

Найбільші дискусії в облраді завжди точаться навколо розподілу бюджету
і часто вони нераціональні. Дуже неохоче депутати виділяють кошти на комунальні установи, що належать громаді
області, бо це — спільне і виборець такі
проекти може не помітити. Тому розподіляють по дві тисячі або навіть по
500 гривень на потреби, які без проблем
міг би перекрити бюджет громади чи району.
Раніше державна адміністрація мала
вагоміший вплив на ситуацію, тому такого
розпорошення не було. Коли ми подаємо
бюджет, стараємось найбільше коштів
спрямовувати на комунальні структури.
Інші бюджети отримували допомогу на
конкурсній основі за чітким порядком.
Нині обранці не надто охоче дотримуються цього принципу.
ПРО БЕЗГЛУЗДІ ПРОХАННЯ
ДЕПУТАТІВ ТА ПОСАДОВЦІВ

Для мене абсурдною є вимога виділити двісті гривень на ту чи іншу установу. Але найрезонанснішим був випадок,
коли сільський голова просив з обласного бюджету кошти, щоб збудувати
міст через річку на кордоні з Білоруссю, і дуже здивувався, що його село не
межує з іноземними державами.
ПРО СТОСУНКИ З ЖУРНАЛІСТАМИ

Були моменти, коли хотілося зателефонувати в редакцію і запитати: «Що ж ви
пишете?» Часто у ЗМІ кардинально плутають цифри. Але я не думаю, що людей
цікавлять абсолютні показники. Якщо їх ні
з чим не порівнювати, пересічному читачеві вони ні про що не говорять.
ПРО ГОЛОВНІ ЦИФРИ
ДЛЯ ОБЛАСТІ

Нас найбільше цікавить бюджет
розвитку, тобто кошти, які виділяються
не на зарплату, бо це захищені статті
й вони забезпечуються щонайперше,
а на будівництво. З кожним роком ці
капітальні видатки дещо збільшуються.
Зокрема, у 2018-му з Державного
фонду регіонального розвитку на Волинь спрямовано 193 мільйони гривень, що на 90 мільйонів більше, ніж
торік. З Дорожнього фонду на шляхи
області вперше передбачено понад
393 мільйони гривень. Це будівництво

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

»

Закінчення. Початок на с. 8

і ремонт доріг місцевого значення та деяких комунальних. Цього року поки що
не можемо похвалитися значними надходженнями від митного експерименту.
Але торік за ці кошти зроблено дорогу
Луцьк—Львів, завершується ремонт
траси
Рівне—Луцьк—Володимир-Волинський—Устилуг. Ще залишаються
не розподіленими 5 мільярдів гривень
субвенції держбюджету на соціальноекономічний розвиток регіонів. Що стосується надходжень — для нас основним

мине перехідний період,
« Коли
видатки доведеться взяти
на себе. Тоді люди будуть
відчувати відповідальність
за сплату податків, адже їхні
гроші йтимуть безпосередньо
на послуги, якими вони
користуються.

»

показником є податок на доходи фізичних осіб — це 65 відсотків наших доходів.
Ми розуміємо, що Волинь — дотаційний
регіон, хоча щороку ми серед перших за
темпами приросту доходів.
ПРО РОЗКРАДАННЯ
ДЕРЖАВНИХ ГРОШЕЙ

Ми перевіряємо всі рішення щодо
виконання бюджетів районів та об’єднаних територіальних громад, інколи на
наші висновки звертають увагу правоохоронці. Це не новина, що найбільше
державних коштів розкрадається на будівництві й, зокрема, у дорожній галузі.
Там є можливості та й проконтролювати
видатки складно. Щодо фінансування
комунальних установ, то там серйозних
порушень зазвичай немає, інколи керівники виплачують зарплату не за виконану роботу, а за умовні ставки. З огляду
на це, людина може отримувати гроші
за послуги, яких вона не надавала. Або ж
незаконно призначають премії чи інші
надбавки. Децентралізація, реформи
в освіті та у медицині допоможуть подолати такі зловживання. Адже люди зможуть простежити, як використовуються
їхні кошти.
ПРО ШЛЯХИ НАПОВНЕННЯ
МІСЦЕВИХ СКАРБНИЦЬ

Сільські бюджети нині не отримують
60 відсотків податку з доходів фізичних
осіб, а от в об’єднаних територіальних
громадах такі надходження є. Втім, поки

що жодна ОТГ не фінансує повною мірою
школи, медичні заклади та інші установи
на своїй території, а делегує ці функції
району. Коли мине перехідний період,
такі видатки доведеться взяти на себе.
Тоді люди будуть відчувати відповідальність за сплату податків, адже їхні гроші
йтимуть безпосередньо на послуги, якими вони користуються. Скажімо, нині на
Волині є три сільські ради, у яких не сплачено жодної копійки акцизу з роздрібної
торгівлі алкоголем та тютюном. Хоча
зрозуміло, що там, як і скрізь, цю продукцію можна купити. Це стосується і нелегальних пилорам, неузаконеної оренди землі, зарплат у конвертах. Усе це
кошти, які згодом можуть недоотримати
сільська школа чи ФАП. Думаю, якщо
волиняни усвідомлять це, надходження
до місцевих бюджетів можуть зрости на
30–40 відсотків.
ПРО НЕОБХІДНІ ЗМІНИ
У ЗАКОНОДАВСТВІ

Ми багато пропозицій надсилали до
центральних органів влади з проханням
дати нам повноваження призупиняти
очевидно незаконні рішення місцевих
рад про фінансування тих чи інших видатків. Звісно, ми не припинятимемо виплати зарплати, але таке нововведення
значно допомогло б зберегти державні
кошти.
Крім того, хотілось би поліпшити утримання підрозділів облдержадміністрації,
адже організаційні витрати роками не змінювалися.
ПРО НАЙКРАЩОГО ФАХІВЦЯ
ІЗ КОЛИШНІХ ГОЛІВ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Деяких керівників волинська громада
недооцінила, ймовірно, через нестачу інформації про їхню роботу. За професійністю виділявся Борис Петрович Клімчук:
людина з величезним досвідом, яка у свій
час зробила дуже багато для Волині. Надзвичайно швидко розумів будь-яку проблему: один телефонний дзвінок — і він
знаходив шляхи її вирішення.
ПРО СЕКРЕТ ТРИВАЛОЇ РОБОТИ
НА КЕРІВНІЙ ПОСАДІ

Я не політична особа і ніколи нею не був.
Стараюся завжди від цього відділятися,
і ніхто не наполягав, щоб я вступав у якусь
партію чи щось подібне. В західних країнах це нормальна практика, коли держслужбовці залишаються на своїх посадах
після зміни верхівки.
Записав Олег КРИШТОФ. n
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n Герої нашого часу

«ТИ ЩО, В 41-МУ ВОЮВАВ? І ХТО ВАМ
ТАКІ ПОСВІДЧЕННЯ ШТАМПУЄ?» — ЦІ СЛОВА ВОДІЯ
МАРШРУТКИ ВРАЖАЮТЬ БОЛЮЧІШЕ, НІЖ КУЛІ
Лучанину Сергієві Федотову всього двадцять чотири, а позаду — війна, Іловайський
котел, поранення, полон і понад 20 операцій. Ось уже чотири роки він бореться з тяжким
ускладненням: хлопчині загрожує ампутація стопи. Поставити бійця на ноги беруться
ізраїльські медики. Надія на них і на небайдужі серця людей
Фото з особистого архіву Сергія ФЕДОТОВА.

мене за бронежилет, а навколо брязкали, вдаряючись, кулі.
Кажу йому: «Нам двом не вийти. Залиш мене і відступай,
поки є куди». Він заніс мене
до якогось льоха, перев’язав
джгутом, бо вся стопа була розірвана. Через велику втрату
крові я почав марити: просив
хлопців зробити телевізор тихіше, говорив сам із собою. Дуже
хотілося пити. Хлопці яблуко
гниле знайшли — на всіх. А нас
там дванадцятеро було. Потім
дуже часто непритомнів. Нашу
колону нещадно бомбили, а хто
був поранений, то «деенерівці»
їх дострілювали.
ПОШМАТОВАНИЙ
ОСКОЛКАМИ
ТА ЗІ СНАЙПЕРСЬКОЮ
КУЛЕЮ ПІД СЕРЦЕМ

Боєць має дві державні відзнаки, які вручав особисто Президент України
Петро Порошенко.

Він ішов назустріч, і в мене, як тільки його побачила, щось
ніби обірвалося всередині: ось такі вони, Герої України,
звичайні, земні, сонячні й усміхнені. Щирий погляд, світле
русяве волосся, що під теплим сонячним промінням переливалося золотавим відтінком. Було помітно, що з усіх
сил тамуючи біль, він ступав пораненою ногою, однак
вдавав веселого і безтурботного, наче й не було війни
у його житті. І лише біля будинку, в якому мешкає Сергій,
показуючи рукою на меморіальну дошку на стіні, стиха говорить: «Це мій найкращий друг. Рома Лучук. Він загинув
під Іловайськом»
Людмила ВЛАСЮК

«ХІБА СЬОГОДНІ ХТОСЬ
ПРИЇДЕ З КИЄВА І СКАЖЕ
«ДЯКУЮ»?!»

— Ніби уже й покращало,
просто потрібно було не їхати з Ізраїлю. Казала ж йому:
«Залишайся! А він мені: «Хочу
додому!» Гроші, звичайно, величезні йшли. Але там рана

швидше затягувалася, клімат
зовсім інший, — журиться мама
Світлана Анатоліївна.
— Як реп’яхів начіпляв:
і в плечі, і в ноги, і в голову, —
жартома говорить хлопчина
про своє поранення. — З товаришами намагалися вирватися з Іловайського котла, як
нас накрили ворожі «Гради» та
міни. Один зі снарядів поцілив
у БМП. Я як подумаю, що в 19
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Найціннішими для Сергія є дитячі малюнки та
листи, зберігає їх усі до одного.

років могло відірвати дві ноги,
ну кому ти такий потрібен, крім
мами з татом? Поки у госпіталі — приходять, підтримують.
А потім… Хтось приїде з Києва,
скаже «дякую»?!
10 квітня 2014-го Сергія мобілізував Луцький військкомат.
Повістка на роботу прийшла,

була не нога. Висіла одна шкіра. Над вашою
« Цедитиною
ангел розправив крила.

він тоді працював в охороні торгового центру «Слон». Відразу
перебували у Володимирі, далі
— у Рівненському навчальному центрі. Згодом вирушили
у зону бойових дій. В Оленівці
на Донеччині потрапили під обстріли.

А

«Цікава газета на вихідні»

Відтепер нас можна
жна передплатити
у будь-якому поштовому
відділенні України
Вартість передплати:
R 1 місяць – 12 грн. 00 коп.
R 3 місяці – 36 грн. 00 коп.
R 6 місяців – 72 грн. 00 коп.

— Ми мали виставити мости, бо їх попідривали сепаратисти, — розповідає Сергій.
— Але нам не вдавалося це
зробити. Ешелони йшли великі, і сепаратисти думали, що то
«Гради». По нас почали і з танків
гатити, і з усього іншого. Тому
стояли і чекали. В кінці липня ми

Цікава —
до кави!
ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ:

Волинь — 60304  Рівненщина — 60312

У комплекті з «Волинню-новою» –
значно дешевше!

»

опинилися в селі Кутейникове
поблизу Іловайська. Коли почали брати місто, зайняли першу
лінію фронту. Там в основному
були добровольці. Збройних
сил менше. Це «Дніпро-1»,
«Донбас» та інші. Розпочалися
постійні обстріли в самому селі,
ми ж дислокувалися на якомусь
заводі. Командир майор Мироненко був для нас як батько, піклувався про кожного солдата.
А 24 серпня вже зайшли російські війська, і ми змушені були
відступати до самого Іловайська. Вони били по нас з усього,
із чого можна було, оточивши
з усіх сторін і утворивши кільце. Потім домовилися про вихід
зеленим коридором, іншими
словами — «ласкаво просимо
в пекло». Ми поїхали тією дорогою, де вже стояли повністю
обкопані, зі зброєю, технікою
російські війська. Перший снаряд розірвався біля машини.
Мені осколок влучив у голову.
Добре, що був у касці. Хлопці
падали один за одним просто
на очах. Коли поруч розірвався другий снаряд, здалося,
що ноги відірвало, але, бачу,
— є! Я ще відстрілювався метрів двадцять, а потім, як хто
голкою в спину вколов. То вже
була куля. Упав і думаю — кінець. Мій товариш Саша Бичук,
отримавши контузію, тягнув

У такому стані хлопець ще
дві доби стікав кров’ю у сепаратистському полоні. Аж поки
його не виміняв Червоний
Хрест. Далі довезли до якогось
населеного пункту і там уже
пересадили на літак. У Дніпрі
прочистили дві ноги, але кулі не
побачили, її вийняли вже у столиці.
— У Києві готувалися ампутувати ногу, яка до коліна була
чорною, — розповідає Сергій.
— Лікар пояснював, що шансів немає, її не врятувати. Але
сталося диво. В палату зайшли
дві старенькі бабусі і кажуть:
«Можна за вас помолитися?»
— «Моліться», — здивовано відповідаю. Поки йшла операція,
вони стояли під дверима і читали молитви. І раптом у судинах
почала циркулювати кров. Ногу
не відрізали, а тих стареньких
ніхто більше не бачив, вони
безслідно зникли. Сам лікар
Костянтин Пендраковський казав батькам, що сталося щось
неймовірне: «Це була не нога.
Висіла одна шкіра. Над вашою
дитиною ангел розправив крила».
Витираючи сльози, мама
пригадує, як у госпіталі побачила закривавлене та понівечене
тіло сина.
— Маленький, худенький
такий, пищать підключені до
нього всі апарати. Голова розсічена, дві ноги як колоди. Без
свідомості спочатку був. Запитую лікаря, як Сергій? А він,
показуючи пальцем в небо,
відповідає: «Там знають. Ідіть
по церквах і моліться». А потім
перші слова прошептав син:
«Мамо, пробач мені, прости…»
Вирівнювали пальчики, штирі
заганяли, але нічого не приживалося, починало гноїтися
і кінчалося тим, що видаляли кісточки. В реанімації мав
усього 43 кілограми. 12 хірургів
складали стопу з 7-ї ранку до
9-ї вечора. Якби не лікар Пендраковський, то б і не було що
лікувати. Вдячна буду йому все
життя. Хлопці лежать у реанімації страшні: порізані, побиті.
Після побаченого виходиш надвір і хочеться вити: «За що?»
— згадує Світлана Федотова.
Закінчення на с. 11
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n Проблема

Куди поселитися
атовцю?

Незламні крила для хлопчини — це його батьки.

Закінчення.
Початок на с. 10
Людмила ВЛАСЮК

»

ріяли, щоб наші
діти жили не гірше за інших, тому
з чоловіком поїхали у Польщу на заробітки, — продовжує мама. — Дівчата ввечері
кажуть, щось страшне відбувається під Іловайськом.
Там у пані на стіні висіла старовинна ікона. Плачу перед
нею, а серце рветься з грудей. Зранку вийшли у поле
висаджувати квіти, як подзвонила донька. Встигла лишень
сказати: «У нас велика біда із
Сергієм», — і зв’язок обірвався. Мені потемніло в очах:
«Нема дитини». Але згодом
вона знову зателефонувала:
«Він у Києві, у важкому стані,
треба, щоб ти дала згоду на
ампутацію. А ще сьогодні ховають нашого Ромчика». Це
з ним був хлопчик із нашого
будинку, жив поверхом нижче. Вони разом виросли, однією кружкою води ділилися.
Єдиний син у батьків. Поки
я доїхала до Києва, все життя промайнуло перед очима.
Біля Сергія сиділи два мої
рідні брати та його товариш.
Ми й на коліна перед лікарем
падали: «Тільки спасіть його».

-М

НА СВЯТІЙ ЗЕМЛІ
І РАНИ ЗАЖИВАЮТЬ

Сергій вижив. Надію подарували йому ізраїльські
медики. Позаду – більше
двадцяти операцій, попереду
— мрія, що він зможе бігати,
як колись. Аби оплатити дорогу, батьки юнака продали
стареньку «Таврію», а бабуся
— корову. Щодня Сергій приймає знеболювальні, по 4–5
ампул. І ці ліки обходяться
в 130–140 гривень на день.
Волонтери допомагають, небайдужі люди скидають на
картку — то 100, то 200 гривень, хто скільки може. Долучаються благодійні фонди.
Світлана Федотова каже, що
пережити це все вдалося
лише завдяки молитвам.
— Я ж із ним кругом — де
він, там і я. Ми одне без одного — нікуди, — каже мати. —
Піднімалися із сином на таку
височенну гору, куди люди зі
здоровими ногами не могли
вийти. Там його зустрічали
монахи, один із них мовив:
«Ти мусиш щось таке завітне
сказати перед Богом, чого
ніколи не порушиш. І все буде
добре». Вони подарували
хрестик, який він мав завжди
носити на тілі. Якось Сергій

зняв його і буквально за хвилин сорок піднялася висока
температура. І лише коли
одягнув натільний хрест, усе
нормалізувалося. В Єрусалимі ми вже шість разів проходили лікування. Лікар прийде,
обніме сина, як рідну дитину. Жили в українській сім’ї,
хлопчина з цієї родини до нас
у гості приїжджав. Толя як пішов із Сергієм на кладовище,
де поховані бійці, то два дні
не міг говорити. Його мама
працює в клініці. Почувши, що
привезли хлопчика з Волині
з дуже важкою травмою, вона
накупила всього та прийшла
до нас. І каже: «Я забираю
вас до себе». Скільки вони
нам у житті дали, не передати словами. Низенький уклін
матушці Ларисі та отцю Олександру Савчукам, Андрію Гнатюку, які допомогли з паломницькою поїздкою до Ізраїлю,
Григорію Павловичу — золоте
серце в нього, він дбає про
тих хлопців, що повернулися

ація: посвідчення підозріле.
Він вийняв 50 гривень і сказав
шоферу: «Може, хтось зайде
такий, як я, то ви не беріть
з нього грошей». Через подібне ставлення у Сергія опускаються руки, а я йому кажу: «Ти
не можеш здатися, бо якщо
впадеш, впаду і я». Так зневірився, що вам не передати.
Часом чуєш від людей: «Вам
добре, квартиру отримали».
Просто пережити тиждень
його життя — і кожен би зрозумів. Бачити, як на твоїх очах
вбивають та розстрілюють
товаришів. Хіба цьому можна
заздрити? Я би нічого не хотіла, аби він був здоровий і його
не принижували. Тому син і не
пишається своїми нагородами, дві державні відзнаки
вручав особисто Президент
України Петро Порошенко.
Набагато ціннішими для нього є дитячі малюнки та листи,
зберігає їх усі до одного.
Переглядаючи справжнісіньку гору дитячих каракуль

подарували хрестик, який він мав
« Монахи
завжди носити на тілі. Якось Сергій зняв його
і буквально за хвилин сорок піднялася висока
температура. І лише коли одягнув натільний
хрест, усе нормалізувалося.

»

з війни, як за рідних синів. Хочеться просто упасти таким
людям до ніг.
«МОЖЕ, ХТОСЬ ЗАЙДЕ
ТАКИЙ, ЯК Я, ТО ВИ
НЕ БЕРІТЬ З НЬОГО
ГРОШЕЙ»

Сергій раніше все говорив: «Вилікуюсь — і назад».
Він увесь там. Ніби пояснюючи, каже: «Там мої друзі, інше
життя». А тут я вже втомився
воювати. Якщо в нас є закони,
згідно з якими можна їздити
у громадському транспорті за
посвідченнями, то чому, коли
заходиш, на тебе дивляться
з осудом?! На фронті діляться
навіть краплею води.
— Син їхав із перев’язки, а водій так ганебно з ним
вчинив, — з болем згадує
Світлана Анатоліївна. — Дзвонить до мене і каже: «Мамо,
я п’ятнадцять хвилин на зупинці сиджу, не можу дійти до
пам’яті». Він зайшов у 29-ту
маршрутку, сказав, що інвалід війни ІІ групи, показав посвідчення, а водій каже: «Ти
що, в 41-му воював? І хто вам
такі посвідчення штампує?»
Сергій мовчки поклав гроші
і на наступній зупинці, спираючись на милиці, вийшов. На
11-му маршруті така ж ситу-

та їхніх творчих «шедеврів»,
спостерігаю за Сергієм. Він
сидить на підлозі, підтримуючи хвору ногу рукою, і грається з котом Максом. Немов
дитина — усміхнений та щасливий. Згодом піднімається,
бере з полички знеболювальне і виходить з кімнати.
— Син і зараз не спить ночами, воює, — говорить мама.
— У нас телевізор не вимикається. Якось, як гахнула петарда, він так і ліг. У чоловіка
стався інсульт після пережитого. Ще і йому повістку приносили. Зять Мирослав теж
відвоював півтора року, був
у Мар’їнці, його вважаю своїм
сином. Просила на фронт не
йти, а він мені каже: «А чого
ви Сергієві цього не казали,
йому було лише 20 літ?! Я ж
старший, у мене вже сім’я,
буду її захищати!» Плануємо
знову потрапити до Ізраїлю,
продам усе, що є, і поїдемо.
«Мій золотий синочку,
скільки ти всього пережив!
Дякую, що живий. Я приходжу
і маю щастя чути твій голос»,
— торкаючись вустами чола
своєї дитини, говорить мати.
Вона вірить за них обох…
Картка
«ПриватБанку»
Сергія
Федотова
5168 7420 2546 5851. n

У центрі Симонова, одного
з найбільших сіл Гощанського району
на Рівненщині, неподалік ставка та
лугу стоїть двоповерхова закинута
будівля — колишня школа та колгоспна
бібліотека. Споруду вже другий рік
намагаються передати під квартири
п’ятьом місцевим учасникам війни на
Донбасі. Але марно — законодавство
забороняє
Левко ЗАБРІДНИЙ

оли місцевий колгосп
розпався,
будинок
забрала у власність
сільська рада. Спершу споруду, відремонтовану капітально наприкінці 1990–х,
депутати збиралися продати, але у 2015–му, коли
зі Сходу почали повертатися перші бійці, плани на неї
змінили.
— Маємо 23 учасники
АТО, — розповідає симонівський сільський голова Ніна
Ткачук. — У 2015 році вони
почали писати заяви на отримання земельних ділянок
у Симонові, проте, оскільки
ми не мали генерального
плану території, надавати
землю не могли. А п’ятеро
з них потребували покращення житлових умов. З депутатами на сесії порадилися і вирішили, що було б
непогано віддати їм під квар-

К

У багатьох — по кілька дітей,
а мусять ділити будинок із
батьками та одруженими сестрами чи братами. Проте
найбільше радів можливості
отримати власне житло Руслан Євчук. Боєць із мамою
винаймав хату в селі і до новосілля… так і не дожив. Через рік після того, як повернувся з АТО, помер.
— Мама Руслана має ІІ
групу інвалідності, — каже
сільський голова. — Коли
прийшли до будівлі дивитися, де чия квартира може
бути, Руслан сказав, що
йому байдуже, який куток.
Головне — щоб на першому поверсі, аби мамі було
зручно. Після його смерті
ми вирішили залишити право на житло за його мамою.
Куди ж їй подітися після
втрати сина?
Генеральний план у Симонові вже виготовили, ще

радів можливості отримати власне
« Найбільше
житло Руслан Євчук. Боєць із мамою винаймав
хату в селі і до новосілля… так і не дожив.
»
тири приміщення колишньої
бібліотеки. Вона має понад
400 кв. м площі, тобто кожному бійцю дісталась би
квартира по 80–90 «квадратів». Ми почали виробляти
документи, але передати їм
будинок досі не змогли. Бо
відповідно до законодавства
реконструювати його у житловий повинні за бюджетні
кошти. А сума — непідйомна для сільського бюджету.
За підрахунками, на те, щоб
переобладнати споруду, потрібно 5,2 млн грн. З районного бюджету готові виділити 200 тис. грн, якщо буде
фінансування з обласного,
ми можемо надати 100 тис.
грн із сільського. Решту ж
суми, сподіваємося, вдасться отримати від області. Ми
вже написали всі потрібні
звернення до обласних депутатів та Рівненської ОДА.
Будівля у гарному стані, але
якщо вона і далі простоюватиме, то швидко зруйнується. Одна стіна від затікання
води вже почала покриватися грибком.
— Четверо атовців, яким
хочуть виділити квартири
у приміщенні бібліотеки,
— розповідає пані Ткачук,
— нині тісняться з рідними.

затвердять його на містобудівній раді і видаватимуть
земельні ділянки бійцям.
А ось коли вдасться виділити обіцяне житло, невідомо. Депутат обласної ради
від округу Павло Кравчук
подав паралельно свій депутатський запит щодо реконструкції бібліотеки, його
розглянуть на сесії 18 травня. Втім, зазначає народний
обранець, справа далеко не
у грошах.
— Навіть для обласного
бюджету 5 млн грн — немала
сума, тож чи виділять її, хто
зна. Але ж річ у тім, що бійці готові самотужки вкласти
кошти у ремонт приміщення
— була б можливість, а законодавство її не дає, — зазначає пан Кравчук. — Потрібно напрацювати механізм,
аби можна було передавати
атовцям такі будинки. Хлопцям потрібне житло, купити
всім квартири не вдасться,
а натомість у селах, містах
ми маємо немало будівель,
які перебувають у комунальній власності і які ніхто не використовує. Їх можна було б
віддати хлопцям, аби вони
самі їх переробляли. Це могло б частково вирішити проблему із нестачею житла. n

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ
n Куточок поезії

n Ніхто, крім тебе

ДЕСЬ РОЗЛУКА БРОДИТЬ
ПОМІЖ НАМИ…
День спіткнувся об твою мовчанку —
I розлив зненацька всі дощі…
Ця любов — з симптомами вітрянки:
Залишає висип на душі.
Ця любов застуджена вітрами,
Ця любов сполощена людьми.
Десь розлука бродить поміж нами,
Затуляє небовид крильми.
Я втомилась… I уже не знаю —
Чи супроти світу йти, а чи…
I тому молю тебе, благаю:
— Не мовчи!.. Ти чуєш, не мовчи!!!
Євгенія НАЗАРУК
с. Лище Луцького району. n

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ
Мені 56 років, зріст 164 сантиметри, вага 78 кілограмів. Добра, порядна, ввічлива, матеріально та житлом забезпечена, з вищою освітою. Чекаю дзвінка від
хорошого та порядного чоловіка віком 54—60 років,
жителя Рівненської або Волинської областей, який погодиться на переїзд до мене. Заради розваги, пияків
та психічно неврівноважених прошу не телефонувати.
Мій тел. 0982528826.
ххх
Мені 35 років, інвалід ІІ групи, втомився від самотності. Хотів би познайомитися з такою ж одинокою
жінкою, яка вміє цінувати любов, вірність та відданість
і стане коханою дружиною, моїм домашнім касиром і
супутницею у щорічних мандрівках по курортах України. Більше про себе — при спілкуванні. Мої тел.:
0990499158, 0978382180.
ххх
Мені 59 років, зріст 170 сантиметрів, вага 82 кілограми, одинокий, без шкідливих звичок. Познайомлюся з такою ж самотньою, без шкідливих звичок жінкою
для сімейного життя. На переїзд погоджуся. Мій тел.
0975181698.
ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник, не
п’ю, не курю, нормальної зовнішності (57 років, зріст
170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся
із самотньою жінкою–волинянкою із сільської місцевості. Мій тел. 0988728167.
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Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України
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Хоч вона була така спотворена,
шита–перешита, що чоловік сам її
соромився. У нас же такий озерний край, а він не міг роздягнутися
і скупатися, коли біля водойми були
люди.

«У МЕНЕ ДУЖЕ ГАРНИЙ СИН
— ВІН ОБОВ’ЯЗКОВО ТОБІ
СПОДОБАЄТЬСЯ»

Надія Антонівна родом із села
Запруддя Ковельського району, де
колись жила родина Косачів. Зовсім
юна білява Мавка вивчилася у Берестечку на зоотехніка і приїхала за
направленням на роботу в Озеряни.
Їй ішов вісімнадцятий рік.

«ТО ВСЕ РОБИТЬ
ТА ЛЮБОВ–ПРОПАСНИЦЯ»

Уже 12-ту весну жінка зустріла без коханого чоловіка.

Пам’ятний день весілля.

«ЯКБИ ЗІ МНОЮ ТРАПИЛАСЯ БІДА,
ВІТЯ ТЕЖ МЕНЕ НЕ ПОКИНУВ БИ…»
Велика любов допомогла Надії Гришко, котра живе у селі Озеряни Турійського району, не впасти
у відчай, коли за якихось півтора місяця після весілля її чоловік став інвалідом на все життя
— Мого майбутнього чоловіка
Віталія, чи Віті, як я його все життя
звала, у селі не було, як я приїхала,
— він проходив практику в Одесі (а
навчався у Володимирі–Волинському на електрика). І ось його батько,
колгоспний пожежний, побачивши
мене буквально перший раз, сказав: «У мене дуже гарний син — він
обов’язково тобі сподобається».
За декілька днів цей «дуже гарний
син» повернувся додому. Я побачила його з вікна контори. Вітя вийшов
з автобуса — високий, симпатичний, із волоссям кольору пшениці,
у модному костюмі. Він справді мені
відразу сподобався.
Субота чи неділя — ввечері у
клубі були танці. Там молоді люди
і познайомилися. І потанцювали, і
в теніс пограли. З того часу й почалася їхня дружба. Віталій Гришко —
хлопець ще до армії, тож і мови не
могло бути про одруження, хоч уже
й освідчився майбутній дружині. Надія провела його на службу.
— Ми домовилися, що я буду
чекати його з армії, — розповідає
жінка, показуючи знімок, зроблений
якраз на випровадинах, на якому
вони такі юні і гарні. — Два роки Вітя
служив. Після «учебки» потрапив у
Німеччину. А коли дослужував, то в
їхній родині сталося горе — померла сестра мого майбутнього чоловіка, якій було лише 28 літ. Вітю батьки
викликали на похорони. Невдовзі
вертався в Німеччину. Тоді його мати
і сказала мені: «Якщо ти любиш мого
сина, то мусиш ще почекати». Ясно,
що я ждала. Тож весілля було на п’ятому році нашої дружби — коли Вітя
вернувся з армії і минув рік після
смерті його сестри. Я свого чоловіка
дуже любила. І він мене…
Поженилися Гришки у травні
1972 року. Весілля було, як висловилася жінка, не дуже радісним. Над
батьками Віталія витав сум — не
могли ні на мить забути, що втратили таку молоду дочку, яка народила

їм онука, а сама пішла у засвіти. А,
може, як зараз міркує Надія Антонівна, тривога ще одна була у них
на серці: кажуть же, що біда одна
не ходить. Після весілля молодята
мали медовий місяць (ну не місяць
— тиждень) і провели його у Москві.
Знайомилися з визначними місцями столиці Радянського Союзу, тішилися кожним днем, кожною миттю. Жінка показує знімки, зроблені
на Красній площі, біля собору Василія Блаженного. Збереглися записи,
які нагадують про той незабутній

рурга з Луцька. Жінка вважає, що їм
пощастило: лікар був дуже досвідчений і врятував чоловіка. Він так і
сказав, що після такої травми із тисячі один виживає.
«ЗРОБІТЬ ЩОСЬ, АБИ ВІН ПОЧУВ
ПЛАЧ НАШОЇ ДИТИНИ»

Після тої аварії Віталій Гришко
повністю втратив слух. У Луцьку,
куди возила його дружина, сказали,
що нічим не допоможуть — ситуація
безнадійна: навіть з апаратом він не
чутиме.

все робить та любов-пропасниця. Коли любиш, тоді
« Товитримаєш
усе, що б не було в житті.
»
час — червень 1972–го, коли Віталій
був гарний, веселий, а головне —
здоровий. Мине якихось два місяці
і станеться біда.
— У Купичеві Вітя їхав мотоциклом, — пригадує Надія Антонівна,
— і, певно, не справився з управлінням: упав, ударився головою (а був
як на те без шолома). У результаті
— перелом основи черепа. Після
операції у нього над правою бровою
не було лобної кістки — мозок пульсував. Але вже тоді я дала чоловікові
слово, що завжди буду з ним.
Може, Віталій говорив, щоб така
молода жінка не зв’язувала собі
руки і влаштовувала своє життя? З
приводу цього Надія Антонівна розповідає:
— Ні, Вітя нічого не казав. А ось
його батько — так: мовляв, не мучся — можеш його залишити, і я тебе
не буду осуджувати. Але я відповіла
без вагань, що ніколи не покину чоловіка. «Якби зі мною щось подібне
сталося, — не покидала думка, — то
Вітя теж не залишив би мене одну в
біді». У цьому я була впевнена.
У Купичеві робили Віталію операцію: оскільки він був нетранспортабельний, то викликали нейрохі-
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Російський письменник
Михайло БУЛГАКОВ.

«ІДЕШ ДОДОМУ І ЗНАЄШ,
ЩО ТАМ ТЕБЕ НІХТО НЕ ЧЕКАЄ»

Ми познайомилися майже два
десятиріччя тому. У 1999 році я робила репортаж із села Озеряни, де
аж сім озер, від чого і його назва, а
допомагала мені побачити всю їхню
красу секретар сільської ради Надія
Гришко. Тоді, як мовиться, попутно я почула про незвичайну долю
цієї жінки. І з її дозволу у сторінці
«Любить! Не любить» була коротка
розповідь «То мій хрест, який мені
до кінця нести». У ній ішлося про те,
як одна мить по–своєму визначила
все подальше життя зовсім молодої подружньої пари. Чоловік Надії
Антонівни, а тоді юної Надійки, потрапив у дорожньо–транспортну
пригоду — розбився на мотоциклі і
внаслідок цього втратив назавжди
слух. До речі, після цієї публікації в
редакцію надійшов лист від нашого
читача з Дніпропетровщини, який
назвався Анатолієм. Писав він у рубрику «Не втрачаю надію на кращу
долю»: «Вразила відданість жінки,
яка все життя — з чоловіком–інвалідом. Може, й через безпечність
так поламав він собі долю. А я ні в
якій аварії не був, ніде не розбивався, а слух пропав. І зі мною, глухим,
ніхто не хоче жити. Так і нидію, хоч
мені тільки 48 років. Як важко просинатися і відчувати самотність. Як
страшно, коли гримить, а нема до
кого пригорнутися. Як боляче, коли
нема кому розповісти про свої переживання». Писав дніпропетровець у
газету «Волинь», бо сам родом із Турійського району і хотів би одружитися зі своєю землячкою.
Не знаю, як склалася його доля,
чи відгукнувся хтось на його крик
душі. Зате мені відоме подальше
життя Надії Гришко. Декілька місяців
тому ця жінка, давня читачка «Волині», відгукнулася на одну з моїх
публікацій, що мала назву «І я іду до
людей». Вона розповіла, що овдовіла, що той хрест, даний їй долею,
«особливо важко нести тепер, коли
залишилася сама». «Йдеш додому і
знаєш, що там тебе ніхто не чекає.
Лише улюблений кіт Серьога і шанована газета у поштовій скриньці. Часом від безпорадності, самотності
хочеться піти у чисте поле, припасти
лицем до сирої землі і по–дитячому
заплакати…» Після таких вдовиних
слів, які вражали до глибини душі,
я не могла не зателефонувати Надії
Антонівні і не напроситися в майбутньому на зустріч.
І ось недавно відбулася розмова із вдовою, яка 34 роки прожила з
чоловіком–інвалідом, але, судячи з
почутого, несла свій хрест не лише
з покірністю долі, а й з великою любов’ю. Тому-то такі важкі одинадцять
літ уже без Віталія. Час ніби зупинився: він — у старих фотознімках, у листах, у коротких записочках, які бережуть неповторні миті. Те, про що
колись, як був живий чоловік, жінка
і не могла розповідати, щоб його не
ранити, тепер вилилося у спогадах.

n Почуття славетних
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«Той, хто любить,
повинен розділяти
долю того, кого він
любить».

— Але я, — пригадує той непростий час жінка, — не здавалася.
Випросила направлення в обласній
лікарні і повезла Вітю до Києва — у
клініку отоларингології. Довго там
чекала черги до знаменитого на
той час професора Коломійченка,
який, до речі, сам не чув і присвятив своє життя таким же людям, які
втратили з різних причин слух. Не
один тиждень винаймала квартиру
у столиці. Пригадую, коли вже йшла
до професора на зустріч, то купила
великий букет квітів. Вручила його
і, не втримавшись від сліз, сказала: «Я ходжу вагітна, зробіть щось,
аби чоловік почув, як плаче наша
дитина». І він узявся за лікування за
спеціальною методикою. Після цього Вітя став чути з апаратом. І коли
народилась наша єдина донька, яку
ми назвали Світланою, то він почув
і перше її «уве–е-е», і згодом перші
слова.
Не забуде Надія Антонівна, як
у селі зробили перші народини чи
звіздини, як їх називали, і зареєстрували їхню Світлану. А потім вони
потайки удвох з чоловіком повезли її
у Ковель і в тамтешньому храмі похрестили. У селі люди шепталися: і

куди це вони, мовляв, з такою крихіткою.
На лікування чоловіка подружжя
витратило багато грошей — пішло
все, що подарували гості на весілля.
І не тільки. Батьки Віталія продавали, що могли, з хазяйства, аби допомогти синові. Лікарі радили, що
на те місце, де не було лобної кістки,
треба поставити золоту пластину.
Або з ребра чи ноги взяти кістку —
у Ленінграді робили такі операції.
Гришки вже й на це гроші зібрали,
але врешті–решт відмовилися від
затії. Побоялися, щоб після операції Віталію не стало гірше. Гарантії
ж ніхто стовідсоткової не давав на
благополучний результат. Так і жив
чоловік без лобної кістки, хоч це
дуже небезпечно, коли мозок пульсує буквально під шкірою.
Час ішов. Надія Антонівна вступила до Української сільськогосподарської академії — шість років училася в Києві на заочному відділенні.
І Віталій приїжджав до неї під час
сесій — був у її групі вже як свій. На
колективних фотознімках студентів і
він є біля дружини.
— Вітя трохи і працював, — розповідає жінка, — хоч хто хоче брати
глухого? Був він якийсь час лісником, потім влаштувався техпрацівником у школі — входили добрі
люди у його становище…
Хоч і кажуть, що в одну воронку бомба двічі не падає, у Гришків
стався виняток із правила. Років через п’ять після першої аварії Віталія
настигла нова біда. Був він у Ковелі,
йшов по мосту, не почув, що автобус
їде, і опинився під колесами. Через
свою глухоту постраждав. Тепер уже
нога була настільки травмована, що
жінка, як каже, боялася, аби її не ампутували.
— Я клято сиділа у лікарняній
палаті і не відходила від чоловіка, —
розповідає вона. — Ногу вдалося
зберегти завдяки хорошому лікарю
(прізвище його, пам’ятаю, Войтюк).

Виходила Надія Антонівна за
здорового гарного хлопця, а прожила 34 роки з безпорадною людиною. Та ніколи, як сама зараз каже,
і думки не допускала, що могла по–
іншому влаштувати свою долю.
— Я вдячна батькам Віті, які
оберігали нашу сім’ю, — каже жінка. — Допомагали нам чим могли.
Коли я вчилася заочно в академії, то
проблем із маленькою донькою не
було. Її взяла під свою опіку бабуся.
Онуку вона прийняла як рідну дочку.
Наша Світлана замінила їй її доньку, яка так рано померла. Свекруха
більше була із Світланою, як я, бо ж у
мене робота — то секретарем парторганізації, заступником голови
колгоспу працювала, то секретарем
сільради. Бабуся і кіски заплітала, і
до школи маленьку онуку буквально
носила, щоб та взуття не забруднила. Так рідко буває.
І ще спогад:
— І Вітя страждав від свого каліцтва, і я разом з ним. Як співали
десь у компанії, то і він приєднувався до гурту. А що не чув, то міг
не туди затягнути. Дехто сміявся
з нього: «Не треба, щоб Вітька співав». Чоловік якось почув ці слова,
то аж плакав. Бувало, що і я плакала. Хотілося піти кудись, де немає
людей, і кричати з розпачу. Вітя ж
не міг мати прав водія, і ми машини
так і не купляли. Та що машина… У
селі особливо потрібне міцне чоловіче плече, якого якраз у мене не
було. Доводилося самій тягнути. Я
ж мимоволі порівнювала, як жінкам
живеться зі здоровими чоловіками.
Але як би не було, вдячна долі за
прожиті з Віталієм роки.
І таке я почула від Надії Антонівни:
— То все робить та любов-пропасниця. Коли любиш, тоді витримаєш усе, що б не було в житті.
Помер Віталій Гришко 11 років
тому. Вийшло так, що його життя
обірвалося, коли мав 56 років, від
тої ж першої травми, одержаної в
дорожньо–транспортній пригоді.
Якось стояв на ганку, взявся за замок на дверях, щоб відкрити його,
а він, як виявилося, був якраз не
замкнений, а тому залишився в
руках чоловіка. За інерцією Віталій
упав і вдарився головою. Удар прийшовся якраз на те місце, де не було
лобної кістки…
Сьогодні Надія Антонівна залишилася сама (свекрів уже давно
нема, дочка із сім’єю живе у селі
Бобли Турійського району). Але,
як сама каже, знаходить зачіпку до
життя і сенс його бачить в онуках,
яких у неї двоє, у піснях — ще й досі
бере участь у художній самодіяльності. А ще в тому, щоб зберегти
історію Озерян — села, де зустріла свою любов і прожила найкращі
роки. Свого часу жінка долучилася
до збору матеріалів для книги «Рідні
мої Озеряни».
На прощання ми попросили
Надію Антонівну сфотографуватися на фоні квітучого саду, в
якому є дерева, посаджені чоловіком, в якому вона сама зустріла вже 12-ту весну. n

Шлюб Ванди Василевської
і Олександра Корнійчука
благословив Сталін
Брак кохання компенсували нагороди та посади
айбутня радянська письменниця Ванда Василевська народилася 21 січня
1905 року в Кракові у родині Леона
Василевського — етнографа й публіциста, автора багатьох праць із
проблем політики й національного питання, міністра закордонних
справ в уряді Пілсудського–Морачевського. Закінчивши філфак
Ягеллонського університету та
захистивши дисертацію, дочка визначного «білополяка» раптом долучилася до революційного руху.
Їй навіть загрожувало ув’язнення
за антидержавну діяльність, але
настав вересень 1939 року: німці напали на Польщу, Радянський
Союз увів війська з іншого боку, і
Ванда вирішила перебратися на
Схід. Не маючи офіційного дозволу на виїзд, майбутня письменниця взяла, як кажуть, ноги в руки
та відправилася до СРСР… пішки.
Як згадує Василевська в автобіографії, таким чином вона здолала
600 кілометрів, поки зупинилася у
Львові, де одразу взяла радянське
громадянство, вступила до лав
КПРС, до Спілки письменників і
стала депутатом міської ради.
Подив викликає те, що дочка
відомого польського націоналіста
не тільки не потрапила до табору
для тимчасово переміщених осіб,
а й одразу злетіла вгору по щаблях
політичної драбини. Як таке могло
бути? Скидається на те, що тут не
обійшлося без чиєїсь протекції. А
таємний покровитель — Сталін.
Вождь усіх народів мав свої плани
щодо Василевської.
Із початком війни Ванда добровільно пішла на фронт і стала членом редколегії фронтової газети
«За Радянську Україну», пропагандистом головного політуправління
Радянської армії. Полковник Василевська, у кавалерійському галіфе
й високих чоботях 42 розміру, з цигаркою в довгих вузлуватих пальцях, була жінкою грубою й некрасивою. На запитання, чому ходить
у штанях, вона пафосно відповідала, що навіть у мріях не бачила
себе одягнутою у форму Червоної
армії, а вже коли це сталося, то за
жодних обставин не зніме її.
Ще на початку війни Василевська познайомилася з письменником Олександром Корнійчуком, і
невдовзі вони одружилися. Звісно,
тут не обійшлося без благословення товариша Сталіна, і це не дивно:
подружній тандем таких колоритних постатей мав стати взірцем
для пропаганди радянської ідеології. Корнійчук займався ідейним
загартуванням радянських солдатів, а Ванда — польських жовнєжів
Армії людової, що теж боролися
проти фашистів.
….Олександр Корнійчук, як
згадують його сучасники, не цурався гарних жінок і користувався
симпатіями багатьох із них. Тому
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уявити, що він міг закохатися в
мужикувату негарну полячку, досить важко. Так само, як і визначити, чого було більше у стосунках Корнійчука та Василевської
— політичного розрахунку, спільних творчих пошуків чи справжніх
почуттів. Можливо, свою роль зіграв подружній досвід обох письменників — і Ванда у Корнійчука
була другою дружиною, й він у неї
— другим чоловіком. Тому вони
вже вміли відокремлювати почуття
від побуту. Тим більше, що бачилося подружжя вкрай рідко — обоє
були заклопотані суспільним і політичним життям. До того ж на тлі
грубої й кремезної Ванди Олександр виглядав мініатюрним і дуже
юним, тому разом вони викликали
суперечливі враження. Окопами
Другої світової навіть гуляв віршик: «Пришла телеграмма резкая,
в штабе испуганы слегка — едет
Ванда Василевская, она же — муж

усіх народів
« Вождь
мав свої плани щодо
Василевської.
»
Корнейчука». А в мирний час родину називали «дружбою народів»
або: «Корнійчук і Ванда — не сім’я,
а банда».
Доленосним для письменниці став 1942–й, котрий приніс їй
всесвітню славу. Сталін викликав
до себе зіркове подружжя і сказав : «Країна потребує творів, які б
переломили ситуацію на фронті!»
Точно у встановлений Сталіним
строк з’явилися «Фронт» Корнійчука та «Райдуга» Василевської.
І хоч подружжю бракувало
кохання, але феєрверк нагород
та посад компенсував усе: Олександр Корнійчук багато років
очолював Спілку письменників
УРСР, він — п’ятикратний лауреат Сталінської премії. Ванда
Василевська — тричі лауреатка
Сталінської премії, за її повістю
«Райдуга» поставлено фільм, що
отримав Оскара. Їх оголосили класиками ще за життя. Розповідали,
що Ванда жила в одних кімнатах
квартири, а в інших — Корнійчук із
тендітною акторкою Мариною, яка
була молодша за нього на 17 років.
29 липня 1964 року у Києві на
60-му році обірвалося життя Ванди Василевської. Через 4 місяці
драматург одружився з Мариною.
ЗМІ все ще пишно величали його
«Солдатом миру», а він помирав
від лейкемії, на яку захворів, коли
разом із Микитою Хрущовим був
на випробовуванні атомної бомби. «Помру, коли не зможу сам
поголитися», — пророкував Олександр Корнійчук. 14 травня 1972
року він втратив свідомість і не поголився. n
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ВІЗЬМУ ПАСАЖИРА
З ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ДО ТАГАЧИНА
Фото doblh.com.ua.

У цьому селі є добротна школа, доглянутий
дитячий садок, уже 25 років воно газифіковане,
є і робота у діючому фермерському господарстві.
Кажуть, його очільник навіть житло молодим
спеціалістам надає. В усякому разі два цегляні
будинки дійсно збудовані і як доказ їхньої
«обжилості» — тюль на вікнах. Чого немає в цьому
переліку? І то такого, без чого всі перераховані
блага просто знецінюються на очах? Автобуса!
Інна ПІЛЮК

оже, це якось і непатріотично — написати
про рідне село не зовсім хвалебну оду, але далі буде
саме так. Скільки себе пам’ятаю, з автобусом у Тагачині Турійського району завжди була
проблема. Розташований він не
в такій уже й глибинці — 12 км
до райцентру. Але найбільший
його «гріх» — через село не
проходить траса. Тут ніби тупик.
Закінчується село озером, а за
ним — уже інший район та інші
проблеми. Щоправда, ще до
існування незалежної України
транспорт без проблем сюди
заїжджав, навіть по кілька разів на день. А потім ну просто

М

ніби хтось наврочив! То два дні
на тиждень автобус є, і тільки
в один бік до райцентру можна
ним доїхати, а то вже й жодного
разу.
Якось світло в кінці тунелю
з’явилося у вигляді більш-менш
регулярного рейсу, який заходив у сусіднє село Клюськ. Раділи тагачинці й цьому. Велосипедами-мопедами-підводами
добиралися хоча б до такої напівдороги і далі могли їхати як
цивілізовані пасажири. Кінець
і цього блага настав уже більше
місяця тому із не зовсім логічної
з «дорожної» точки зору причини. Щебенем вирівняли відрізок
шосе, і камінці стали, за словами
водія автобуса, колоти шини. Все

І в ХХІ столітті — це найкращий транспорт?

дорогою щодня їздять шкільний автобус
« Цією
(навчальний заклад у селі справді сучасний
і великий), автомобілі фермерського
господарства — і їм чомусь нічого не коле.
було б нічого, але ж цією дорогою
щодня їздять шкільний автобус
(навчальний заклад у селі справді сучасний і великий), автомобілі
фермерського господарства —
і їм чомусь нічого не коле!

Будуються, як заманеться,
а чиновники
на це заплющують очі
Я власник приватного будинку в Луцьку.
Проте через сусідів ми не маємо спокою.
Людмила ОКСЕНТЮК

ілька років тому Леонід Панас замість сараю почав
зводити житловий будинок
усього за 7 метрів від нашого, що
суперечить будівельним та протипожежним нормам забудови.
Висота цієї будівлі — близько 8
метрів, тож нова споруда повністю затіняє нашу земельну ділянку.
У 2013 році вже інший співвласник
Борис Панас почав нове будівництво. Відстань від нашого будинку
до його — також лише 7 метрів.
А між будівлями Леоніда Панаса та
Бориса Панаса — всього 3 метри!
Із цього приводу я звернулася
в Луцьку міську раду, в управління
Державної архітектурно-будівельної інспекції України у Волинській
області та облдержадміністрацію
з проханням провести перевірку.
Міські чиновники нам відповіли, що
будівництво наші сусіди проводять
згідно з будівельним паспортом,
затвердженим управлінням містобудування та архітектури Луцька.
У 2017 році на ще одній сусідній ділянці почали зводити новий
житловий будинок на місці вже наявного. Хоча це оформлено як реконструкція. Нові фундаменти більші за розміри знесеного будинку,
що ще зменшило віддаль до інших
будівель. Відстань від краю фундаменту до моєї земельної ділянки
становить лише 65 сантиметрів, що
суперечить будівельним нормам,
бо віддаль від межі ділянки до виступаючої конструкції стіни повинна бути не менше 1 метра.
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При такому розміщенні будівель
не може йтися про хоча б якийсь
комфорт. Наша ділянка практично
завжди затінена. А з нами проживає дитина 2014 року народження.
За чотири роки моїх звернень не
було жодної перевірки будівництва,
яке вели й ведуть сусіди, за нашої
присутності. Навпаки, процес триває з раннього ранку до пізнього
вечора. Місце не загороджене, різний мотлох падає на нашу ділянку.
З останньої відповіді від управління Державної архітектурно-будівельної інспекції України випливає, що «перевірка дотримання

вже чимало часу,
« Минуло
але перевірки будівництва
міські чиновники й досі не
провели.

»

вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності суб’єктами містобудування за адресами
(перераховано трьох наших сусідів) не була проведена. Відповідь
відділу ДАБК Луцької міської ради
… вбачає порушення п. 7 Порядку
здійснення архітектурно-будівельного контролю». Відтак 18 квітня
цього року було надіслано лист
у відділ державного архітектурно-будівельного контролю з вимогою провести позапланову
перевірку дотримання вимог законодавства. Проте минуло вже чимало часу, але її міські чиновники
й досі не провели.
м. Луцьк. n

»

Ще можна було б зрозуміти, якби тагачинці і їхні сусіди
по нещастю (мешканці Клюська
потерпають від аналогічної
безвиході) їхали на променад
турійськими парками та скве-

рами і, бачте, балувані, скаржилися на поганий доїзд. А їдуть
же на роботу, в соціальні установи, в лікарню, бо ж навіть ніякої аптеки у цих селах нема.
А населення тут не так і мало
— в кожному більш як по сотні
хат. І потреби їх мешканців точнісінько такі, як і в жителів приміських сіл.
Коли розповідаю про таку
ситуацію знайомим, одні щиро
дивуються, інші думають, що
прибідняюся. Адже як так: навіть
у віддалені села поліських районів автобуси ходять регулярно
і дуже часто ще й зі сполученням
з обласним центром. І дійсно, як
приклад — крихітне село моєї
бабусі в Камінь-Каширському
районі, де залишилося, може,
з десяток житлових будинків.
Туди автобус ходить. І вигідно
йому. І м’яко.
Я завжди мріяла, аби якийсь
великий транспортний чиновник
приїхав у Тагачин. Щоб його зустріли на трасі підводою, як зустрічав мене тато добрий десяток років. Щоб у спеку, дощ або
мороз його провезли оті кілометри, щоб він зліз із воза запилюжений і за цей час якось та й
здогадався б, як змусити перевізника поряд із прибутками рахуватися ще й із потребами громади. Згодна навіть сама привезти
його з Луцька, але обов’язково
висаджу на перехресті, де закінчується транспортна цивілізація.
То хто зі мною, панове? n

Братський некрополь зазнає руйнації
Стара частина Луцька — далеко ще не прочитана
книга нашої історії, яка потребує уваги дослідників,
влади, небайдужих людей. Однією з її сторінок є
унікальна історична пам’ятка Волині, що відкрилася
більше п’яти років тому, — Братський некрополь,
якому майже чотириста літ. Розташований він
у підземеллі Хрестовоздвиженської братської
церкви в Луцьку
середньовіччі заступництво й опікунство
над Церквою було
обов’язком і престижною
справою знаті. Тому волинська православна еліта
створила Луцьке Хрестовоздвиженське
братство
— найпотужніший духовний
національний центр краю.
Релігійний і моральний
авторитет братства у XVII
столітті
підтверджується
великою кількістю похованих у братській церковній
крипті: тільки за документами відомо щонайменше
про 50 осіб руського (тобто
українського)
походження. Більшим тогочасним
сакральним центром був
лише
Києво-Печерський
монастир, де спочиває 118
канонізованих ченців. Натомість підцерковний некрополь при Луцькому братстві
став прихистком волинської
шляхти і луцьких міщан. Між
ними покояться і святий
мученик Данило Братковський, луцько-острозький
єпископ Афанасій (князь Пузина), київська фундаторка
Галшка Гулевичівна, князь
Федір Четвертинський, грек
Олександр дон Музеллі.
У європейських країнах
є меморіальні некрополі, які
мають визначну історичну та
культурну цінність. На деяких із них створено пантеони національної слави, де
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поховано найвизначніших
представників держави.
Братський некрополь —
єдиний у країні такого типу,
про нього вже знають в Україні й за її межами. Однак час,
висока вологість, недостатня
вентиляція відчутно позначаються на стані збереження.

« Братський
некрополь —
єдиний у країні
такого типу, про
нього вже знають
в Україні й за її
межами.

»

А головною причиною є підтоплення. Від цього потерпає не лише усипальниця,
а й велика підвальна площа
колишнього братського монастиря. Хрестовоздвиженська церква, некрополь і монастирський дім становлять
єдиний історико-архітектурний ансамбль Луцького
братства XVII–XVIII століть і є
пам’ятками національного
значення.
Як не дивно, але ця обставина гальмує вирішення
головного — збереження
об’єктів. Адже згідно із законодавством дозвіл на їхні
ремонт та реставрацію дає
Київ, він же й виділяє кошти.
Однак про бюджетне фінан-

сування можна мріяти роками. А пам’ятки національного значення руйнуються.
Наші численні звернення до
місцевих органів, виступи
у ЗМІ справі не зарадили.
Головним каменем спотикання є та ж залежність від
Києва, яка не дає змоги фінансувати роботи за рахунок місцевих бюджетів.
Щоб якось зрушити
справу з місця, Волинський
краєзнавчий музей, Музей
історії Луцького братства,
Луцьке Хрестовоздвиженське братство (відроджене)
ініціювали зустріч представників міських та обласних
пам’яткоохоронних структур, Волинської єпархії УПЦ
КП, Луцького національного технічного університету.
Були обговорені проекти
робіт задля запобігання руйнуванню об’єктів. На жаль,
представників обласної влади на зустрічі не було. А позитивний результат буде
досягнуто тоді, коли намагання врятувати пам’ятки
національного
значення
об’єднають усі сторони.
Є і позитивна інформація. Луцьке Хрестовоздвиженське братство (відроджене) вже розпочало
збір пожертв для осушення
крипти та реставрації поховань Братського некрополя.
Орієнтовна вартість проекту
— 600 тисяч гривень.
Андрій БОНДАРЧУК,
голова Луцького
Хрестовоздвиженського
братства (відродженого),
Олена БІРЮЛІНА,
завідувач Музею історії
Луцького братства, відділу
Волинського краєзнавчого
музею. n
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Слово – зброя!
У слові рідному
велика сила є,
що розбива
граніт і золото кує!

Площадка – русизм, українською скажіть:
«Зупиніться, будь ласка,
на майданчику».
Із сусідами вітайтеся не «на
лєснічній площадці», а на сходовому майданчику.
І не забувайте будь ласка
на письмі виділяти комами та
писати ці два слова окремо!
І, звичайно, до водія звертайтеся у кличному відмінку:
водІю, добрОдію.

Чи можна підключити
когось до боротьби?
До боротьби краще залучати, ніж підключати:
залучити війська до бор
ротьби із сепаратистами.

Правого сектора
чи сектору?
Сектор у родовому відмінку має
закінчення -а, коли він є математичним терміном. А коли це
назва підрозділу, то закінчується на -у: правого сектору.

АНТИСУРЖИК:

Водії, не «спорте» з пасажирами.
Це свідчить і про
мовну вихованість,
ь,
бо правильно не «спопорити», а сперечатися.
ися
Отож не сперечайтеся.
Зупиняйтеся тільки на наступних зупинках, а не на «слідуючих».
І бажано було б видавати
квитки, а не білети.

У ЦИХ СЛОВАХ НЕМАЄ
АПОСТРОФА:
духмяний, медвяний, морквяний.
За складками її простенької
одежі крилась завидна спокуса
духмяної молодості (Михайло
СТЕЛЬМАХ).

Порушення мовних норм –
правопису – те ж, що у водінні —
порушення правил дорожнього
руху. Водії розрізняють тимчасове безкоштовне паркування
і довготривалу платну стоянку,
але не розрізняють «парковку»
і паркування. Тож називайте
українською: паркування автомобіля на майданчику, а «не
парковка на площадці»; кермо,
а не руль.

жалюзІ
жасмИн
Засяють ночі зорями
жасминно.
А срібний дощ підніме
жалюзі (Ліна КОСТЕНКО).

Як назвати
чотирилапого друга?
Дворняга, дворняжка –
російськомовні запозичення.
Краще казати дворовий
песик, дворовий собачка або називати чотирилапим другом,
бо він з чотирма лапами, а не
ногами, тому не «четвероногий».
К

Л

А

М

Публікація, дата

Ваш
вибір

«Елітні сири мають
«пустомитівську прописку»
25 липня
Тридцятирічний чоловік із села Пустомити
Горохівського району самотужки освоїв
складні рецептури приготування
вишуканих делікатесів і замість здавати
молоко переробникам виготовляє з нього
прямо вдома багато видів всесвітньо
відомих популярних сирів.

Олександр
Ц
ГОЦКА

«Тепер багата Європа купує
меблі з Волині»
29 липня
«В Україні реалізовуємо 40 відсотків продукції, 60 – йде за кордон. Ми пишаємося
тим, що вже понад 10 років – на світовому
ринку», – має усі підстави сьогодні гордитися
генеральний директор ТОВ «БРВ-Україна»
Олександр Гоцка.

Олександр
КОЗИРЄВ

«Онук повстанців виграв
гаубичний поєдинок у «сєпарів»
22 липня
«90% бійців батальйону готові були відмовитися
від «дембеля» – тільки б дозволили йти в наступ, щоб перемогти, – говорить нововолинець
Олександр Козирєв і додає: – Мої дідусь і бабуся
воювали в УПА, тому я продовжив їхню естафету,
щоб мої діти жили під мирним небом».

Петро
КУБІНСЬКИЙ

«Священик дослідив свій родовід
до 11-го покоління!»
20 липня
Настоятель Свято-Михайлівського храму
Української православної церкви села Бужанка Іваничівського району «докопався»
до пращурів аж у 1693 рік. Петро Кубінський вважає, що покликання священика
– нести людям слово Боже крізь призму
історичної правди, що й спонукало його
до пізнання минувшини.

Валентина
МИХАЛЬСЬКА

«Художниця Валентина Михальська,
газета «Волинь-нова» і Укрпошта
заробили 5000 гривень на храм
для Волновахи»
8 липня
Черговий моральний подвиг від самобутньої майстрині пензля із села Хворостів Любомльського
району, яка, навіть перебуваючи у візку, показує, як
треба воювати за Україну і її духовне небо.

Олег ЯРИНІЧ

«Студент продає свої міні-листівки з віршами,
щоб урятувати чужу дитину»
13 липня
«Софійка ще дуже маленька, але вже хвора на рак. Я її
не знаю, але, розумієте, мені болить… Я не мільйонер,
ще студент, а допомогти хочеться хоч якось», – написав
у Facebook магістрант кафедри культурології і музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного
університету, родом із волинського села Седлище Старовижівського району, Олег Яриніч і взявся за справу.

А

Василь ЯШАН

770-770

Е

Віктор
БОШЕЛЬ

В
Ведуча
рубрики
Лариса ЗАНЮК
Л
((e-mail: volyn.lyst@
gmail.com)

РЕКЛАМА

Р

Кандидат

НЕ ПОРУШУЙТЕ
ПРАВИЛ ПАРКУВАННЯ
І ПРАВОПИСУ!

УВАГА: НАГОЛОС!

#

(перелік прізвищ номінантів подано в алфавітному порядку)
(пе

ПОРАДИ ВОДІЯМ
ПРО «СПОРИ»
І «БІЛЕТИ»

Неправильно – правильно:
полоса – смуга,
пуля – куля,
шарік – кулька,
тряпка – шматка,
обслідування – обстеження,
уступити дорогу – дати, звільнити дорогу.
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ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ: ЛИПЕНЬ-2017
ГЕР

ВОДІЮ, НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ
«НА ПЛОЩАДЦІ»!

Максим
РИЛЬСЬКИЙ.
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«На Полтавщині – Касьян,
а на Волині – Яшан»
8 липня
Такі листи вдячності отримує редакція
від пацієнтів, які прийшли до медика
на милицях, а пішли додому вже без
них. До лікаря від Бога – звідувача
профпаталогії і вертебрології Волинської обласної клінічної лікарні Василя
Яшана – ведуть уже й своїх онуків.

орогі друзі! У цій анкеті героїв наших публікацій у липні 2017 року – СІМ
кандидатів, а ви маєте проголосувати ЛИШЕ ЗА ТРЬОХ, тобто поставити навпроти них у графі «Ваш вибір» цифри 1, 2 або 3 (це буде ваша трійка
призерів, де 1 – означатиме перше місце, 2 – друге, 3 – третє). Або напишіть трійку
найкращих на окремому аркуші.
Відповіді надсилайте на адресу редакції до 25 травня з приміткою «Людина місяця». Кожен конверт з анкетою візьме участь у спеціальному жеребкуванні, під час якого ви можете виграти цінний приз. Не втратьте цей шанс!
При визначенні переможця своє слово скажуть й наші інтернет-читачі сайту
volyn.com.ua. Під час підбиття підсумків 50% голосів належатиме колективу редакції, 25% – читачам друкованої версії «Волині-нової», яким ми пропонуємо анкету в газеті, решта 25% – результати голосування на нашій веб-сторінці volyn.
com.ua. Тож можете підтримувати людей, які вас найбільше вразили, двічі: в газеті і в інтернеті. Це для них важливо!
Також чекаємо на вашу підказку адрес, де живуть Герої нашого часу.
Про достойних людей повинна знати країна!

Д
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ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

n Самородки із народу

НЕМАЄ ЧОБІТ — ВЗУВАЙ ПОСТОЛИ
Як кореспондент «Волині-нової» ходив у старовинному народному взутті, яке на
лісовому хуторі в Сарненському районі вправно плете 84-річний Йосип Шимко.
А ще невтомний дід виготовляє найкращі в окрузі кошики й корзини
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Закінчення.
Початок на с. 24

ною на далекому хуторі,
ніби повернувся в минуле
й згадав народну приказку: немає чобіт — взувай
постоли. А в них справді
зручно та комфортно. Хоч
наші предки від бідності їх
носили, але це ж було екологічно чисте й корисне для
здоров’я взуття, а ще дуже
дешеве — адже сировина
безкоштовна.
— Чоловіки в таких постолах і траву на болоті косили, — пояснює дід Йосип.

Кость ГАРБАРЧУК

Чоловіки в таких
« —постолах
і траву на

ДІД ЙОСИП ШУКАЄ УЧНЯ,
ЩОБ ПЕРЕДАТИ
СВОЄ ВМІННЯ

Після армії пішов
у колгосп, а згодом — «на
проізводство». Колись їхня
річка Горинь була судноплавною. Спеціальна бригада чистила русло, щоб
катери могли пройти. Ото
він у ній і працював.
— Ще «на смолі» відробив 18 літ, заготовляв
живицю для лісників,
— продовжує Йосип Якимович. — А перед пенсією
— в лісовій охороні.
Та ніколи не залишав
свого ремесла. За словами
майстра, нині попит на таке
старовинне взуття, адже
робить не лише для музеїв.
А справжніх спеціалістів, які
дотримуються прадавньої
народної технології, сьогодні зовсім мало.
Дід Йосип пишається
тим, що в його постолах ходить стільки різних
артистів. І починає перераховувати, звідкіля до
нього звертаються. Якось
попросили люди аж із Києва
сплести їм великі — 44-го
і 45-го розміру. Робив і для

болоті косили, —
пояснює дід Йосип.
— У них вода
не набирається,
а зразу витікає.
Вийшов — і в тебе
ноги сухі, аби
тільки сонечко
пригріло.

»

Такі вироби згодяться на обійсті кожного сільського господаря.

танцювального ансамблю
з Володимирця, та про
своїх не забуває — 4 пари
личаків нещодавно виготовив для клубу із сусіднього
Кричильська.
Цікавлюся, чи є кому
передати своє ремесло,
а майстер лише зітхає і розводить руками:
— Маю семеро дітей,
22 онуки й 28 правнуків,
але не хоче молодь. Можу

тебе навчити, — відразу
пропонує мені говіркий та
гостинний господар. — Залишайся в мене на хуторі,
поживеш із тиждень і будеш
мати спеціальність, — видно, дід Йосип таки справді
хоче комусь передати всі
секрети свого ремесла
й шукає учня. — Такого
в жодному інституті тебе не
навчать, — наполегливо переконує мене хуторянин…

Запитую, чи можна поміряти зроблене його руками
взуття.
— А в мене є якраз твій
розмір, — відповідає він,
уважно глянувши на мої
ноги, й приносить новенькі
постоли.
Уперше в житті взуваю
личаки й пробую пройтися.
Вони легесенькі, зовсім
не відчуваю їхньої ваги.
Прошкуючи лісовою галяви-

— У них вода не набирається, а зразу витікає. Вийшов
— і в тебе ноги сухі, аби
тільки сонечко пригріло.
Але краще личаки зберігаються, коли сира погода, бо
вони не довговічні й швидко
зношуються.
— Ну як, не муляють?
— хитро мружиться дідусь Йосип і додає: — У них
мозолів не натреш і ніг не
втомиш.
Прогулявшись у постолах, дякуємо гостинному
хуторянину, а він щиро
усміхається, запрошує приїжджати ще. n

Вітаємо!
Ювілейний
день
народження зустріне
19 травня дорога донечка, вчитель біології та
географії середньої школи села
Лище Луцького
району
Ольга Михайлівна
МЕЛЬНИЧУК.
Дорога донечко, зичимо нових творчих злетів та здобутків, міцного здоров’я, щастя,
благополуччя в сім’ї, натхнення
заради справедливості, яка перемагає усі життєві негаразди.
І надалі передавай дітям свої
знання, ідеї і любов до навчання.
Живи, співай, мрій
І ніколи не старій.
Хай милосердний Бог з неба
Посилає все, що треба,
А зозуля накує
у
ще
багато літ.
З любов’ю
мама,
вся родина.

Учора день народження відсвяткував начальник цеху оброблення і перевезення пошти
Андрій Сергійович
БАРАНОВСЬКИЙ,
житель Луцька.
Шановний імениннику, нехай
усі ваші починання будуть успішними, друзі — справжніми, життя — яскравим та безтурботним.
Миру, сонця, щастя, тепла, радості вам.
Життя хай дарує чудові
презенти,
Яскраві емоції, щастя
моменти.
Щоб лихо до хати дорогу
не знало,
А доля вам радість завжди
дарувала.
Хай сонечко світить,
а серце співає,
Печаль хай дороги до серця
не знає.
Бажаємо вам у це свято
Довгих років, радості багато.
З повагою
колектив
цеху
оброблення
і перевезення
пошти.

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.

Сьогодні святкує ювілейний день народження
наш брат, житель села
Зубильне Локачинського
району
Анатолій Степанович
ТИМОФІЮК.
Проходить час, роки
минають, їх не спинить, не наздогнать.
Душа, здається, ще співає, а за плечима — 50.
Хай світлий шлях для тебе стелиться,
Як вишитий рушник.
Хай щастя в сім’ї водиться
На довгий-довгий вік.
Хай доля добром сіється,
Як полечко зерном.
Задумане хай здійсниться
З любов’ю і добром.
Здоров’я щоб не зменшилось,
Міцніло, мов граніт.
Щоб жив ти із родиною
Не менше 100 літ.
Божого благословення на довгі роки.
З любов’ю і повагою
сестра Валя з чоловіком
Олександром, брати Євген
з дружиною
Світланою,
Володя
з дружиною
Людмилою,
Олег
з дружиною
Вікторією,
братиха Катя,
племінники.

50-річний
ювілей
сьогодні відзначає любляча дружина, турботлива мама, наша хороша
колега, начальник відділення поштового зв’язку Шклинь Горохівського
району
Лариса Афанасіївна
РУДУСЬ.
Ювілей для жінки — особливе свято
і вітань сьогодні буде багато. Бо доля
дарує золотий ювілей вам за щиру турботу, за сім’ю, за людей.
Шлем подяку вам, колего,
в цей святковий день,
Хай у злагоді та мирі живеться
щодень.
Хай пісні солов’їні звучать
без упину,
Нехай радісною буде кожна година.
У здоров’ї та щасті сотню літ
прожити,
Хай цінує чоловік і шанують діти.
Щоб весен багато ще зозуля кувала
І жіноче щастя доля дарувала.
Хай же Бог оберігає вас
і всю родину,
Многа літ
вам
посилає
в щасливу
годину.
З повагою
колектив
відділення
поштового
зв’язку
Шклинь.

www.volyn.com.ua

РЕКЛАМА І ОГОЛОШЕННЯ

ПП БУРМАКА Н. П.

19 травня, 2 та 9 червня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування $ анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел. (0332) 75P11P75, 20P05P55, моб.: 095P808P20P53,
098P388P88P36, 063P241P25P51.
м. Рівне, тел. (0362) 43P57P58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63P16P16, 63P25P28.

Ліцензія Серія АВ № 539362

НА РОБОТУ
В ЖИТОМИРСЬКІЙ
ОБЛАСТІ
потрібні чоловіки
(в т.ч. водії)
та жінки віком
від 18 до 50 років.
ОПЛАТА ВИСОКА
ТА СВОЄЧАСНА.
Забезпечуємо
транспортом і
гуртожитком.
Тел.: 098 518 22 23.
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СЕЗОН УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ:
пінопласт — від 225 грн/уп., мінвата — від 325 грн/уп., клей
— від 70 грн/мішок, армувальний — від 94 грн/мішок, сітка фасадна, кутники, профілі, дюбелі, штукатурки короїд, бараник,
мозаїка, фарби фасадні (колорувальна студія).
«БудМайдан», м. Горохів, вул. Козацька, 57.
Тел.: 0977116996, 0669931474.

Продається земельна ділянка
в місті Рожище на вулиці В. Стуса, 30
площею 0,0855 га.
Тел. 0677832648.

Потрібні робітники
на збір полуниці
в Луцький район.
За потреби
надається житло.

Тел.: 0663902195,
0969261943.
ПрАТ «Гнідавський цукровий завод»
ТЕРМІНОВО ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
— ВАНТАЖНИКІВ СКЛАДУ ГОТОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ — З/П ВІД 15 000 ГРН.
Офіційне працевлаштування.
Дворазове харчування.
Іногороднім надається місце в гуртожитку або
доїзд за рахунок підприємства.
Звертатись за телефоном у Луцьку:
20-40-35; факс (0332) 76-99-60.

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ШУКАЄ
ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК НА ПОЛЬОВІ
РОБОТИ. ОПЛАТА ВИСОКА.
ТЕЛ. 0984050020.

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

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

sstelia.in.ua
info@s
info@stelia.in.ua

ГАЗОБЛОКИ — 1245 грн/м3 із заводу, БРУКІВКА сіра — від 160 грн/м2
(від 200 м2), кольорова — від 173 грн/м2 (від 200 м2), ПЛИТКА 30*30, ПОРЕБРИКИ, ДАШКИ, ПАРАПЕТИ, ЦЕГЛА РЯДОВА, ЛИЦЮВАЛЬНА, РВАНИЙ
КАМІНЬ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ кольоровий — від 95 грн/м2, ГІПСОКАРТОН — від
95 грн/ шт, ШПАКЛІВКИ, ГРУНТОВКИ, ПРОФІЛІ, ФАРБА (колорувальна студія).

«БудМайдан», м. Горохів, вул. Козацька, 57.
Тел.: 0977116996, 0669931474.

Газове
обладнання,
запчастини.
Комплектація
систем опалення,
монтаж, доставка.

м. Луцьк.
050 736 93 28.

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ,
БЕЗШОВНІ РИНВИ,
ГАРАЖНІ ВОРОТА.
Великий
асортимент,
приємні ціни.
Заміри.
Доставка. Монтаж.

+38098 528 41 61.

Продаємо насіння
гречки Арно,
2 репродукція.
Тел. 0673320024.

ПАМ’ЯТНИКИ

з мармурової крихти
та натурального каменю. Виготовлення та
встановлення.
Тел.: (0332) 70 85 72, (050) 197 68 69.
Художнє оформлення на камені.
Тел. 050 616 72 00.

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА ЗБІР
ПОЛУНИЦІ В С. ХОРОХОРИН
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
(ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ).
Тел. 0503708174.

ШЛАКОБЛОКИ
(відсівоблоки) 40х20х20 - 15 грн
40х10х20 - 12 грн
(0332) 70 85 72, (050) 512 72 05.

Â²ÁÐÎÁËÎÊÈ
ÃÀÇÎÁËÎÊÈ
від виробника.
Організовуємо доставку.

Тел.: 066P897P96P96,
067P116P11P44.

ПРОДАМ
ОСИПКУ,
ВИСІВКИ,
ЗЕРНО.
Можлива
доставка.
(0332) 70–85–72,
050–616–72–00.

Відповіді на кросворд, опублікований 15 травня
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Арбалет. 4. Агресор. 10. Оазис. 11. Митра. 12.
Скорбут. 13. «Тартюф». 15. Карате. 17. Теніс. 19. Мемуари. 20. Вивіска. 24.
Рекет. 25. «Жигулі». 26. Письмо. 30. Купідон. 32. Ейлер. 33. Перон. 34. Самураї. 35. Крижень.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 2. Бриз. 3. Етика. 5. Генуя. 6. Стир. 7. Повітка. 8. Фортуна. 9. «Марсель». 14. Тхімпху. 16. Рейсмус. 17. Терор. 18. Спирт. 21. Режисер. 22. Сколіоз. 23. Оболонь. 27. Сумба. 28. Бобер. 29. Сейм. 31. Гете.

ПАМ’ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, СУМУЄМО
17 травня минає 6 років, як відійшла у Вічність найдорожча дружина, мама, любляча бабуся і прабабуся
Ірина Олександрівна
ГРИЦЮК.
Уже шість років ми горнемося до холодного пам’ятника на могилі, не можемо змиритись і повірити, що
тебе немає, що це — назавжди. Нам не вистачає доброї
поради, щирого погляду людини зі світлою душею, доброї, люблячої, відданої, наші серця плачуть від самотності.
Ірина Олександрівна залишила світлий спомин у душах багатьох, з
ким її зводила доля впродовж життя. Вона була лікарем-стоматологом-хірургом, усю себе віддавала професії і громадській роботі.
Дорога наша дружино, мамо, бабусю, прабабусю, в щоденній турботі,
невтомній праці ти гідно пройшла земний шлях. Ти серед нас, завжди з
нами — у серцях, у пам’яті й думках.
Ірина Олександрівна відійшла у Царство Небесне, і всі ми сподіваємося, що там знайшла вічний спокій твоя добра і світла душа. Найдорожчі не
вмирають, вони лише поруч із нами не живуть. Ми щоденно молимося за тебе. Усі, хто знав Ірину Олександрівну, — згадайте, хто пам’ятає — пом’яніть разом із нами у щирій молитві. Вічна тобі пам’ять.
Із сумом і скорботою
чоловік, дочки, зять, внуки і правнучки.
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НЕРУХОМІСТЬ
l Продається недобудований 1.5-поверховий
будинок у центрі Луцька (вул. Коперника). Недобудовані надвірні споруди, є 0.15 га землі. Тел.:
096 14 15 774, 050 64 82 484, 093 22 57 275.
l Продається дерев’яний будинок з надвірними спорудами (с. Ставок Ківерцівського району). Є 20 соток землі, а також продам циркулярку
(380 Вт). Ціна договірна. Тел. 099 14 00 967.
l Продається цегляний будинок у с. Борохів
Ківерцівського району (5 кімнат, газ, вода, телефон). Є цегляні надвірні споруди, 0.30 га приватизованої землі. Тел.: 097 32 70 741, 050 07 73
763, 063 12 08 910.
l Продається у с. Сокіл Рожищенського району дерев’яна хата зі всіма пожитками. Є літня
кухня з білої цегли, колодязь, приватизована
присадибна ділянка (0,22 га). Тел.: (0332) 73-8427, 050 24 15 094.
l Продається у с. Тарасове Луцького району
цегляний будинок у житловому стані (249 кв.м,
меблі, побутова техніка, центральна каналізація,
газ). Є літня кухня, льох, теплиця, майстерня, два
гаражі, вітряк, сигналізація. Зручний доїзд.Тел.:
067 33 28 386, 098 05 05 204.
l Продається у с. Печихвости Горохівського
району газифікований будинок (10 х 12, обкладений плиткою). Є усі надвірні споруди (літня
кухня, хлів, льох), гараж, криниця, земельні ділянки (0.38 та 0.40 га), садок. Ціна за домовленістю. Зручний доїзд. Тел.: 067 64 54 352, 067 41
92 017.
l Продається (або обміняю на 1-кімнатну
квартиру у Луцьку) цегляний газифікований будинок з усіма надвірними спорудами. На подвір’ї
є вода, газифікована літня кухня, земельна ділянка (0.30 га). Ціна договірна (с. Шклинь Горохівського району). Тел. 066 52 00 992.
l Продається газифікований будинок (97
кв.м) з усіма надвірними спорудами і ремонтом у
м. Рожище. На подвір’ї є вода, газифікована
літня кухня, гараж, земельна ділянка (0.010 га).
Тел.: 067 83 12 893, 066 38 50 766.
l Продається половина цегляного будинку
(3 кімнати, кухня, ванна, євроремонт, усі зручності) в центрі м. Рожище. Є земельна ділянка (4
сотки). Можливість виплати частинами. Тел. 066
00 18 595.
l Продається житловий будинок (92.6 кв.м,
5 кімнат, газ, вода) у м. Берестечко Горохівського району. Є літня кухня, дачний будинок, 2 хліви,
2 льохи, земельна ділянка (0.15 га). Ціна договірна. Зручний доїзд. Тел. 097 43 03 725.
l Продається будинок (60 кв.м, 3 кімнати, газові конвектори, грубка, пластикові вікна, жилий
стан). Є ділянка (0.77 га), сарай, гараж, дровітня, криниця, погріб (с. Вишнів,15 км від Луцька).
Ціна договірна. Тел. 098 76 42 282.
l Терміново продається будинок (9 х 8) у с.
Сокиричі (15 км від Луцька). Є вода, телефон, надвірні споруди, 75 соток землі. Поруч — газ. Заасфальтований доїзд. Можна частинами. Тел.:
096 83 68 448, 099 18 82 184.
l Продається житловий будинок у с. Крухиничі Локачинського району. Є усі комунікації та
надвірні споруди. Тел. 097 25 82 475.
l Продається на березі річки Конопелька
будинок (новобудова) в селі Олешковичі Рожищенського району (земельна ділянка 20 соток,
підведено газ, світло). Ціна договірна. Тел. 067
27 06 103.
l Терміново продається в центрі с. Седлище
Любешівського району 1.5-поверховий блочний
будинок. Є 0.42 га землі. Тел. 099 27 99 190.
l Продається хата у с. Щурин Рожищенського району. Ціна за домовленістю. Тел. 050 76 44
496.
l У с. Одеради Ківерцівського району (30 км
від Луцька) продається 4–кімнатний цегляний
будинок з надвірними спорудами (хлів, погріб,
колодязь). Є газ, 0,5 га землі. Ціна договірна.
Тел. 067 67 34 027.
l Недорого продається газифікований дерев’яний будинок (теплий, придатний до житла).
Є газифікована літня кухня, погріб, хлів, садок,
0.5 га землі. Власник. Тел. 099 19 97 628.
l Терміново продається цегляний будинок
(1.5-поверховий, накритий металочерепицею,
нові пластикові вікна). Є усі документи. Ціна договірна (с. Журавники Горохівського району).
Тел. 097 99 54 499.
l Продається у м. Любомль будинок з усіма
надвірними спорудами. Є присадибна ділянка
(13 соток). Усе приватизоване. Ціна договірна.
Тел.: 093 00 80 392, 099 55 59 492.
l Недорого продається у с. Білосток Луцького
району приватизоване господарство (хата, хлів,
літня кухня, льох). Є город, криниця. Тел.: 095 54
60 482, 099 03 82 495.
l Продається у с. Острів’я Шацького району
будинок (119 кв. м, 5 кімнат, кухня, ванна, туалет,
пічне опалення). Є свердловина, криниця, хлів,
0.15 га приватизованого городу, зариблений
ставок. До о. Світязь — 4 км. Тел.: 063 92 52 948,
068 06 21 006.
l Продається на хуторі земельна ділянка
(0.90 га). Тел. 099 48 87 175.

РЕКЛАМА І ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
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.

l Продається дача на масиві «Промінь» (перша лінія, ділянка № 33). Тел.: (0332) 72-67-70,
066 57 24 066.
l Продається у с. Копачівка Рожищенського
району земельна ділянка (0.25 га). Поруч — ліс.
Ціна договірна. Тел. 098 64 46 628.
l Продається земельна ділянка (10 соток) під
забудову у селі Тарасове (10 хв. від центру Луцька). Усі комунікації - поруч. Тел.: 066 34 19 523,
097 32 16 261, 099 24 27 709, 098 83 67 909.
l У с. Богушівка Луцького району продається
земельна ділянка (0.21 га) під забудову. Є документи, поряд — дорога, газ, вода, силова лінія.
Тел. 095 89 60 740.
l Недорого продається земельна ділянка
(0,25 га) під забудову у с. Копачівка Рожищенського району. Є усі документи. Тел. 067 74 40
542.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль ВАЗ («Жигулі») у доброму стані. Недорого. Тел. 096 41 21 029.
l Продається автомобіль ЗІЛ-130, дизель
Д-240, короткий, високі нашивки, на ходу. Тел.
067 42 67 903.
l Продається автомобіль ЗІЛ-ММЗ 554 (дизель), на ходу. Ціна 58 000 грн. Тел.: 068 62 70
061, 066 76 84 787.
l Куплю автомобіль (нерозмитнений, кредитний, проблемний) на запчастини. Можна
без документів. Тел.: 099 71 12 223, 068 83 83
834.
l Куплю автомобіль у будь–якому стані (на
українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099 73 74 388, 098 91
93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
l Продається кінна косарка на гумовому
ходу, привезена з Польщі. Тел.:068 77 31 858.
l Продаються двигун Д-240 та запчастини
до трактора МТЗ. Тел. 098 51 69 673.
l Продається пара вузьких коліс для
міжрядного обробітку. Тел. 095 43 85 889.
l Продається каркас зернової сівалки
СЗУ-3.6. Тел. 095 43 85 889.
l Продається двигун Д-65Н до трактора
ЮМЗ-6. Тел. 068 04 77 624.
l Продам: зернозбиральні комбайни
«Джон Дір-960, 955, 330», гноєрозкидач (7 т),
трактор МТЗ-80. Тел. 096 70 96 235.
l Продається причіп 2ПТС-4 (на кругу).
Тел. 097 18 23 785.
l Продам: трифазний млин, косарку, картоплесаджалку на плуг (Локачинський район). Тел.: 095 87 13 001, 097 44 28 168.
l Продаються трактор МТЗ та зернозбиральний комбайн «Клаас Консул». Тел.: 068
76 82 884, 068 91 93 475.
l Продам: сінограбарку («сонечко»), зернову сівалку, плуг (2-, 3-корпусний) , борони,
обприскувач (400 - 900 л), бурякову сівалку,
лійку для міндобрива. Тел. 096 94 28 410.
l Продається новий плуг ПЛН 2-25/30 до
тракторів (Т-25, Т-40, «китаєць») у Горохівському районі. Тел. 067 13 51 291.
l Продаються зернозбиральний комбайн
«Клаас Компакт-30», картоплекомбайн «Карлик Z-642», бочка до трактора 2 куб.м (смт
Локачі). Тел. 068 02 07 794.
l Недорого продається тракторний причіп
2 ПТС-4 у доброму стані. Тел. 096 72 22 134.
l Терміново недорого продається трактор Т-40 АМ у дуже доброму стані, нова
гума. Тел. 096 80 48 733.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ, велика кабіна, після капремонту. Недорого. Тел.
066 38 05 887.
l Куплю трактори Т-25, Т-40, МТЗ у
будь-якому стані. Тел. 096 53 38 840.
l Продається зернозбиральний комбайн
«Джон Дір-950» (є кабіна, жатка - 3.6 м).
Тел. 097 87 31 729.
l Продам: картоплесортувалку КСП, навантажувачі ТЗК-30, ПС-08, культиватор
фрезерний, приймальний бункер, 4-рядну картоплесаджалку та косарку картоплі,
різні транспортери, запчастини до картоплетехніки. Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07
082.
l Продається зернозбиральний комбайн
«Клаас Протектор», 1978 р.в., щир. жатки -

3.7 м, 6 циліндрів, січкарня, є документи. Тел.
066 96 94 045.
l Продається прес-підбирач «Велгер-41» у
дуже доброму стані. Тел. 095 18 65 543.
l Продам: трактори МТЗ (нові та б/в); комбайни бурякозбиральні та зернозбиральні (усі
моделі); фронтальний навантажувач на МТЗ;
шини (8.3/8-20 (нові); 12,5х80-18); кожух на
двигун СМД; документи на МТЗ, 2 ПТС-4, СК-5
«Нива»; ворота гаражні (3.10 х 3.10), скобу–підкопач, запчастини до комбайна «Кляйне». Тел.:
097 27 77 435, 050 67 11 093, 098 12 57 618.
l Продається трактор МТЗ-80, 1994 р. в., у
доброму стані (привезений з Польщі, є документи, знятий з обліку). Можлива доставка.
Тел.: 067 12 53 737, 099 08 34 091.
l Продам зернову сівалку (привезену з Європи). Можлива доставка.Тел.: 096 96 95 596,
050 84 29 221.
l Продам трактор МТЗ-80 у доброму стані.
Ціна договірна. Тел.: 050 53 95 710, 098 63 05
257.
l Продам трактор Т-25 у гарному стані (привезений з Польщі). Недорого. Тел.: 096 42 90
426, 067 79 08 629.
l Продається різна с/г техніка: дискові борони, плуги, прес–підбирачі, обприскувачі,
культиватори, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі міндобрив, косарки роторні, грунтофрези, млини,
а також запчастини та комплектуючі. Тел.: 067
47 87 264, 095 00 50 455, 095 81 59 912, 096
34 46 777.

l Продам міні–трактори (японського
виробництва): «Кубота», «Янмар», «Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від 17 до
80 к/сил). Повний пакет документів,
без використання в Україні (фреза у
подарунок). Можлива доставка. Тел.:
097 76 27 586, 050 56 17 800, 096 74
51 932.

l Продається трактор Т-25 у доброму стані (привезений з Польщі). Тел.: 050 28 69 222,
097 14 20 540.
l Продаються: трактори Т-25, МТЗ, зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі, саджалки, сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для
міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, фронтальний навантажувач до
МТЗ, телескопічні навантажувачі, гноєрозкидачі, шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки,
прес–підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO». Тел.: 097 23 95 170, 066
72 14 192.

РІЗНЕ
l Куплю токарний верстат. Тел. 093 64 03
357.
l Продаються необрізні дошки (Любомльський район). Тел. 097 57 81 628.
l Продається (б/в) сучасний двоспальний
кутовий диван (2.50 х 1.50, сірий колір) у доброму стані. Ціна 4 200 грн. Можлива доставка
з Луцька (7 грн/км). Тел.: 096 50 15 971, 095 89
04 960.
l Продається віз (з кінним сідлом) та березові віники. Тел. 096 94 77 808.
l Продаються кури-бройлери (2.2 — 2.5 кг,
ціна 80 грн) та 21-денний підросток бройлера
(35 грн). Тел.: 063 79 98 967, 096 81 89 711.
l Продаються дерев’яні вагонка з ялини
доброї якості, сходи з бука та комплектуючі до
них. Недорого, можлива доставка. Тел.: 066 07
40 396, 067 94 80 197.
l Продам новий віз на гумовому ходу (Маневицький район). Тел. 098 38 30 544.
l Продам гребінки для збору чорниці (виробник - Швеція). Тел. 098 64 31 463.
l Продам вулики українські і даданівські
(Рожищенський район). Тел.: 097 65 45 774,
099 52 96 806.
l Продам вагу (500 — 1000 кг). Тел.: 066 70
60 709, 068 70 60 709.
l Продам: торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках),
камінь бут, цеглу білу та червону (нову та б/в),
землю на вимостку, гній, цемент. Доставка.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам: торфобрикет, дрова, пісок, відсів,
щебінь (різних фракцій), цеглу, блоки будівельні, камінь формак. Доставлю пиломатеріали
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автомобілем (до 10 тонн). Тел. 050 37 81 998.
l Продам: цеглу білу та червону (нову та
б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів, глину,
чорнозем. Доставка. Послуги міні-навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050
73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам: торфобрикет, вугілля, дрова, щебінь, чорнозем, пісок. Послуги автомобілем
(самоскид). Тел.: 050 43 84 608, 098 48 13 899,
(0332) 72-28-66.
l Продам: торфобрикет, пісок, щебінь різних
фракцій, камінь бут, формак, відсів, цеглу білу
та червону, чорнозем, землю на вимостку, блоки, цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне
сміття. Тел.: 099 61 14 575, 097 34 43 386.

l Продам: оцинкований металопрофіль (від 62 грн/кв. м, некондиція),
оцинкований металопрофіль (98 грн/
кв. м), кольоровий металопрофіль
(102 грн/кв. м), металочерепицю (130
грн/кв. м), стовпчики для огорожі (40
х 40 х 2, ціна 60 грн/п.м.), прогони для
огорожі (30 х 20 х 2, ціна 40 грн/п.м.).
Тел.: 050 90 10 508, 099 19 79 367.

l Продається у с. Жуковець Горохівського
району корова (отел у червні). Ціна договірна.
Тел.: 096 94 06 782, 050 54 59 513.
l Продається лошиця. Тел. 099 10 79 820.
l Продається корова (8 років, дає 20 л молока на день). Тел.: 050 20 46 228, 097 99 53 047.
l Продається телиця (1 рік 3 міс.) молочної
породи. Тел. 096 11 33 905.
l Продається молодий жеребець (1 рік) у
Маневицькому районі. Тел. 098 38 30 544.
l Продається лошиця (1 рік 2 міс.) у с. Пустомити Горохівського району. Тел.: 066 74 58 059,
099 38 52 827.
l Продам молоду кобилу (4 роки) у с. Мстишин Луцького району. Звертатись до Данилюка В. П.
l Продається корова (8 років) у с. Горзвин
Луцького району. Тел.: 095 48 45 075, 050 60
33 694.
l Продається дійна коза (Луцький район).
Тел. 096 99 32 452.
l Куплю теля (живою вагою). Тел.
098 28 15 167.

l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Куплю корів, биків, коней, телят.
Тел. 068 91 57 460.

l Куплю: ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого.
Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.

l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64
979, 097 07 72 211.

l Куплю картоплю, моркву, червоний буряк.
Тел. 095 53 42 453.
l Куплю: кору крушини, коріння кульбаби,
живокосту, лопуха, аїру (лепехи), колгану та
багато інших лікарських рослин. Тел.: 067 36 13
636, 099 60 10 921.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю та ремонтую лісові, тракторні
плуги, культиватори, йоршики на підшипниках,
нестандартні відвали (с.Пожарки Рожищенського району). Тел.: 050 67 75 709, 096 91 07
885.
l Терміново потрібно скосити траву і обрізати дерева (за деревину). Тел. 099 14 46 482,
(0332) 25-00-10 (з 12.00 до 17.00).

l Ремонтую

пластинчасто-роторні
вакуумні насоси для доїння корів, для
машин асенізатора, лопатки до насосів різного розміру, а також куплю
неробочі вакуумні насоси. Тел. 067 85
84 683.

l Надаю послуги автомаляра (шпаклювання, фарбування, полірування, дрібне рихтування). Тел. 067 93 80 825.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків,
цегли, роблю монтаж та підшив водостоків,
утеплення фасадів, виконую бетонні роботи.
Тел. 096 42 24 834.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Викрадені документи: диплом молодшого спеціаліста (серія ВС, № 29874345) та додаток до диплома (12 КТ № 039332), видані
30.06.2006 р. Волинською філією Державної
академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України; диплом бакалавра (серія ВС,
№ 35692127) та додаток до диплома, видані
12.03.2009 р. Волинським інститутом економіки та менеджменту; диплом спеціаліста (серія
ВС, № 47234301) та додаток до диплома (12 ДС
№ 033152), видані 30.06.2014 р. Східноєвропейським національним університетом ім.
Лесі Українки на ім’я Панасюк Світлана Володимирівна, вважати недійсними.
l Загублений студентський квиток, виданий
деканатом Луцького національного технічного
університету на ім’я Сардачук Олег Сергійович, вважати недійсним.

оли Остап вступав до
вузу, я хотіла попроси
ти допомоги в Степа
на. Як ти кажеш, батько всетаки.
Але не знала номера його теле
фону, бо змінив. У його матері за
питала. І що почула? Степан мені
вже не чоловік, вона – не свекру
ха. Я не повинна лізти в його жит
тя.
— Матиме про що наше містеч
ко пліткувати, якщо Стефко сина
не благословить.
— Коли мені було важко самій
сина на ноги ставити, нашому
містечку було байдуже. І знаєш,
Лідо, якщо Остап хоче кликати
«всетаки батька» на забаву, я не
буду перечити. От тільки чи «ко
хання» відпустить?
Ліда пішла додому, а Катерина
ледве тамувала сльози. Вона
знає багато сімей, де чоловіки на
заробітках, але від дітей та дру
жин не відхрещуються. А якщо
вже знайшов Степан в Іспанії
своє «кохання», то хіба це зава
жало про сина пам’ятати?
Думки порушив стукіт у двері.
Максим. Колишній однокласник.
— Мимо йшов, – виправдову
вався, – думаю, зайду. Ти ж Оста
па жениш. Може, поміч потрібна.
Катерина знала: «йшов мимо» –
відмовка. Максим ще зі школи за
коханий в неї. І тепер, коли він
удівець, а вона – розлучена, в чо
ловіка з’явилася надія.
Покійна Тамара так і не змогла
народити Максимові дитину. А
коли почала хворіти, глядів її, на
че маленьку. Інколи, щоб утекти
від сумної реальності, Максим
«ішов мимо» Катиної хати. Запи
тував, чи треба щось допомогти.
Або просто побалакати.
— Шкода, що такому доброму
чоловікові не пощастило, – хита
ла головою Ліда. – Його Тамара
вже майже з ліжка не встає. А він і
вдома раду дає, і на роботі. Ще й
в іншому місці підробляє. А мій…
Ліда на людях завжди на чо
ловіка нарікала, хоча й не було за
що. Каті по секрету зізналася:
аби не заздрили, бо з поганого
ока життя може спаскудитися. У
Лідиного Миколи і руки золоті, і
характер. А ще – талант терпіти
Ліду, якій ніхто не вгодить.
…Остап таки вирішив запроси
ти батька на весілля. Щойно
відчинив хвіртку – назустріч
поспішила баба Євка.
— Чого прийшов? Грошей про
сити? Нема в батька…
— На весілля просити, а не гро
шей, – перебив невдоволену Євку
онук.
— А–аа, – полегшено зітхнула.
– Зараз покличу. Зачекай тут.
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з історією для душі!
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■ На поворотах долі

²ØËÀ ÌÈÌÎ…
– Чула, Катю? Стефко зі своїм
іспанським коханням приїхав, –
принесла новину сусідка#
всезнайка. – Може, до сина
навідається.
– А він його чекає? Степан
Остапом роками не цікавився.
Відколи розлучилися. Та й
кохання в нього не іспанське.
Вона заробітчанка з сусідньої
області.
– Навіть на синове весілля не
покличеш? Батько все#таки
Хлопцеві й на думку не спада
ло, що проситиме рідного батька
на своє весілля на подвір’ї.
— Не знаю, чи прийду, – опус
тивши очі, мовив Степан. – Та й
матір твоя не рада мене бачити. І
грошей на дарування нема. У На
талки… дружини моєї, двоє
дівчат. Одна вчиться в коледжі,
друга школу закінчує. Навчання
коштує дорого. І одягатися хочуть
модно. Думаєш, нам легко ті євро
даються? І мамі, ну, бабі Євці му
шу якусь копійку дати. Котла но
вого треба. А Наталка в село
після Іспанії повертатися не ба
жає. Збираємо на квартиру в
місті. І дівчатам житло здалося б.
Ти вже вибач, що так вийшло. Але
я тебе вітаю. Радий… А як там ма
ма?
— Нормально. От тільки вчинив
ти з нею… сам знаєш як…
— Я казав їй, аби їхала зі мною
на заробітки. Відмовилася. Тебе
не хотіла залишати. Та й мене
відпускала неохоче. А що тут за
робиш? Там і зустрів Наталку.
Розрадою стала на чужині. Ти вже
дорослий, все розумієш. А мама,
до речі, нікого собі не знайшла?

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ , 21 ТРАВНЯ
06:00 ПРОФІЛАКТИКА 14:00
Перша шпальта 14:30 Радіо. День
15:00, 21:00, 03:00 Новини
15:20 М/с «Гон» 15:35 М/с
«Чорний Джек» 16:00 Хто в домі
хазяїн? 16:30 Д/ц «Спільноти
тварин» 17:00 Розсекречена
історія 18:00, 00:15 Інформаційна
година 19:00 Розважальна
програма з Майклом Щуром 19:40
До справи 20:15, 01:10 Війна і
мир 21:30, 03:25 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Іспанська легенда»
23:15 Д/с «Дивовижні міста світу»
02:00 ТАКАШОТАМ 02:10 Д/ц
«Смачні історії» 02:30 Д/ц
«Незвичайні культури» 03:45
Складна розмова 04:15 Д/ц
«Мистецький пульс Америки»
04:40 Лайфхак українською 05:00
Д/ц «Орегонський путівник»

16

23.45, 00.25 Х/ф «Міф»

ІНТЕР
05.30, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
06.50 Мультфільм
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00, 12.25 Т/с «Нехай
говорять» (16+)
12.00 «Новини»
14.10 Т/с «Друге життя» (12+)
16.10 «Чекай мене»
18.00, 19.00, 04.05 Токшоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.15 «Подробиці»
20.40 Т/с «Лінія світла» (16+)
00.50 Х/ф «Шок» (16+)
02.40 «Орел і Решка. Шопінг»
04.45 «Top Shop»

душі» (12+)
23.30 Х/ф «Хеллбой 2: Золота
армія» (16+)
01.55 Телемагазин

СТБ
05.35 Профілактика
12.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.55 Все буде добре!
17.30, 22.00 ВікнаНовини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20.00, 22.40 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
23.35 Один за всіх (16+)

«

ß íå á³äíèé.
Ïðàöþþ. À ñàì³é
ëþäèí³ ñê³ëüêè
òðåáà? Îò é
ïîäóìàâ… Òîá³, òàê
áè ìîâèòè,
ìàòåð³àëüíà
äîïîìîãà
çíàäîáèòüñÿ. Òè
ò³ëüêè íå
â³äìîâëÿéñÿ. ß â³ä
ùèðîãî ñåðöÿ…

— Маєш на увазі «розраду»? Ні.
Бувай, тату! І… не треба виправ
дань…
…Недільного надвечір’я Мак
сим знову «йшов мимо» Катиної
хати. Оглянувся, чи не видно всю
дисущої Лідки. Чоловікові не
хотілося, аби про Катю пліткува
ли. Постукав у двері.
— Остапа нема? – запитав.
— У тебе справи до нього? Він
до друга на день народження
пішов. До Юрка Сидорчукового,
який старшим дружбою на весіллі
буде.
— От і добре, що ми… самі…
Ні–ні, ти нічого такого не поду
май.
Я
поговорити
хочу.
Точніше… Словом, тримай… –
простягнув Катерині конверт.
— Це що?
— Гроші. На весілля. Я не
бідний. Працюю. А самій людині
скільки треба? От й подумав…
Тобі, так би мовити, матеріальна
допомога знадобиться. Ти тільки
не відмовляйся. Я від щирого
серця…
— Я не можу взяти від тебе
гроші, Максиме.

Т Б
призначення»
04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

03.00 Профілактика
12.00 Т/с «Меліса та Джой»
12.35 Х/ф «Вторгнення: Битва
за рай» (16+)
14.40 Х/ф «Токарев» (16+)
16.35 Х/ф «Примарний
вершник» (16+)
19.00 Ревізор. Телекрамниці
21.00 Таємний агент
ICTV
22.20 Таємний агент. Постшоу
05.40, 19.20 Надзвичайні новини 00.00 Х/ф «Справа 39» (16+)
06.30 Факти тижня. 100 хвилин
02.20 Служба розшуку дітей
08.45 Факти. Ранок
02.25 Зона ночі
09.15 Спорт
МЕГА
09.20 Надзвичайні новини.
1+1
06:00 Бандитська Одеса
Підсумки
УКРАЇНА
07:40, 13:10 Правда життя
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
10.15 Антизомбі
«Сніданок з 1+1»
06.30 Профілактика
11.15 Секретний фронт. Дайджест 08:40, 22:30 Дивовинаходи
09:30 Вижити серед звірів
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
07.30 Х/ф «Сонцестояння»
12.30, 13.15 Х/ф «Місія
10:20 Африканські річки: дари
16.45, 19.30, 00.15,
09.30 Зірковий шлях
нездійсненна ! 2» (16+) дощів
05.35 ТСН: «Телевізійна 10.30 Місія: краса
12.45, 15.45 Факти. День
11:20 Місця сили
служба новин»
11.30, 03.15 Реальна містика
15.35, 16.20 Х/ф «Місія
12:20 Прокляття відьом
09.30 «Чотири весілля»
13.30, 15.30 Т/с «Черговий лікар 
нездійсненна ! 5: Нація 14:10, 00:20 Речовий доказ
10.50, 12.20 «Одруження
4» (12+)
ізгоїв» (16+)
15:20, 21:40 Річкові монстри
наосліп»
16:20, 20:50 Мистецтво
15.00, 19.00, 23.00, 02.25
18.45, 21.10 Факти. Вечір
виживання
14.00, 15.20 «Міняю жінку»
Сьогодні
20.20 Більше ніж правда
17:10 Найотруйніші змії Африки
17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» (12+) 16.00 Історія одного злочину (16+) 21.30 Т/с «Пес2» (16+)
18:10 Містична Україна
20.15 «Секретні матеріали»
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
22.45 Свобода слова
19:00 Секретні території
20.30, 21.30 Т/с «Хороший
(12+)
00.55 Т/с «Морська поліція.
23:20 Любов, ненависть і
хлопець» (12+)
19.45 Токшоу «Говорить Україна»
Спецвідділ» (16+)
пропаганда
22.30, 04.20 «Гроші 2018»
21.00 Т/с «Подорож до центру
02.25 Х/ф «Загін особливого

Степан не був поганим чо
ловіком. Катю не ображав. Оста
па любив. А свекруха завжди
підтрунювала, мовляв, вбрала те
бе Катька в спідницю. Кроку без
неї не ступиш. Дитині за няньку.
Тесть із тещею збудували хату
молодим. Це, здавалося, ще біль
ше розізлило свекруху. Су
тужніше стало, коли захворів Ка
тин батько, а Степан втратив ро
боту. Перебивався тимчасовими
підробітками. Трохи таксував, але
в містечку багато не заробиш.
Тоді й вирішив податися за кор
дон. Катя була проти. Свекруха –
навпаки, напучувала, аби їхав.
Мовляв, там такі грошиська гре
буть… Навіть до місцевої ворожки
ходила, аби допомогла відірвати
Степана від Катьчиної спідниці і
випровадити у світ. Поїхав. І знай
шов там «розраду»…
Коли вперше повернувся додо
му, Катерина відчула: змінився
чоловік. Наче сторонитися її по

— Вважай, це подарунок. Ко
лишній однокласниці. Дівчині, яку
я досі… Тобто, твоєму синові…
Катю, я… – не договоривши,
швидко вийшов з хати.
Спантеличена жінка стояла, на
че вкопана. А потім гадала: роз
повісти Остапові про нинішню
пригоду чи ні. Також на думці
вертілася зустріч сина зі Степа
ном. І шкільні спогади…
Катя завжди подобалася Мак
симові. Їх навіть однокласники
дражнили нареченим і нарече
ною. Максим пішов до армії. Вона
вчилася в обласному центрі в
технікумі на кондитера. А Степан
працював водієм у керівника
хлібозаводу в їхньому містечку,
куди Катя попросилася на прак
тику. Так і познайомились. Коли
хлопець
запропонував
їй
заміжжя, Євка, Степанова матір,
не була в захопленні. Вважала,
що її синові, який «возить началь
ника», годилася б краща «партія».
Бо торти і пляцки пекти повинна
вміти кожна порядна господиня. І
не обов’язково цьому в технікумі
вчитися.

чав. Думала, через те, що не ба
чилися довго. А наступного року
розлучилися. Обіцяв синові допо
магати. Але довелося дбати про
Остапа самій…
…Катерина таки розповіла си
нові про дивний візит Максима.
– І що з цим робити? – кивнула
на конверт із грішми. – Повернути
треба.
— Образиться. Він же не бай
дужий до тебе, мамо. Тітка Ліда
мені шепнула.
— Ну, Лідка! Ну, пліткарка…
— Взагалі дядько Максим – не
погана людина. Якось би йому
віддячити…
…На синове весілля Степан
не прийшов.
Після
забави
молодята
поїхали у весільну подорож. А
Катерина зібрала сумку сма!
женого і вареного й подалася
до Максима. Постукала у
двері:
– Ішла мимо, вирішила заг!
лянути… ■

09.00 Марсель  Атлетіко. Фінал.
Ліга Європи УЄФА
11.15 Енріке Гонсалес «Кіні».
К1
Чемпіонат Іспанії
07.00 «Три сестри»
12.00 Ньюкасл  Челсі. Чемпіонат
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
Англії
08.10 «Орел і Решка. Шопінг»
13.50 Топматч
10.10 Т/с «Дикий ангел»
14.00 Шахтар  Арсенал
12.00, 20.00 «Орел і Решка.
(2008/2001) Золота
Перезавантаження»
колекція Ліги чемпіонів
13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай
15.40, 22.30 Футбол NEWS
та пекло 2»
16.00 Огляд фіналу. Кубок Англії.
14.00 «Орел і Решка.
Прем’єра
Навколосвітня подорож»
16.30 Журнал Ліги чемпіонів
22.00 «Вірю не Вірю»
17.00 Ліверпуль  Реал (2008/
ТЕТ
23.00 Х/ф «Будинок проклятих»
2009) Золота колекція Ліги
06.00 Байдиківка
(16+)
чемпіонів. Прем’єра
01.10 Х/ф «Місяць 2112» (16+) 06.30 ТЕТ Мультиранок
18.45 Олександрія  Олімпік.
09.30 Х/ф «Король повітря: Ліга
02.40 «Нічне життя»
Чемпіонат України
чемпіонів»
20.30 Барселона  Сосьєдад.
2+2
11.00 Т/с «Усі жінки  відьми»
Чемпіонат Іспанії
12.00 Чотири весілля
06.00 Мультфільми
22.50 Шахтар  Селтік (2004/2005)
13.00 Рятівники
08.00 «Нове Шалене відео по
Золота колекція Ліги
14.00, 03.20 Віталька
українськи»
чемпіонів
16.00, 23.00 Країна У
10.10, 18.15 «Спецкор»
00.35 Челсі  МЮ. Фінал. Кубок
17.00, 02.30 Панянкаселянка
10.55, 18.50 «ДжеДАІ»
Англії
18.00 Одного разу в Одесі
11.20 Т/с «Стоматолог» (16+)
02.25 Ворскла  Зоря. Чемпіонат
18.30 Казки У
14.55 Х/ф «Тактичний напад»
України
19.00 Танька і Володька
(16+)
04.10 Вільярреал  Реал.
16.40 Х/ф «Кришталеві черепи» 20.00 Одного разу під Полтавою
Чемпіонат Іспанії
21.00 Т/с «Догори дриґом»
(16+)
UA: РІВНЕ
22.00 Готель «Галіція»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
00.00 Теорія зради
Одеса2» (16+)
07.00 Гімн. Ранкове шоу 07.30,
20.30, 23.00 Т/с «Кістки 12» (16+) 01.00 Найкращий ресторан з
08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
Русланом Сенічкіним
23.55 Нове Шалене відео по
19.00, 20.40 Новини 09.00,
02.00 БарДак
українськи
16.10 Д/Ф «Сонар» 13.40 Суботня
05.40 Корисні підказки
02.50 «Облом.UA.»
тема 14.10 Радіодень. Модуль
знань 14.50 Надвечір’я долі 15.45
ФУТБОЛ 1
ZIK
Радіодень. Життя 17.10 Д/Ф «В
07:00 Профілактика 14:00, 15:00 06.00 Профілактика
Україні» 17.40 Театральні сезони
01:30 Підроблена історія
05:30 Бандитський Київ

Перші про головне. День. Новини
14:10, 16:10, 17:10, 18:10 Перші
про головне. Коментарі 15:10 Між
своїми 16:00 Перші про головне.
День. Дайджест 17:00, 19:00
Перші про головне. Вечір. Новини
18:00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест 19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко 21:00
Перші про головне. Підсумки
21:35 Гра з вогнем 22:30 Гра в
класику з Сергієм Рахманіним
23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 02:40 Гараж
03:40 Художній фільм

«

Ò

Ольга ЧОРНА

18.20 Візитівки Карпат 18.30
Т/С «Надзвичайні культури» 19.25
Тема дня 19.50 «Енеїда»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок «Нової Волині» 09:00,
16:08 Д/ф «Сонар» 13:30, 19:00
Новини 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:10 РадіоДень
«Модуль знань» 14:50 Надвечір’я.
Долі 15:45 РадіоДень «Життя +»
17:00 «Лайфхак українською»
17:10 Д/ф «Українська мрія» 17:36
Д/ф «Кардинал Мар’ян Яворський.
Нариси з історії» 18:31 Д/с
«Незвичайні культури» 19:30 «Тема
дня» 19:48 «Енеїда» 20:40
Новини. Сурдопереклад

АВЕРС
06.00 Профілактика технічного
обладнання 14.00 Європа в
концертах 14.45, 18.30, 19.10,
20.00, 03.45 Як це було 15.00 В
гостях у Добрячка 15.20 Англійські
класи 15.30 М/с «Цуценя в моїй
кишені» 16.00 Мозаїка батьківства
16.30, 00.30 У фокусі Європа
17.00 Знай більше! 18.00 На Часі
18.45, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На Часі» 19.00 Вголос
19.15, 03.00 Т/с «Справа Дойла»
20.10 Тайм з Кварцяним 21.00 На
Часі 22.00 Т/с «Пані покоївка»
23.30 На Часі 01.00 «Наша
інтонація» 02.00 На Часі 04.00
Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало
історії 05.00 Заручники свободи
05.30 Відділ кадрів

Â ² Â Ò Î Ð Î Ê , 22 ТРАВНЯ
УТ1
06:00, 15:35 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00,
03:00 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:35, 19:25 Д/с
«Шамварі: територія диких тварин»
10:30 Телепродаж 11:00 Д/ц
«Столика Японія» 11:40 Д/ц
«Двоколісні хроніки» 12:00, 02:10
Д/ц «Смачні історії» 12:25 Д/ц
«Смак Дзяннаня» 13:10 РадіоДень
13:40, 04:40 Лайфхак українською
13:55 Складна розмова 14:30
Радіо. День 15:20 М/с «Гон» 16:00
Хто в домі хазяїн? 16:30 Д/ц
«Спільноти тварин» 17:00 Світло
18:00, 00:15 Інформаційна година
19:00 Перший на селі 20:25 Наші
гроші 21:30, 03:25 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Іспанська легенда»
23:15 Д/с «Дивовижні міста світу»
01:10 Розсекречена історія 02:30
Д/ц «Незвичайні культури»

хлопець» (12+)
22.30 «Поверніть мені красу < 3»
23.45, 00.25 Х/ф «Хоробре
серце»
05.10 Мультфільм

ІНТЕР
05.55 Мультфільм
06.10, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00, 20.40 Т/с «Лінія світла»
(16+)
12.30 Т/с «Друге життя» (12+)
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток<шоу
«Стосується кожного»
20.00, 05.20 «Подробиці»
00.50 Х/ф «Неприборканий»
(16+)
02.55 «Орел і Решка. Шопінг»

19.45 Ток<шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Подорож до центру
душі» (12+)
23.30, 02.00 Т/с «CSI: Нью<Йорк»
(16+)
01.30 Телемагазин

СТБ
06.50, 15.55 Все буде добре!
08.10 Світами за скарбами (12+)
10.50 МастерШеф (12+)
14.00 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна<Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20.00 ЕксперименТИ (16+)
22.40 Давай поговоримо про секс
(16+)
00.40 Один за всіх (16+)

Т Б
інтересах нації» (18+)
01.55 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ» (16+)
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.50 Т/с «Відділ 44» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.00 Зона ночі
04.55 Абзац
06.49, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
08.10 Т/с «Меліса та Джой»
11.45 Т/с «Підступні покоївки»
(12+)
16.55, 19.00 Заробітчани
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Від пацанки до панянки (16+)

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Орел і Решка. Шопінг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
12.00, 20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай
та пекло 2»
14.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.50 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
01.40 «Нічне життя»

2+2

06.00 Мультфільми
08.00, 02.55 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.25 «Загублений світ»
ICTV
12.55 Нове Шалене відео
05.35, 20.20 Громадянська
по<українськи
МЕГА
оборона
14.35 Х/ф «Вуличний боєць»
06:00
Бандитський
Київ
06.30 Ранок у великому місті
(16+)
07:40, 13:10 Правда життя
08.45, 04.30 Факти. Ранок
1+1
19.25 Т/с «Ментівські війни.
УКРАЇНА
08:40, 22:30 Диво<винаходи
09.20,
19.20
Надзвичайні
новини
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Одеса<2» (16+)
09:30, 17:10 Вижити серед звірів
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
10.10 Більше ніж правда
«Сніданок з 1+1»
20.30, 23.00 Т/с «Кістки 12» (16+)
10:20 Дивовижний Гібралтар
Україною
11.10
Т/с
«Пес<3»
(16+)
11:20 Місця сили
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
23.55 Х/ф «Ігри на виживання»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
12.15, 13.15 Х/ф «Історія
12:20 Запрограмовані долі
16.45, 19.30, 00.15,
(18+)
19.00,
23.00
Сьогодні
лицаря»
(16+)
14:10,
00:20
Речовий
доказ
05.35 ТСН: «Телевізійна
ZIK
09.30
Зірковий
шлях
12.45,
15.45
Факти.
День
15:20,
21:40
Річкові
монстри
служба новин»
10.30 Місія: краса
15.35, 16.20 Скетч<шоу «На
16:20, 20:50 Мистецтво
07:00 Перші про головне. Ранок.
09.30 «Чотири весілля»
виживання
трьох» (16+)
Дайджест 07:15 Дитяча програма
10.45, 12.20 «Одруження наосліп» 11.30, 03.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Черговий лікар < 16.30, 22.40 Т/с «Копи на роботі» 18:10, 04:40 Містична Україна
«МультZIK» 08:00, 09:00, 11:00
14.00, 15.20 «Міняю жінку»
19:00 Секретні території
Перші про головне. Ранок. Новини
4» (12+)
(16+)
17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» (12+)
23:20
Бойові
сили
08:15, 09:10, 22:30 Д/ф
16.00 Історія одного злочину (16+) 17.30, 21.30 Т/с «Пес<2» (16+)
20.15 «Секретні матеріали»
01:30
Код
доступу
«Дзеркало історії» 09:25 Добрий
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
05:30 Бандитська Одеса
20.30, 21.30 Т/с «Хороший
ZIK 09:50, 11:10, 16:10, 17:10,
(12+)
23.45 Х/ф «Агент Гамільтон: В

Т Б
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УТ1
06:00, 15:35 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00, 03:00
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:35,
19:25 Д/с «Шамварі: територія
диких тварин» 10:30 Телепродаж
11:00 Д/ц «Столика Японія» 11:40
Д/ц «Двоколісні хроніки» 12:00 Д/ц
«Смак Дзяннаня» 13:10 РадіоДень
13:40, 04:40 Лайфхак українською
13:55 Наші гроші 14:30 52 вікенди
15:20 М/с «Гон» 16:00 Хто в домі
хазяїн? 16:30 Д/ц «Спільноти
тварин» 17:05 Війна і мир 18:00,
00:15 Інформаційна година 19:00
Д/с «Дешевий відпочинок» 20:25
Складна розмова 21:30, 03:25
Новини. Спорт 21:50 Т/с «Іспанська
легенда» 23:20 Д/с «Дивовижні
міста світу» 01:10 Світло 02:10 Д/ц
«Смачні історії» 02:35 Д/ц
«Незвичайні культури»

22.30 «Одруження наосліп 4»
00.25 Х/ф «Царство небесне»
(16+)

01.30 Телемагазин

СТБ

07.05, 15.55 Все буде добре!
08.35 Все буде смачно!
06.00 Мультфільм
09.30 МастерШеф (12+)
06.15, 23.00 «Слідство вели... з
13.00 Хата на тата (12+)
Леонідом Каневським»
17.30, 22.00 Вікна<Новини
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
Новини
історія»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
19.55, 22.40 МастерШеф.
Інтером»
Кулінарний випускний (16+)
10.00, 20.40 Т/с «Лінія світла» (16+)
ICTV
12.30 Т/с «Друге життя» (12+)
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
05.35, 10.10 Громадянська
18.00, 19.00, 04.05 Ток<шоу
оборона
«Стосується кожного»
06.30 Ранок у великому місті
20.00, 05.15 «Подробиці»
08.45 Факти. Ранок
00.55 Х/ф «Грозовий перевал»
09.20, 19.20 Надзвичайні новини
11.10, 17.30, 21.30 Т/с «Пес<2»
УКРАЇНА
(16+)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
12.10, 13.15 Х/ф «Брати Ґрімм»
Україною
(16+)
1+1
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
12.45, 15.45 Факти. День
19.00, 23.00 Сьогодні
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
15.00, 16.20 Скетч<шоу «На трьох»
09.30 Зірковий шлях
«Сніданок з 1+1»
(16+)
10.30 Місія: краса
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.30, 22.40 Т/с «Копи на роботі»
11.30, 03.30 Реальна містика
16.45, 19.30, 00.15,
(16+)
13.30, 15.30 Т/с «Черговий лікар <
05.35 ТСН: «Телевізійна
18.45, 21.10 Факти. Вечір
4» (12+)
служба новин»
16.00 Історія одного злочину (16+) 20.20 Секретний фронт
09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Одруження наосліп» 18.00 Т/с «Обручка з рубіном» (12+) 23.40 Х/ф «Агент Гамільтон:
Викрадена» (16+)
19.45 Ток<шоу «Говорить Україна»
14.00, 15.20 «Міняю жінку»
01.25 Х/ф «Агент Гамільтон: В
17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» (12+) 21.00 Т/с «Подорож до центру
інтересах нації» (18+)
душі» (12+)
20.15 «Секретні матеріали»
23.30, 02.00 Т/с «CSI: Нью<Йорк» 03.15 Т/с «Морська поліція.
20.30, 21.30 Т/с «Хороший
Спецвідділ» (16+)
(16+)
хлопець» (12+)

ІНТЕР

УТ1

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, 01.20,
05.35 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Одруження наосліп»
13.55, 15.15 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» (12+)
20.15 «Секретні матеріали»

20.30, 21.30 Т/с «Хороший
хлопець» (12+)
22.30 «Міняю жінку < 13»
23.30 «Право на владу 2018»
01.30 Х/ф «Стати зіркою»
04.55 Мультфільм

ІНТЕР
05.55 Мультфільм
06.15, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00, 20.40 Т/с «Лінія світла»
(16+)
12.30 Т/с «Друге життя» (12+)
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток<шоу «Стосується
кожного»
20.00, 05.15 «Подробиці»
00.55 Х/ф «Тринадцять днів»
03.20 «Орел і Решка. Шопінг»
04.45 «Top Shop»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 03.50
Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 04.40 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Черговий лікар <
4» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.00 Зона ночі
05.00 Абзац
06.55, 08.14 Kids Time
07.00 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
08.15 Т/с «Меліса та Джой»
11.50 Т/с «Підступні покоївки» (12+)
17.00, 19.00 Від пацанки до
панянки (16+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
22.00 Суперінтуїція
01.55 Служба розшуку дітей

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:40, 13:10 Правда життя
08:40, 22:30 Диво<винаходи
09:30 Найотруйніші змії Африки
10:20 Природа сьогодення
11:20 Місця сили
12:20 Потойбіччя. Сни
14:10, 00:20 Речовий доказ
15:20, 21:40 Річкові монстри
16:20, 20:50 Мистецтво виживання
17:10 Вижити серед звірів
18:10, 05:10 Містична Україна
19:00 Секретні території
23:20 Бойові сили
01:30 Бандитський Київ

К1
06.30 «TOP SHOP»

16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
(12+)
19.45 Ток<шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Подорож до центру
душі» (12+)
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: Нью<Йорк»
(16+)
01.45 Телемагазин

СТБ
06.55, 15.55 Все буде добре!
08.20 Все буде смачно!
10.20 Хата на тата (12+)
13.05 МастерШеф (12+)
17.30, 22.00 Вікна<Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
19.55, 22.40 Я соромлюсь свого
тіла (16+)
22.55 Я соромлюсь свого тіла (18+)
23.55 Один за всіх (16+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.35, 21.30 Т/с «Пес<2»
(16+)
12.15, 13.25 Х/ф «Агент
Гамільтон: Викрадена»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Нове Шалене відео
по<українськи
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»
12.55 «Помста природи»
15.05 Х/ф «Мабуть, боги з’їхали з
глузду»
17.20 Загублений світ
19.25 Т/с «Ментівські війни. Одеса<
2» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (16+)
22.00 Т/с «Кістки 12» (16+)
23.50 Х/ф «Новий хлопець моєї
мами» (16+)

ZIK

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Принцеса Лілліфі»
11.00 Т/с «Усі жінки < відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00 Рятівники
14.00, 03.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 02.30 Панянка<селянка
18.00 Одного разу в Одесі
18.30 Казки У
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с «Догори дриґом»
22.00 Готель Галіція
00.00 Теорія зради
01.00 Найкращий ресторан з
Русланом Сенічкіним

ФУТБОЛ1
06.00, 16.00 «Європейський
WEEKEND»

Перші про головне. Коментарі
12:00, 20:00 HARD з Влащенко
13:00, 15:00 Перші про головне.
День. Новини 15:10 Між своїми
16:00 Перші про головне. День.
Дайджест 17:00, 19:00 Перші про
головне. Вечір. Новини 18:00 Перші
про головне. Вечір. Дайджест 19:15
VOX POPULI 21:00 Перші про
головне. Підсумки 21:35 Гра Z
вогнем 22:30 Перші другі 23:30
Історична правда з Вахтангом Кіпіані
02:40 Концерт 03:40 Художній
фільм

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Диявол с трьома
золотими волосинами»
11.00 Т/с «Усі жінки < відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00 Рятівники
14.00, 03.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 02.30 Панянка<селянка
18.00 Одного разу в Одесі
18.30 Казки У
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с «Догори дриґом»
22.00 Готель Галіція
00.00 Теорія зради
01.00 Найкращий ресторан з
Русланом Сенічкіним

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:15 Дитяча програма
ФУТБОЛ1
«МультZIK» 08:00, 09:00, 11:00
Перші про головне. Ранок. Новини 06.00 Севілья < Ліверпуль. Ліга
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало
чемпіонів УЄФА
історії» 09:25 Добрий ZIK 09:50,
07.45, 16.00 «Моя гра»
11:10, 13:10, 16:10, 17:10, 18:10
О. Кобахідзе

18:10 Містична Україна
19:00 Секретні території
23:20 Бойові сили
14.40, 16.20 Скетч<шоу «На трьох» 01:30 Війна всередині нас
(16+)
05:30 Бандитська Одеса
16.40, 22.45 Т/с «Копи на роботі»
К1
(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
06.30 «TOP SHOP»
20.20 Інсайдер
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
23.45 Х/ф «Такий же зрадник,
08.10 «Орел і Решка. Шопінг»
як і ми» (16+)
10.10 Т/с «Дикий ангел»
01.45 Т/с «Морська поліція.
12.00, 20.00 «Орел і Решка.
Спецвідділ» (16+)
Перезавантаження»
04.00 Скарб нації
13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та
04.10 Еврика!
пекло 2»
НОВИЙ КАНАЛ 14.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
03.00, 02.05 Зона ночі
22.00 «Вірю не Вірю»
04.55 Абзац
06.54, 08.09 Kids Time
23.50 «Орел і Решка. Незвідана
06.55 М/с «Дракони. Перегони
Європа»
безстрашних»
01.40 «Нічне життя»
08.10 Т/с «Меліса та Джой»
2+2
11.50 Т/с «Підступні покоївки» (12+)
17.00, 19.00, 22.00 Хто зверху
06.00 Мультфільми
(12+)
08.00 Відеобімба
21.00 Аферисти в мережах (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
02.00 Служба розшуку дітей
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
МЕГА
10.55, 17.25 «Загублений світ»
06:00 Бандитський Київ
12.55, 02.45 «Облом.UA.»
07:40, 13:10 Правда життя
15.30 Х/ф «Новий хлопець моєї
08:40, 22:30 Диво<винаходи
мами»
09:30, 17:10 Вижити серед звірів
19.25 Т/с «Ментівські війни. Одеса<
10:20 Природа сьогодення
11:20 Місця сили
2» (16+)
12:20 Шосте чуття. Дар чи
20.30 Т/с «Касл» (16+)
прокляття?
22.00 Т/с «Кістки 12» (16+)
14:10, 00:20 Речовий доказ
23.50 Х/ф «Пітфайтер»
15:20, 21:40 Річкові монстри
01.30 «Нове Шалене відео
16:20, 20:50 Мистецтво
по<українськи»
виживання

Т Б

× Å Ò Â Å Ð , 24 ТРАВНЯ
06:00, 15:35 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00, 03:00
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:35, 19:25 Д/с «Шамварі:
територія диких тварин» 10:05 Д/ц
«Неповторна природа» 10:30
Телепродаж 11:00 Д/ц «Столика
Японія» 11:40 Д/ц «Двоколісні
хроніки» 12:00 «Енеїда» 12:25,
01:10 Д/ц «Смак Дзяннаня» 13:10
РадіоДень 13:40 Лайфхак
українською 13:55 До справи
14:30 Радіо. День 15:20 М/с «Гон»
16:00 Хто в домі хазяїн? 16:30 Д/ц
«Спільноти тварин» 17:00, 19:00
#ВУКРАЇНІ 18:00, 00:15
Інформаційна година 20:25 Схеми.
Корупція в деталях 21:30, 03:25
Новини. Спорт 21:50 Т/с «Іспанська
легенда» 23:15 Д/с «Дивовижні
міста світу» 02:10 Д/ц «Смачні
історії» 02:30 Д/ц «Незвичайні
культури»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44» (16+)

07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.10 «Орел і Решка. Шопінг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
12.00, 20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13.00, 21.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»
14.00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
22.00 «Вірю не Вірю»
23.50 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
01.40 «Нічне життя»

18:10 Перші про головне.
Коментарі 12:00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 13:00, 15:00
Перші про головне. День. Новини
13:10 Перші про головне. День.
Коментарі 15:10 Між своїми 16:00
Перші про головне. День. Дайджест
17:00, 19:00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18:00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 19:15
VOX POPULI 20:00 Хард<ток<шоу
«DROZDOV» 21:00 Перші про
головне. Підсумки 21:35 Стежками
війни 22:00 Вижити в Україні 23:00
Громадська прокуратура 23:30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 02:40 Гараж

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:15 Дитяча програма
«МультZIK» 08:00, 09:00, 11:00
Перші про головне. Ранок. Новини
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало
історії» 09:50, 11:10, 13:10,
16:10, 17:10, 18:10 Перші про
головне. Коментарі 12:00 Хард<ток<
шоу «DROZDOV» 13:00, 15:00
Перші про головне. День. Новини
15:10 Між своїми 16:00 Перші про
головне. День. Дайджест 17:00,
19:00 Перші про головне. Вечір.
Новини 18:00 Перші про головне.
Вечір. Дайджест 19:15 VOX POPULI
20:00 Докаz 21:00 Перші про
головне. Підсумки 21:35 Прямим
текстом з Остапом Дроздовим
23:00 Стежками війни

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «Казкова країна
достатку»
11.00 Т/с «Усі жінки < відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00 Рятівники
14.00, 03.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00, 02.30 Панянка<селянка
18.00 Одного разу в Одесі
18.30 Казки У
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с «Догори дриґом»
22.00 Готель Галіція

ФУТБОЛ1
06.00 Реал < Боруссія (Д). Ліга

07.20 Ліверпуль < Гоффенгайм.
Плей<оф. Ліга чемпіонів
УЄФА
09.05, 21.30 Чемпіонат Іспанії.
Огляд туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Ворскла < Зоря. Чемпіонат
України
12.05 «Великий футбол»
13.55 Шахтар < Барселона
(2004/2005) Золота
колекція Ліги чемпіонів
17.20 Реал < АПОЕЛ. Ліга чемпіонів
УЄФА
19.10 Огляд фіналу. Кубок Англії
19.40 Ліверпуль < Севілья. Ліга
чемпіонів УЄФА
22.50 Шахтар < Валенсія (2006 /
2007) Золота колекція Ліги
чемпіонів
00.40 Боруссія (Д) < Реал. Ліга
чемпіонів УЄФА
02.25 Марибор < Ліверпуль. Ліга
чемпіонів УЄФА
04.10 Леганес < Бетіс. Чемпіонат
Іспанії

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок «Нової Волині» 09:00,
16:08 Д/с «Незвідані шляхи»
13:30, 19:00 Новини 13:40 «Тема
дня». Сурдопереклад 14:10
РадіоДень «Модуль знань» 14:50
Надвечір’я. Долі 15:45 РадіоДень
«Життя +» 17:00 «Лайфхак
українською» 17:10 «До справи»
17:26 Д/ф «93: бій за Україну»
18:31 Д/с «Незвичайні культури»
19:20 «Тема дня» 19:48 Серіал «За
службовим обов’язком» 20:40
Новини. Сурдопереклад

АВЕРС

06.00 М/ф «Острів Пахапахау»
06.30 У фокусі Європа 07.00,
08.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На Часі» 07.30 На Часі
08.30 На Часі 09.00, 15.00 В
гостях у Добрячка 09.20, 15.20
Англійські Класи 09.30, 15.30 М/с
«Цуценя в моїй кишені» 10.00,
03.00 Т/c «Справа Дойла» 10.50,
UA: РІВНЕ
18.30, 19.05, 20.50, 03.45 Як це
07.00 Гімн. Ранкове шоу 07.30, було 11.00, 17.00 Знай більше!
08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
12.00, 22.00 Т/с «Пані покоївка»
19.00, 20.40 Новини 09.00,
13.30 Тайм із Кварцяним. Повтор
16.10 Д/Ф «Незвідані шляхи»
14.15 «Наша інтонація» 16.00
13.40, 19.25 Тема дня 14.10
Мозаїка батьківства 16.30, 00.30
Радіодень. Модуль знань 14.50
Глобал 3000 18.00 На Часі 18.00
Надвечір’я долі 15.45 Радіодень. 19.00, 20.45 Вголос 19.15
Життя 17.10 До справи 17.35
Відкрита влада. МІСТО 21.00 На
Театральні сезони 18.20 Візитівки Часі 23.30 На Часі 01.00 Концерт
«Табула Раса» 02.00 На Часі 04.00
Карпат 18.30 Т/с «Надзвичайні
Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало
культури» 19.45 Х/ф «За
історії
службовим обов’язком», 1 с.

08.15 Реал < Тоттенгем. Ліга
чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Ліверпуль < Спартак. Ліга
чемпіонів УЄФА
12.05 Тоттенгем < Реал. Ліга
чемпіонів УЄФА
13.55 Шахтар < Базель (2008/2009)
Золота колекція Ліги
чемпіонів
16.30, 19.00, 21.30, 03.55 Топ<
матч
16.45, 19.15 LIVE. Плей<оф.
Чемпіонат України
21.35 Журнал Ліги Європи
22.50 Барселона < Шахтар
(2008/2009) Золота
колекція Ліги чемпіонів
00.40, 01.30, 03.25 «Студія»
00.55 Прес<конференція ФК
«Вольфсбург». Жіноча Ліга
чемпіонів УЄФА
02.50 Прес<конференція ФК «Ліон».
Жіноча Ліга чемпіонів УЄФА

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00, 16:08 Д/с «Неповторна
природа» 09:26, 16:34 Д/с
«Таємниці підводного світу» 13:40
«Тема дня». Сурдопереклад 14:10
РадіоДень «Модуль знань» 14:50
Надвечір’я. Долі 15:45 РадіоДень
«Життя +» 17:10 «Наші гроші» 17:36
Д/ф «Нульовий рубіж» 18:31 Д/с
«Незвичайні культури» 19:30 «Тема
дня» 19:48 Серіал «За службовим
обов’язком» 20:40 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС

06.00 М/ф «Острів Пахапахау»
06.30 Глобал 3000 07.00, 08.00,
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 Новини
«На Часі» 07.30, 23.30 На Часі
08.30, 02.00 На Часі 09.00, 15.00
В гостях у Добрячка 09.20, 15.20
Англійські Класи 09.30, 15.30 М/с
UA: РІВНЕ
«Тачки» 10.00, 03.00 Т/c «Справа
07.00 Гімн. Ранкове шоу 07.30,
Дойла» 10.50, 18.30, 19.05,
08.00, 08.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.50, 03.45 Як це було 11.00,
20.40 Новини 09.00, 16.10 Д/с
17.00 Знай більше! 12.00, 22.00
«Неповторна природа» 09.30,
Т/с «Пані покоївка» 13.30 Відкрита
16.35 Д/с «Таємниці підводного
влада. МІСТО. Повтор 16.00
світу» 13.40, 19.25 Тема дня 14.10 Мозаїка батьківства 16.30, 00.30
Радіодень. Модуль знань 14.50
Євромакс 18.00 На Часі 19.00,
Надвечір’я долі 15.45 Радіодень. 20.45 Вголос 19.15 Відкрита
Життя 17.10 Наші гроші 17.35
влада. ОБЛАСТЬ 21.00 На Часі
Театральні сезони 18.15 Візитівки 01.00 Концерт «Табула Раса» 04.00
Карпат 18.30 Т/с «Надзвичайні
Хроніка надій та ілюзій. Дзеркало
культури» 19.45 Х/ф «За
історії 05.00 Заручники свободи
службовим обов’язком», 2 с.
05.30 Відділ кадрів

чемпіонів УЄФА
07.45 Огляд фіналу. Кубок Англії
08.15 Порту < Ліверпуль. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.25 «CHAMPIONS FEST»
11.25, 17.50 «Моя гра»
О. Кобахідзе
11.55 Плей<оф. Чемпіонат України
13.45, 04.40 Топ<матч
13.55 Шахтар < Арсенал
(2010/2011) Золота
колекція Ліги чемпіонів
16.00 Реал < ПСЖ. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
18.20 Ліверпуль < Порту. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
20.10 ПСЖ < Реал. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
22.00 Журнал Ліги чемпіонів
22.50 Ювентус < Шахтар
(2012/2013) Золота
колекція Ліги чемпіонів

UA: РІВНЕ
07.00 Гімн. Ранкове шоу 07.30,
08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
19.00, 20.40 Новини 09.00, 16.10
Д/с «Неповторна природа» 09.30,
16.35 Д/с «Таємниці підводного
світу» 13.40, 19.25 Тема дня 14.10
Радіодень. Модуль знань 14.50
Надвечір’я долі 15.45 Радіодень.
Життя 17.10 Складна розмова
17.40 Театральні сезони 18.30 Т/с
«Надзвичайні культури» 19.45 Х/ф
«За службовим обов’язком», 3 с.

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00
Новини 09:00, 16:08 Д/с
«Неповторна природа» 09:26,
16:34 Д/с «Таємниці підводного
світу» 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:10 РадіоДень
«Модуль знань» 14:50 Надвечір’я.
Долі 15:45 РадіоДень «Життя +»
17:10 «Складна розмова» 17:36
Д/ф «Герої України. Крути. Перша
Незалежність» 18:31 Д/с
«Незвичайні культури» 19:30 «Тема
дня» 19:48 Серіал «За службовим
обов’язком» 20:40 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС
06.00 М/ф «Острів Пахапахау»
06.30 Євромакс 07.00, 08.00,
18.45, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На Часі» 07.30, 23.30 На
Часі 08.30, 02.00 На Часі 09.00,
15.00 В гостях у Добрячка 09.20,
15.20 Англійські Класи 09.30,
15.30 М/с «Тачки» 10.00, 03.00
Т/c «Справа Дойла» 10.50, 18.30,
19.05, 20.50, 03.45 Як це було
11.00, 17.00 Знай більше! 12.00,
22.00 Т/с «Пані покоївка» 13.30
Відкрита влада. ОБЛАСТЬ. Повтор
16.00 Тайм із Кварцяним 16.45
Життя в цифрі 18.00 На Часі 19.00,
20.45 Вголос 19.15 Запитай у
депутата 21.00 На Часі 00.30
Завтра сьогодні 01.00 Концерт
пам’яті Назарія Яремчука, 1 ч.
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20.15 «Ліга сміху 2018»
22.20 «#Гуднайтшоу Валерія
06:00, 15:45 М/с «Чорний Джек»
Жидкова»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
23.00, 00.00, 04.30, 05.15
09:25, 13:00, 15:00, 21:00, 03:00
«Розсміши коміка»
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:35 Д/ц 00.55 «Вечірній Київ»
«Неповторна природа» 10:45
ІНТЕР
Телепродаж 11:00 Д/ц «Столика
05.55 Мультфільм
Японія» 12:00 Енеїда 12:25 Д/ц
06.15, 22.00 «Слідство вели... з
Смаки Культур 13:10 РадіоДень
13:40 Лайфхак українською 13:55
Леонідом Каневським»
Схеми. Корупція в деталях 14:30
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Радіо. День 15:20 М/с «Гон» 16:15
Новини
«Хто в домі хазяїн?» 16:50 Фольк1 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
music 18:00, 00:15 Інформаційна
Інтером»
година 18:50 VoxCheck 19:00
Культурна афіша здорової людини 10.00 Т/с «Лінія світла» (16+)
12.30 Т/с «Друге життя» (12+)
19:25 Д/с «Шамварі: територія
диких тварин» 19:55 Д/ц «Спільноти 14.50, 15.45, 16.45, 01.50
«Речдок»
тварин» 20:25 Перша шпальта
21:30, 03:25 Новини. Спорт 21:50 18.00, 04.00 Ток1шоу «Стосується
Сильні долі 22:45 Д/ц «Гордість
кожного»
світу» 23:15 Д/с «Дивовижні міста 20.00 «Подробиці тижня»
світу» 01:10 Складна розмова
23.50 Х/ф «Чужі тут не ходять»
01:30 До справи 02:05 Д/ц
01.20 «Скептик 3»
«Незвичайні куль
тури» 03:45 Д/ц «Мистецький пульс 04.45 «Top Shop»
05.15 «Україна вражає»
Америки»

УТ1

21.00, 00.00 Т/с «Присягаюсь
кохати довіку» (12+)
23.20 Слідами
02.00 Телемагазин
03.15 Т/с «CSI: Нью1Йорк» (16+)

СТБ

Т Б
02.10 Факти
02.30 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.10 Зона ночі
05.05 Абзац
06.54, 08.14 Kids Time
06.55 М/с «Дракони. Перегони
безстрашних»
08.15 Т/с «Меліса та Джой»
11.50 Т/с «Підступні покоївки» (12+)
17.00, 19.00, 22.00 Хто зверху
(12+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
02.00 Служба розшуку дітей

05.50 Моя правда. Анастасія
Приходько. Викувана
чоловіками
07.45 Х/ф «Вам і не снилося»
09.25 Х/ф «П’ять років та один
день» (12+)
11.30 Х/ф «Червонi браслети»
17.30, 22.00 Вiкна1Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
МЕГА
20.00, 22.40 Холостяк (12+)
23.15 Давай поговоримо про секс 06:00 Бандитська Одеса
07:40, 13:10 Правда життя
(16+)
08:40, 22:30 Диво1винаходи
09:30, 17:10 Вижити серед звірів
ICTV
10:20 Природа сьогодення
05.40 Громадянська оборона
11:20 Дракула та інші
06.30 Ранок у великому місті
12:20 Таємниці пірамід
08.45 Факти. Ранок
14:10, 00:20 Речовий доказ
09.15, 19.20 Надзвичайні новини 15:20, 21:40 Річкові монстри
16:20, 20:50 Мистецтво виживання
10.10 Інсайдер
УКРАЇНА
1+1
18:10, 03:40 Містична Україна
11.10, 17.35 Т/с «Пес12» (16+)
19:00 Секретні території
06.00, 09.30 Зірковий шлях
12.10, 13.25 Х/ф «Такий же
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
зрадник, як і ми» (16+) 23:20 Бойові сили
«Сніданок з 1+1»
01:30 Місто, яке зрадили
Україною
12.45, 15.45 Факти. День
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
02:10 Доктор Хайм
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
15.25, 16.20 Скетч1шоу «На трьох» 03:00 Аджимушкай. Підземелля
16.45, 19.30 ТСН:
19.00, 23.00, 02.30,
(16+)
«Телевізійна служба новин»
смерті
05.15 Сьогодні
16.35 Т/с «Копи на роботі» (16+)
05:30 Бандитський Київ
09.30 «Чотири весілля»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
10.50, 12.20, 12.55 «Одруження 11.10 Реальна містика
К1
13.10, 15.30 Т/с «Серце слідчого» 20.20 Антизомбі
наосліп»
18.00 Т/с «Обручка з рубіном» (12+) 21.30 Дизель1шоу (16+)
06.30 «TOP SHOP»
14.20, 15.20 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Кохання Мер’єм» (12+) 19.45 Ток1шоу «Говорить Україна» 00.00 Х/ф «Брати Ґрімм» (16+) 07.40 «Чи знаєте ви, що...»
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УТ1
06:00 М/с «Чорний Джек» 06:30,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
09:00, 21:00, 00:15, 03:00
Новини 09:35 М/с «Гон» 09:50
Додолики 10:05 «Хто в домі
хазяїн?» 10:30 Лайфхак
українською 11:00 Д/ц «Незвідані
шляхи» 12:00 Х/ф «СВЯТА
ВАРВАРА» 14:00 Телепродаж
14:20 Сильні долі 15:15 Д/ц
«Вагасі 1 японські смаколики»
16:15, 23:55 Д/ц «Неповторна
природа» 16:45 Д/с «Жива
природа» 16:55 Т/с «Іспанська
легенда» 19:35 Д/ц «Гордість світу»
20:00 Розсекречена історія 21:35
Як дивитися кіно 22:00 Х/ф
«ДІПАН» 00:40 Д/ц «Спільноти
тварин» 01:10 Д/ц «Пліч1о1пліч»
02:00 Д/ц «Незвичайні культури»
03:25 Тема дня 03:45 Складна
розмова 04:20 Концерт
симфонічного оркестру K&K
Philharmoniker. Kendlinger dirigent
Straub

1+1
06.00 «Гроші 2018»
07.00, 23.20 «Світське життя
2018»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 Т/с «Хороший хлопець»
(12+)
14.10 «Ліга сміху 2018»
16.30 «Вечірній квартал 2018»

18.30 «Розсміши коміка. Діти
2018»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.20, 01.55 «Вечірній Київ»
05.30 «Розсміши коміка. Діти»

ІНТЕР
06.00, 05.15 Д/п «Кумири. Олег
Єфремов»
07.00 Мультфільм
07.25 «Чекай мене»
09.00 Х/ф «Було у батька три
сини»
11.40 Х/ф «Ще раз про кохання»
13.40 Х/ф «Три тополі на
Плющисі»
15.15 Х/ф «Бережись
автомобіля»
17.10, 20.30 Т/с «Друге життя»
(12+)
20.00 «Подробиці»
00.00 Х/ф «Він, вона і я» (12+)
01.55 Х/ф «Дідька лисого» (16+)
03.15 Ток1шоу «Стосується
кожного»
04.45 «Top Shop»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00, 04.00
Сьогодні
07.15, 04.30 Зірковий шлях
08.00 Х/ф «Пігулка від сліз»
(16+)
10.00, 15.20 Т/с «Подорож до

центру душі» (12+)
18.00, 19.30 Святкове шоу «Ліга
зірок»
21.30 Футбол. Фінал Ліги
чемпіонів УЄФА «Реал» 1
«Ліверпуль»
00.00 Т/с «CSI: Нью1Йорк» (16+)
01.50 Телемагазин
02.20 Реальна містика

СТБ

06:00 М/с «Чорний Джек» 06:30,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
09:00, 21:00, 00:15, 03:00
Новини 09:35 Х/ф «СВЯТИЙ
АВГУСТИН» 11:15 Д/с «Дешевий
відпочинок» 11:45 Д/ц «Двоколісні
хроніки» 12:10 Перший на селі
12:40 «Енеїда» 13:35 Д/ц
«Гордість світу» 14:00 Телепродаж
14:20 Фольк1music 15:25, 23:40
Д/ц «Неповторна природа» 16:55
Т/с «Римська Імперія» 20:00 Д/с
«Як працюють міста» 21:35
Розважальна програма з Майклом
Щуром 22:15, 01:35 Букоголіки
22:45 Д/ц «Вагасі 1 японські
смаколики» 00:45 Д/ц «Спільноти
тварин» 01:10 Культурна афіша
здорової людини 02:10 Д/ц
«Незвичайні культури» 03:25 Тема
дня 03:45 Війна і мир

19.30, 05.00 «Тсн1Тиждень»
21.00 Х/ф «Горизонти кохання»
(12+)
00.40 Х/ф «Після тебе E нікого»
(16+)
02.15 «Світське життя 2018»

ІНТЕР

19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.10 Х/ф «Прискорення» (16+)
22.00 Х/ф «Секретні агенти»
(16+)
00.10 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ» (16+)
01.55 Х/ф «Циган» 1, 2 с.

НОВИЙ КАНАЛ

03.00, 02.45 Зона ночі
06.05 Караоке на Майдані
05.49, 07.05 Kids Time
07.05, 19.00 Хата на тата (12+)
05.50 М/с «Лунтик та його друзі»
09.00 Все буде смачно!
07.10 Ревізор. Телекрамниці
10.00 Т/с «Коли ми вдома»
09.00 Таємний агент
10.45 МастерШеф. Кулінарний
10.30 Таємний агент. Пост1шоу
випускний (16+)
12.15 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
14.30 Холостяк (12+)
15.55 М/ф «Геркулес»
17.05 Х/ф «Іван Васильович
змінює професію»
17.50 Х/ф «2012» (16+)
22.05 Вечір з Наталею Гаріповою. 21.00 Х/ф «Розлом СанE
Андре Тан (12+)
Андреас» (16+)
23.15 Світами за скарбами (12+) 23.10 Х/ф «Піраньї 3D» (18+)
01.00 Х/ф «Справа 39»
ICTV
05.15, 04.55 Скарб нації
МЕГА
05.25 Еврика!
06:00 Бандитський Київ
05.35 Факти
07:40 Брама часу
05.55 Більше ніж правда
09:10, 18:30 У пошуках істини
07.30 Я зняв!
11:00 Бойові сили
09.25 Дизель1шоу (12+)
12:30 Боїнг 747: революція
10.45, 11.45 Особливості
14:30 Мегаяхти
національної роботи
15:30 Природа сьогодення
12.45 Факти. День
17:30, 23:50 Річкові монстри
13.00 Скетч1шоу «На трьох» (16+) 21:00 Таємниці Хреста. Хто вбив
Ісуса?
16.50 Х/ф «Смокінг»
23:00 Подорожі з Ісусом
18.45 Факти. Вечір

Т Б

Í Å Ä ² Ë ß , 27 ТРАВНЯ
УТ1

Т Б

19.00, 01.00 Події тижня з
22.55 Х/ф «Афера Томаса
Олегом Панютою
Крауна» (16+)
20.00 Головна тема
01.05 Т/с «Морська поліція.
23.00 Х/ф «Кохання з пробірки»
Спецвідділ» (16+)
02.00 Х/ф «Щурячі перегони»
02.40 Х/ф «Циган» 3, 4 с.
03.45 Реальна містика

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

05.00 Стендап1Шоу
07.05, 11.00 Хата на тата (12+) 05.55, 07.49 Kids Time
09.00 Все буде смачно!
06.00 М/ф «Геркулес»
10.00 Караоке на Майдані
07.50 М/ф «Планета скарбів»
13.05 ЕксперименТИ (16+)
09.45 Х/ф «Загублене
15.05 Х/ф «Іван Васильович
майбутнє» (16+)
змінює професію»
11.35 Х/ф «Повінь»
17.00, 23.35 Я соромлюсь свого 15.20 Х/ф «2012» (16+)
тіла (16+)
18.30 Х/ф «Розлом СанE
19.00 Битва екстрасенсів (16+)
Андреас» (16+)
21.20 Один за всіх (16+)
21.00 Х/ф «Зіткнення з
22.35 Слідство ведуть
безоднею» (16+)
екстрасенси (16+)
23.20 Х/ф «Піраньї 3D» (18+)
23.50 Я соромлюсь свого тіла
00.55 Х/ф «Піраньї 3D» (18+)
(18+)
02.40 Зона ночі

06.00 «Мультфільм»
06.30 Х/ф «Три тополі на
Плющисі»
08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Морський
сезон»
11.00 «Орел і решка.
Перезавантаження.
Америка»
12.10 Х/ф «Туз» (16+)
14.10 Х/ф «Блеф» (16+)
16.10 Х/ф «БебіEбум» (16+)
18.00, 20.30 Х/ф «Два Івани»
(16+)
1+1
ICTV
20.00 «Подробиці»
06.10 ТСН: «Телевізійна служба 22.25 Х/ф «Політ фантазії» (16+) 05.05 Еврика!
новин»
00.25 Х/ф «Малахольна» (16+) 05.15 Факти
07.05 «Українські сенсації»
05.45 Інсайдер
02.25 «Речдок»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
07.45 Т/с «Ніконов і Ко» (16+)
УКРАЇНА
09.00 «Лото1Забава»
09.45 Т/с «Відділ 44» (16+)
09.45 М/ф «Маша і ведмідь»
07.00 Сьогодні
12.35, 13.00 Скетч1шоу «На
09.55 «Поверніть мені красу 1 3» 07.30, 05.30 Зірковий шлях
трьох» (16+)
11.15, 12.15 «Світ навиворіт 1 9» 09.20 Т/с «Присягаюсь кохати
12.45 Факти. День
13.15, 14.15 «Світ навиворіт:
довіку» (12+)
15.00 Х/ф «Смокінг»
Камбоджа»
13.30 Т/с «Каблучка з бірюзою» 16.50 Х/ф «Прискорення» (16+)
15.05 Т/с «Хороший хлопець»
17.00, 21.00 Т/с «Дружина за
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
(12+)
обміном»
20.35 Х/ф «Іноземець» (16+)

08.15 «Орел і Решка. Шопінг»
10.10 Т/с «Дикий ангел»
11.50, 20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
12.50, 21.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»
13.50 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
22.00 «Бєдняков+1»
23.45 «Вірю не Вірю»
00.40 «Вечірній квартал»
02.15 «Нічне життя»

головне. День. Дайджест 17:00,
19:00 Перші про головне. Вечір.
Новини 18:00 Перші про головне.
Вечір. Дайджест 19:15 НАТО
телемарафон 20:00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 21:00 Перші
про головне. Підсумки 21:35
Спецпроект з Н. Влащенко 23:30
Історична правда з Вахтангом Кіпіані
03:10 Гараж 03:40 Художній фільм

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
2+2
09.30 Х/ф «Король повітря:
06.00 Мультфільми
Повернення»
08.00, 02.55 «Облом.UA.»
11.00 Т/с «Усі жінки 1 відьми»
09.35, 18.15 «Спецкор»
12.00 Чотири весілля
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
13.00 Рятівники
10.55, 17.20 «Загублений світ»
14.00, 03.35 Віталька
12.55 Відеобімба
16.00 Країна У
15.35 Х/ф «Пітфайтер» (16+)
17.00, 02.45 Панянка1селянка
19.25 Х/ф «Захисник» (16+)
18.00 Одного разу в Одесі
21.05 Х/ф «Хроніки месника»
18.30 Казки У
(16+)
19.00 Танька і Володька
23.05 «Змішані єдиноборства. UFC. 20.00 Одного разу під Полтавою
Найкращі бої Вайдмана та 21.00 Х/ф «DZIDZIO Контрабас»
Гастелума»
22.30 Х/ф «Крутий чувак» (16+)
01.40 «Нове Шалене відео
00.15 Теорія зради
по1українськи»
01.15 Найкращий ресторан з
Русланом Сенічкіним
ZIK
02.15 БарДак
07:00 Перші про головне. Ранок.
ФУТБОЛ1
Дайджест 07:15 Дитяча програма
«МультZIK» 08:00, 09:00, 11:00
06.00 Ліверпуль 1 Ман Сіті. 1/4
Перші про головне. Ранок. Новини
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало
07.50 «LaLiga Chronicles».
історії» 09:25 Добрий ZIK 09:50,
Чемпіонат Іспанії
11:10, 13:10, 16:10, 17:10, 18:10
Перші про головне. Коментарі 12:00 08.10 Ювентус 1 Реал. 1/4 фіналу.
HARD з Влащенко 13:00, 15:00
Ліга чемпіонів УЄФА
Перші про головне. День. Новини 10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
15:10 Між своїми 16:00 Перші про 10.25, 15.15, 16.40, 17.25,

00:40 Містична Україна
02:20 Прихована реальність

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Карамболь»
10.00 «Ух ти show»
11.35 М/ф «Астерікс і Обелікс:
Велика бійка»
13.00 «Орел і Решка. На краю
світу»
23.00 Х/ф «Кохання з
перешкодами» (16+)
01.00 «Вечірній квартал»
02.35 «Нічне життя»

прокуратура 09:10 НАТО
телемарафон 10:00, 23:00, 03:00
Гараж 10:30, 22:30 Перша
передача 11:00 Злий дім 12:00,
03:25 Художній фільм 13:30 HARD
з Влащенко 14:30 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 15:30 Хард1
ток1шоу «DROZDOV» 16:30, 17:15
Спецпроект з Н. Влащенко 17:00,
19:00 Перші про головне. Вечір.
Новини 18:45 Місто 19:15 VOX
POPULI 20:00 Докаz 21:00 Перші
про головне. Деталі 22:00
Стежками війни 23:30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 06:00
Євромакс 06:30 Завтра вже
сьогодні

ТЕТ

2+2

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
06.00 Мультфільми
10.45 М/ф «Банда Тигрокачка»
08.00 «102. Поліція»
12.00 Х/ф «Казкова країна
08.50 «Цілком таємно»
достатку»
09.15, 16.30 «Загублений світ»
12.10 Х/ф «Мабуть, боги з’їхали 13.00 Т/с «Догори дриґом»
14.00 Рятівники
з глузду»
17.30, 23.00 Країна У
14.15 «Він, вона та телевізор»
19.00 Х/ф «Бібліотекар: У
18.30 Х/ф «Інферно» (16+)
пошуках списа»
20.10 Х/ф «Самоволка» (16+)
22.10 Х/ф «Поцілунок дракона» 21.00 Танька і Володька
00.00 Теорія зради
(16+)
01.00 Найкращий ресторан з
00.00 «Нове Шалене відео
Русланом Сенічкіним
по1українськи»
02.00 БарДак
02.55 «Облом.UA.»
02.30 Панянка1селянка
ZIK
03.20 Віталька
07:00, 09:00 Перші про головне. 05.40 Корисні підказки
Ранок. Дайджест 07:15 Дитяча
ФУТБОЛ1
програма «МультZIK» 08:00
Вижити в Україні 08:30 Громадська 06.00 Ліверпуль 1 Рома. 1/2

03:00 Юрій Нікулін
03:40 Ролан Биков
04:20 Богдан Ступка
05:10 Володимир Івасюк

«МультZIK» 08:00 Перші другі
09:00 Перші про головне. Деталі
10:00, 23:00, 02:45 Гараж 10:30,
22:30 Перша передача 11:00
Злий дім 12:00, 03:45 Художній
К1
фільм 13:25 Д/ф «Дзеркало
історії» 13:50 Добрий ZIK 14:20
06.30 «TOP SHOP»
Стежками війни 14:40 Спецпроект
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
з Н. Влащенко 16:35 Громадська
08.20 Мультфільми
прокуратура 17:00 Місто 17:15
09.00 «Ух ти show»
НАТО телемарафон 18:00 Прямим
10.35 М/ф «Астерікс і Обелікс:
текстом з Остапом Дроздовим
Велика бійка»
19:30 Сім чудес України 20:00,
12.00 «Орел і Решка. На краю
21:15 Гра Z вогнем 21:00 Перші
світу»
про головне. Вечір. Новини 22:00
00.00 Х/ф «Татусі без шкідливих Вижити в Україні 23:30 Історична
звичок» (16+)
правда з Вахтангом Кіпіані
01.50 «Нічне життя»

2+2

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
11.30 Х/ф «Король повітря:
Повернення»
13.00 Т/с «Догори дриґом»
14.00 Рятівники
17.30, 23.00 Країна У
19.00 Х/ф «Крутий чувак» (16+)
21.00 Танька і Володька
00.00 Теорія зради
01.00 Найкращий ресторан з
Русланом Сенічкіним
02.00 БарДак
02.30 Панянка1селянка
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

06.00 Мультфільми
08.00 «Бушидо»
09.20 «Угон по1нашому»
13.30 «ДжеДАІ. Дайджест»
14.30 Х/ф «Захисник» (16+)
16.10 Х/ф «Голодний кролик
атакує» (16+)
МЕГА
18.10 Х/ф «Гра на виживання»
(16+)
06:00 Бандитська Одеса
19.55 Х/ф «Втеча» (16+)
07:40 Брама часу
09:10, 18:30 У пошуках істини
22.00 «ПРОФУТБОЛ»
11:00 Бойові сили
23.15 «Змішані єдиноборства.
12:30, 21:00 Таємниці Хреста. Хто
UFC. Найращі бої
вбив Ісуса?
Вайдмана та Гастелума»
14:30 Подорожі з Ісусом
01.45 «Нове Шалене відео
15:30 Природа сьогодення
по1українськи»
17:30 Річкові монстри
03.00 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ1
23:00 Секретні території
23:50 Шалена подорож
ZIK
06.00 Плей1оф. Чемпіонат України
00:40 Містична Україна
07:00 Перші про головне. Ранок. 07.45, 19.45, 05.20 Світ
02:20 Два Миронових
Прем’єр1Ліги
Дайджест 07:15 Дитяча програма

18.10, 19.05 «CHAMPIONS
FEST»
11.25 Топ1матч
11.35 Ман Сіті 1 Ліверпуль. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
13.25 Шахтар 1 Челсі (2012/2013)
Золота колекція Ліги
чемпіонів
15.55, 16.45 LIVE. Матч всіх зірок
17.30 LIVE. Матч за 31тє місце. Матч
всіх зірок
18.15 LIVE. Фінал. Матч всіх зірок
19.30 Журнал Ліги чемпіонів
20.00 Вольфсбург 1 Ліон. Фінал.
Жіноча Ліга чемпіонів УЄФА
22.00 Світ Прем’єр1Ліги
22.50 Шахтар 1 Боруссія Д (2012/
2013) Золота колекція Ліги
чемпіонів
00.40, 01.35, 03.30 Ліга чемпіонів
00.55 Прес1конференція ФК
«Ліверпуль». Ліга чемпіонів
УЄФА
02.50 Прес1конференція ФК
«Реал». Ліга чемпіонів
УЄФА

UA: РІВНЕ
07.00 Гімн. Ранкове шоу 07.30,
08.00, 08.30, 13.30, 17.00, 19.00,
20.40 Новини 09.00, 16.10 Д/с
«Неповторна природа» 09.30,
16.35 Д/с «Таємниці підводного
світу» 13.40, 19.25 Тема дня 14.10
РадіоДень «Модуль знань» 14.50
Надвечір’я долі 15.45 РадіоДень.
«Життя» 17.10 Схеми 17.35
Розсекречена історія 18.30 Т/с
«Надзвичайні культури» 19.45 Х/ф
«За службовим обов’язком», 4 с.

фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
07.45, 13.20, 18.30 Журнал Ліги
чемпіонів
08.15 Баварія 1 Реал. 1/2 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 20.50, 22.30
Футбол NEWS
10.25, 13.10, 17.50 «CHAMPIONS
FEST»
11.25, 04.00 Топ1матч
11.40 Матч за 31тє місце. Матч
всіх зірок
12.20 Фінал. Матч всіх зірок
13.50 Рома 1 Ліверпуль. 1/2
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
16.00 Реал 1 Баварія. 1/2 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
18.00 Світ Прем’єр1Ліги
19.00, 21.00, 00.00 «Ніч Ліги
чемпіонів»
21.30 LIVE. Реал 1 Ліверпуль.
Фінал. Ліга чемпіонів
УЄФА
01.00 Журнал Ліги Європи
01.55 Барселона 1 Сосьєдад.
Чемпіонат Іспанії
04.10 Ворскла 1 Зоря. Чемпіонат
України

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00, 16:08 Д/с «Неповторна
природа» 09:26, 16:34 Д/с
«Таємниці підводного світу» 13:40
«Тема дня». Сурдопереклад 14:10
РадіоДень «Модуль знань» 14:50
Надвечір’я. Долі 15:45 РадіоДень
«Життя +» 17:10 «Схеми. Корупція в
деталях» 17:36 «Протилежний
погляд» 18:31 Д/с «Незвичайні
культури» 19:22 «Тема дня» 19:48
Серіал «За службовим обов’язком»
20:40 Новини. Сурдопереклад

АВЕРС
06.00 М/ф «Острів Пахапахау»
06.30, 16.30, 23.00 Завтра
сьогодні 07.00, 08.00, 18.45,
21.30, 00.00, 02.30 Новини «На
Часі» 07.30, 23.30 На Часі 08.30,
02.00 На Часі 09.00, 15.00 В
гостях у Добрячка 09.20, 15.20
Англійські Класи 09.30, 15.30 М/с
«Тачки» 10.00, 19.15, 03.00 Т/c
«Справа Дойла» 10.50, 18.30,
19.05, 22.00, 03.45 Як це було
11.00, 17.00 Знай більше! 12.00
Т/с «Пані покоївка» 13.30 Запитай
у депутата. Повтор 16.00 Мозаїка
батьківства 18.00 На Часі 19.00
Вголос 20.45 Добрий сад 21.00
На Часі 22.10 Європа в концертах
00.30 Огляд світових подій 01.00
Концерт пам’яті Назарія Яремчука,
2 ч. 04.00 Хроніка надій та
ілюзій. Дзеркало історії

людини 16.35 Художній фільм
18.05 Д/ф «Сонар» 19.00 Новини
19.30 Суботня тема 20.00
Концерт

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 М/с «Принцеса Сісі» 08:00
«Ранок «Нової Волині» 09:34
«Енеїда» 13:30 «Едера» 13:40
«Тема дня». (Сурдопереклад)
14:05 «Розсекречена історія»
15:10 РадіоДень. «Книжкова
лавка» 16:04 «Культурна афіша
здорової людини» 16:35 Художній
фільм 18:05 Д/ф «Сонар» 19:00
Новини. Сурдопереклад 19:30
«Тема дня» 20:00 Концерт

АВЕРС

06.00 М/ф «Острів Пахапахау»
07.00 Євромакс 07.30, 19.30
Огляд світових подій 08.00, 09.00
Новини «На Часі» 08.30, 23.30 На
Часі 09.30, 02.00 На Часі 10.00
Запитай у депутата 11.30 М/с
«Тачки» 12.30 Відкрита влада:
місто. Повтор 14.00 Т/с «Пані
покоївка» 17.00 Тайм з Кварцяним.
Повтор 17.45 Добрий сад 18.00
На Часі 18.00 18.30, 21.45,
00.15, 02.45 Як це було 18.45,
21.30, 00.00, 02.30 Новини «На
UA: РІВНЕ
Часі». Спецвипуск 19.00 Завтра1
07.00 М/с «Принцеса Сісі» 08.00 сьогодні 20.00 Європа в концертах
Ранкове шоу 09.35 «Енеїда» 13.30 20.45 Ландшафтний бум 21.00 На
Часі 21.55, 00.25, 03.55 Вголос
Едера 13.40 Тема дня 14.10
22.00, 03.00 Т/с «Справа Дойла»
Розсекречена історія 15.10
РадіоДень «Книжкова лавка» ТОП 7 00.30 Глобал 3000 01.00 Концерт
16.05 Культурна афіша здорової пам’яті Назарія Яремчука, 3 ч.

08.15 Олександрія 1 Олімпік.
Чемпіонат України
10.00, 15.40, 21.05 Футбол
NEWS
10.25 «CHAMPIONS FEST»
11.25 Вольфсбург 1 Ліон. Фінал.
Жіноча Ліга чемпіонів
УЄФА
13.50, 16.00, 18.45 «Ніч Ліги
чемпіонів»
16.30, 23.00 Реал 1 Ліверпуль.
Фінал. Ліга чемпіонів
УЄФА
20.15 Журнал Ліги Європи
21.20 «Великий футбол»
01.15 Шахтар 1 МЮ (2013/2014)
Золота колекція Ліги
чемпіонів
03.05 «LaLiga Chronicles».
Чемпіонат Іспанії
03.30 Валенсія 1 Депортіво.
Чемпіонат Іспанії

UA: РІВНЕ
07.00 М/с «Принцеса Сісі» 08.00
«Школа мері Поппінс» 08.30
Ранкове шоу. Дайджест 09.35
«Енеїда» 13.30 Едера 13.40
Суботня тема 14.10, 19.00
Розсекречена історія 15.10
Букоголіки 15.36 Концерт 16.40
Фолькмюзик. Діти 17.20 Хто в домі
хазяїн (нове) 17.45 Лекції Wiseсow
18.05 Д/Ф «Неповторна природа»
18.35 Д/Ф «Таємниці підводного
світу» 19.50 Візитівки Карпат
20.00 Д/Ф «Незвідані шляхи»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 М/с «Принцеса Сісі» 08:00
«Школа Мері Поппінс» 08:15,
17:20 «Хто в домі хазяїн?» 08:30
«Ранок «Нової Волині» 09:34
«Енеїда» 13:30 «Едера» 13:40
«Тема дня» 14:10 «Розсекречена
історія» 15:10 «Букоголики» 15:36
Концерт 16:40 Фольк1music. Діти
17:46 Wise Cow 18:06 Д/с
«Неповторна природа» 18:32 Д/с
«Таємниці підводного світу» 19:00
«Протилежний погляд» 19:55
«Візитівки Карпат» 20:00 Д/с
«Незвідані шляхи»

АВЕРС
06.00 М/ф «Острів Пахапахау»
07.00, 20.15 Глобал 3000 07.30,
23.30 На Часі 08.00, 09.00
Новини «На Часі». Спецвипуск
08.15, 20.05, 20.50 Як це було
08.30, 02.00 На Часі 09.15
Ландшафтний бум 09.30
Євромакс 10.00 Духовність 10.30
Огляд світових подій 11.00 М/с
«Тачки» 12.00 Малюваки 12.30
Відкрита влада: область. Повтор
14.00 Т/с «Пані покоївка» 17.00
Мозаїка батьківства 17.30, 00.30
Завтра1 сьогодні 18.00 На Часі
18.30, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На Часі». Підсумки тижня
19.05 Європа в концертах 20.00,
20.45 Вголос 21.00 На Часі
22.00, 03.00 Т/с «Справа Дойла»
01.00 Концерт К.Малицької
04.30 Відділ кадрів
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Ще якихось кілька хвилин – і головний суддя
Володимир Яловик та головний редактор «Волині–нової»
Олександр Згоранець дадуть старт змаганням!

Переможний фініш Сергія Токарчука: все, як торік, — лишень кепку
надягнув та борідку відпустив.

ТРАВНЕВО-ЕСТАФЕТНИЙ ЛУЦЬК,
ЯКОГО Й КИЇВ З ЙОГО «КАШТАНАМИ»
НЕ НАЗДОЖЕНЕ!
В обласному центрі Волині у 58-ме відвирував легендарний забіг
на призи газети «Волинь-нова»
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ього понеділка в Луцьку відбулася традиційна
легкоатлетична естафета за участю команд вищих і
середніх спеціальних навчальних закладів, загальноосвітніх
шкіл, колективів підприємств
та установ, присвячена 73–й
річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Окрім редакції «Волині–нової», до
організації спортивного свята
долучився департамент сім’ї,
молоді та спорту Луцької міської ради

Ц

БУВ ТИХИЙ ВЕСНЯНИЙ
РАНОК, АЖ РАПТОМ
НАШ ГОЛОВРЕД
«РОЗПОЧАВ СТРІЛЯНИНУ»…

Починався
найзвичайнісінький травневий день, аж
доки головний редактор газети «Волинь–нова» Олександр
Згоранець не натиснув на спусковий гачок піднятого вгору
стартового пістолета!
Що тут почалося!!! У численних глядачів позакладало
вуха, а в автора цих рядків (ніде
правди діти — було!) навіть
трохи затрусилися коліна… Натомість 32 спортсмени наввипередки рвонули з місця, міцно
стискаючи в руках естафетні
палички!
Уже на перших метрах дистанції виникає вкрай непередбачувана ситуація. Фотокореспондент одного з місцевих
інтернет–видань «ловить ґаву»
і не встигає вчасно відскочити
з проїжджої частини проспекту
Василя Мойсея, де й стартує
забіг. Через нього перечіплюється один із легкоатлетів.
Спортсмен драматично робить
зо три переверти асфальтом,
проте миттєво спинається на
ноги й, навіть не озирнувшись
на призвідника «аварії», мчить
наздоганяти суперників! (Хоча,
якщо серйозно, тому «журналюзі» за таке й «червону картку» виписати мало було б!)

Команда СНУ імені Лесі Українки разом із організаторами акції.

У кожній команді по 12
учасників (восьмеро хлопців і
четверо дівчат). Загальна протяжність дистанції 4650 метрів,
а пролягає вона таким собі колом центральними вулицями
міста. Тобто на одного учасника припадає щось близько 400
метрів, які кожен намагається
відпрацювати «на всі сто», аби
якнайшвидше передати естафетну паличку партнерові чи
партнерці по команді!
КОЛИ ГАГАРІН ЗАЛЕДВЕ
ВСТИГ ПОЛЕТІТИ
У КОСМОС, А «ДИНАМО»
БУЛО ЩЕ НІЯКИЙ
НЕ ЧЕМПІОН!

А чи не найдивовижнішим у
цьому забігові є те, що проводиться він уже 58–й раз!!! Так–
так, уперше естафета на призи
нашої з вами газети (яка тоді
ще, звісно, називалася «Радянська Волинь») відгриміла вулицями травневого Луцька у вже
далекому 1961 році!
Перед тим Юрій Гагарін
саме полетів у той дивовижний
космос, а легендарне київське
«Динамо» тільки почало сезон,
в якому здобуло свій перший (з
нинішніх 28–ми!) чемпіонський
титул!
До речі — про Київ. У нашій

столиці теж є свій «Пробіг під
каштанами». Щоправда, започатковано його було лише
1994 року — тож куди йому до
нашої славнозвісної естафети
вулицями Луцька (каштани на
яких аж ніяк не поступаються
столичним) на призи газети
«Волинь»! Тож хай вони там
потроху підсушують молочко
на губах і тихенько мріють про
наше довголіття!
Від самісіньких початків
естафета в обласному центрі
Волині проводилася у травні
на підтримку миру, а офіційна
частина відкриття відбувалася
на території луцького Меморіалу. Цього разу все також почалось із врочистого шикування,
вшанування пам’яті полеглих
під час Другої світової війни та
покладання вінків учасниками
змагань до могили Героя Небесної сотні Василя Мойсея, а
також до місця, де згодом буде
встановлено пам’ятник полеглим за Україну воїнам АТО. Ну
й, звісно, із виконання Державного гімну. І, скажу я вам, «Ще
не вмерла…» в такому місці —
та ще й голосами сотень натхненних людей — прозвучало
дуже потужно і красиво!
Відкриваючи
змагання,
Олександр Згоранець звернув-

ся до учнів та студентів (які становили левову частку учасників
естафети) словами Маргарет
Тетчер: в умовах війни найкращим вкладом юного покоління
в майбутню перемогу є відповідальність і наполегливість у
навчанні, а також здатність не
здаватися за будь–яких умов!
ЗА ПЕРЕМОЖЦІВ
БІГЛИ НЕ ЛИШЕ
МАЙСТРИ СПОРТУ,
А Й «АКУЛИ ПЕРА»!

Не минає й десяти хвилин
від старту, а натовпом журналістської та вболівальницької
братії вже прокочується: «Біжать! Біжать!! Біжать!!!»
Ще півхвилини напруженого очікування й з вулиці
Шопена на проспект Василя
Мойсея таки «вилітає» (з огляду на швидкість, можна було б
писати і без лапок!) «фінішер»
команди–лідера! Дива не сталося — той самий «фінішер»
тієї самої естафетної команди,
що й торік (та й у кілька попередніх років): Сергій Токарчук
зі Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки! Та ще й результат команди–переможця (10
хвилин і 55 секунд) виявився на
12 секунд кращим за торішній!

Ефектно перервавши фінішну стрічку, Сергій ще «за
інерцією» долає з півсотні метрів. Тут уже моя черга «продемонструвати
швидкість»:
важкеньким підтюпцем таки
«наздоганяю» переможця, аби
розпитати, як воно біглося–перемагалося:
— Зранку було трохи захолодно — це не сприяло якісній
розминці. Але впоралися. На
завершальному етапі я одержав паличку з надкомфортним
відривом метрів у 80, — розповідає Сергій.
— Але схоже на те, що ви
зробили його ще більшим…
— Ну… так (скромно усміхається). Суперники теж молодці, щиро бажаю їм і надалі ставати швидшими, аби
наступного року конкуренція
була ще запеклішою!
До речі, Сергій родом із
волинського села Хотешів Камінь–Каширського
району.
Нині він уже є студентом–п’ятикурсником факультету фізичної культури, спорту та здоров’я СНУ імені Лесі Українки
і має звання майстра спорту.
Хлопець розповідає, що ще в
школі любов до легкої атлетики
йому прищепив учитель фізкультури Микола Миколайович Стеренчук. А в університеті
Сергій Токарчук уже п’ятий рік
тренується під керівництвом
знаменитого Михайла Степановича Мороза.
Щоправда, не бачити б
команді СНУ тієї перемоги,
як власних вух, якби… не юні
«акули пера»! Студенти–четвертокурсники факультету філології та журналістики Дмитро
Василюк та Олександр Коханюк не лише успішно здобувають фах журналіста, а й неабияк захоплюються легкою
атлетикою! Тож це далеко не
перша (і, щиро віримо, точно
не остання!) їхня перемога. А
що вже приємно було авторові цих рядків — адже і Дмитро,
і Олександр є його студентами — «дипломниками»! Одним
словом: хлопці, тримайте так і
далі — то й на «захисті» фінішуємо на лідерських позиціях!
ТРІУМФАТОРИ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОЇ
ЕСТАФЕТИ НА ПРИЗИ
ГАЗЕТИ «ВОЛИНЬ-НОВА»
В УСІХ П’ЯТИ ГРУПАХ:
І група
1 місце: Східноєвропейський
національний університет імені
Лесі Українки;
2 місце: Академія рекреаційних
технологій і права;
3 місце: Луцький національний
технічний університет.
ІІ група
1 місце: Луцький педагогічний
коледж;
2 місце: Коледж технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки;
3 місце: Луцький коледж рекреаційних технологій і права.
ІІІ група
1 місце: Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського;
2 місце: НВК № 9;
3 місце: НВК № 26.
ІV група
1 місце: Обласний ліцей з посиленою військово–фізичною підготовкою (команда №1);
2 місце: Обласний ліцей з посиленою військово–фізичною підготовкою (команда №2);
3 місце: ЗОШ–інтернат І–ІІІ ступенів — правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою
V група
1 місце: Центр туризму, спорту
і краєзнавства учнівської молоді;
2 місце: СК «Лучеськ».
Закінчення на с. 23
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ХТО БІГАВ,
А ХТО КОМЕНТАРІ
РОЗДАВАВ…
Роман КАРПЮК,
заступник голови
Волинської обласної ради:
«Це наймасовіший спортивний
захід, який проводиться в Луцьку.
Попри свій любительський статус,
естафета на призи газети «Волинь-нова» є справді престижним
змаганням навіть серед легкоатлетів-професіоналів. Скажімо, «бронзова» призерка Олімпійських
ігор в Лондоні-2012 Христина Стуй не раз брала в
ній участь і неабияк пишається цим!»
Степан БОРИСЮК,
заслужений тренер України:
«Це робиться насамперед заради самих дітей. Для того, щоб росло у нас покоління, націлене не на
просиджування у барах чи комп’ютерних клубах, а на здобуття справжніх перемог, ключем до яких є здоровий спосіб життя»
Сергій КОСТЮКЕВИЧ,
учитель фізичного
виховання Луцької ЗОШ №12:
«Наші вихованці страшенно
люблять спорт, без фізкультури
просто жити не можуть! Попри те,
що у нас школа з найменшою кількістю учнів, не було жодних проблем зібрати команду з дюжини учасників! Упевнений, що кожен із них викладався на повну!»
Володимир ТАРАСЮК,
завідувач відділення
фізичного виховання Луцького
педагогічного коледжу
(команда якого — і вже далеко
не вперше (!) — перемогла
в естафеті серед коледжів):
«Це вже, мабуть, чи не десята
наша перемога у цих змаганнях! Все дуже просто:
наші фахівці планомірно працюють над фізичною
підготовкою студентів. Наприклад, тренер Валерій
Павлович Луць. Щоправда, напередодні старту двоє
наших хлопців, які мали сьогодні виступати, одержали травми на футболі. Один поламав руку, інший —
надірвав ахілл. Терміново знайшли їм заміну — і таки
вирвали перемогу на останніх метрах дистанції!»
Володимир ЯЛОВИК,
заслужений тренер України,
головний суддя змагань:
«Це чудовий захід! Ми знову побачили величезне бажання молоді
брати у ньому участь і боротися
за перемогу! Спортсмени продемонстрували дуже достойний
результат. В України величезний легкоатлетичний
потенціал. Цьому виду спорту в нашій державі таку
б увагу і таке фінансування, як футболу, — оберемками б медалі з Олімпіад привозили б!»
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ОСТАННІЙ БІЙ —
У ГОРІШНІХ ПЛАВНЯХ!
«Волинь» — хай і дуже драматично — зробила один із двох кроків
до збереження прописки в Першій лізі!
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України з футболу, Перша ліга.
33–й тур. 12 травня.
«Волинь» (Луцьк) — «Рух» (Винники)
— 2:1 (0:1 — Борис Баранець, 44 хв. (з пенальті);
1:1 — Олександр Чорноморець, 75 хв.; 2:1 — Андрій Яковлєв, 90 хв.).
Луцька «Волинь» була за чверть години до
фактично дострокового вильоту в Другу лігу.
Пропустивши з пенальті «в роздягальню», підопічні Віктора Богатиря не могли забити аж до
75–ї хвилини. Хоча гол Олександра Чорноморця
й був зарахований після тривалої наради суддівської бригади.
Ну а коли вже секундна стрілка годинника повертала на останню хвилину ігрового часу, нині
головний забивайло лучан Андрій Яковлєв вискочив на побачення з голкіпером «Руха» Олександром Ільющенковим — і прямісінько поцілив тому
поміж ніг у ворота. Як казали у дитинстві: буде
винен 20 копійок!
Тож перемога і три очки! Треба ще одну — вже
післязавтра, 19 травня, з клубом «Гірник–Спорт» у
його Горішніх Плавнях! За певних умов нас може задовільнити і нічия, але краще на те не розраховувати!

Ч

ЗА ВОРОТАМИ

Віктор БОГАТИР,
головний тренер «Волині»:
«Ви самі все бачили на футбольному полі. Нам дуже тяжко
даються домашні матчі. На виїзді краще виходить грати, але
результату поки немає.
Я задоволений, що команда проявила характер, забила два м’ячі у другому таймі. Ми
здобули такі важливі для нас три очки.
А переломною у цьому матчі, вочевидь, була
розмова у роздягальні під час перерви. Хлопці
самі почали кричати один на одного.
Той «чиряк», який мав прорвати, нарешті
прорвав.

вже секундна стрілка
« Коли
годинника повертала на останню
хвилину ігрового часу, нині головний
забивайло лучан Андрій Яковлєв
вискочив на побачення з голкіпером
«Руха» Олександром Ільющенковим
— і прямісінько поцілив тому поміж
ніг у ворота.

»

Воно вже у всіх було накипіло. Навіть нашого водія трусило. Він прямо заявив: я не хочу
возити команду Другої ліги!»
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ
Команда
I
В Н П РМ
О
«Арсенал»
33 22 6 5
57-23 72
ФК «Полтава»
33 23 3 7
56-25 72
«Десна»
33 21 5 7
66-25 68
«Інгулець»
33 20 6 7
45-20 66
«Колос»
33 19 4 10 39-29 61
«Гірник–Спорт»
33 16 2 15 30-38 50
«Авангард»
33 14 7 12 42-41 49
«Геліос»
32 14 4 14 35-38 46
«Рух»
32 12 9 11 35-30 45
МФК «Миколаїв»
33 12 8 13 38-48 44
«Балкани»
33 9 13 11 30-34 40
ПФК «Суми»
32 10 6 16 27-37 36
«Волинь»
33 10 3 20 29-44 33
«Оболонь–Бровар»
33 8 8 17 24-37 32
«Нафтовик–Укрнафта» 33 7 9 17 26-42 30
«Кремінь»
32 8 5 19 25-52 29
«Черкаський Дніпро» 33 8 4 21 27-47 28
«Жемчужина»
31 7 6 18 33-54 27
У списку бомбардирів продовжує
лідирувати Олександр Акименко («Інгулець»)
— 25 голів (12 — з пенальті).
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

n Прем’єр-ліга

ГУСЄВ ПОПРОЩАЄТЬСЯ З «ДИНАМО»
Вже цими вихідними буде зіграно останній тур в Українській Прем’єр-лізі
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Олександр ЗГОРАНЕЦЬ,
головний редактор газети
«Волинь-нова»:
«Той факт, що сьогодні ми зробили це 58-й раз — свідчить сам
за себе! Проте з головним суддею
змагань Володимиром Трохимовичем Яловиком ми вже обговорювали ідею проводити у наступні роки відкриті змагання.
Аби в них брали участь не лише лучани, а й команди з
усієї нашої області та інших регіонів. Це посилить конкуренцію і зробить естафету на призи редакції газети
«Волинь-нова» ще популярнішою та ще цікавішою!»
Микола ДЕНИСЮК,
заслужений водій
і найбільший спортивний активіст
редакції газети «Волинь-нова»:
«Мене найбільше дивує, що
наш колектив не виставляє свою
власну команду. Чотирьох спортивних дівчат серед колег знайти
не проблема! Та й вісьмох хлопців — якщо трохи потренуємося — зможемо виставити! Скажімо, у свої
70 ще відчуваю неабиякий потенціал — якщо треба
буде, за рідну редакцію свій етап дистанції пробіжу
так, що й Усейн Болт рота роззявить!»
БІЛЬШЕ ФОТО І ВІДЕО
НА САЙТІ VOLYN.COM.UA.

ентральним поєдинком, звісно, стане матч
у Києві між «Динамо» і «Шахтарем». Із турнірної точки зору він уже, звісно, нічого не
вирішуватиме: «гірники» гарантували собі «золото», динамівці — «срібло». З емоційної — протистояння видасться ще й яким! Бо що то буде для
команди Паулу Фонсеки за чемпіонство, якщо
найзатятішого суперника не обіграють у жодному з чотирьох матчів?! Нагадаємо, що в нинішній
першості кияни двічі обігрували донеччан, а ще

Ц

свого шостого місця «Верес»
« Вище
уже ніяк не стрибне.
»
один поєдинок завершився внічию. Але й для
«Динамо» це буде надособлива гра, адже вона
стане прощальною для живої легенди клубу Олега Гусєва. Прийшовши в «Динамо» 20річним юнаком, він вірою й правдою прослужив клубу впродовж 15 сезонів…
Натомість «Верес» завершуватиме поєдинок
(як, до речі, і починав дистанцію в 32 тури) поєдинком зі ще одним дебютантом УПЛ — ФК «Маріуполь» (гратимуть 20 травня у Львові на стадіоні
«Україна» — початок о 17.00). Жодного турнірного значення для рівнян (як, зрештою, і для марі-

упольців) цей матч уже не матиме. Адже вище
свого шостого місця (яке з огляду на його «не
єврокубковий» статус можна сміливо називати
«шостим зайвим») «Верес» уже ніяк не стрибне.
Усі результати 31-го туру: «Зірка» — «Карпати» — 1:1; «Сталь» — ФК «Олександрія» — 1:2;
«Олімпік» — «Чорноморець» — 1:0; ФК «Маріуполь» — «Ворскла» — 1:1; «Зоря» — «Динамо» —
0:1; «Шахтар» — «Верес» — 1:0.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ
Група1
М Команда
І В Н П РМ
О
1 Шахтар
31 24 3 4 70-22 75
2 Динамо
31 21 7 3 62-24 70
3 Ворскла
31 13 7 11 35-35 46
4 Зоря
31 11 10 10 44-42 43
5 ФК Маріуполь
31 10 8 13 37-40 38
6 Верес
31 7 13 11 27-29 34
Група 2
М Команда
І В Н П РМ
О
7 ФК Олександрія
31 9 15 7 30-27 42
8 Олімпік
31 9 9 13 29-36 36
9 Карпати
31 7 13 11 25-45 34
10 Зірка
31 7 10 14 22-39 31
11 Сталь
31 6 8 17 23-41 26
12 Чорноморець
31 5 11 15 25-49 26
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n Самородки із народу
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
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n На природу!

Є ДЕ ВІДПОЧИТИ
ВСІЄЮ РОДИНОЮ
Поблизу села Ремель біля Рівного
урочисто відкрили сімейний велопарк
Валентин СТАВСЬКИЙ

районної та обласної
влади. Зокрема, маршрут був промаркований

арто зауважити, що
новий туристичний
об’єкт входить до так
званого «Медового кола».
Організатори підготували
для любителів активного
відпочинку кілька цікавинок.
Це чудове місце для веселого дозвілля на природі
всією родиною. Тут, крім
велодоріжок, облаштовано
туристично–пішохідний
об’єкт «Стежка кохання». Унікальною рисою є
і наявність великої кількості мурашників, які вже
об’єднали однією назвою
— «Країна мурашників».
Відкриття цього захопливого об’єкта стало
можливим завдяки співпраці громади, місцевої,

В

Дід Йосип: «У таких личаках ніг не натреш».

НЕМАЄ ЧОБІТ —
ВЗУВАЙ ПОСТОЛИ

місце
« Цедлячудове
веселого
дозвілля на
природі дружною
компанією.

»

за сприяння управління
культури і туризму Рівненської ОДА. Йому присвоїли
номер — 6103. Виготовили
і встановили 34 інформаційно–вказівні знаки і
3 інформаційні стенди. З
районного бюджету на облаштування веломаршруту
було виділено 33 тисячі
гривень. n
Фото tomat.rv.ua.

Як кореспондент «Волині-нової» ходив у старовинному
народному взутті, яке на лісовому хуторі в Сарненському районі
вправно плете 84-річний Йосип Шимко. А ще невтомний дід
виготовляє найкращі в окрузі кошики й корзини
Кость ГАРБАРЧУК

МАЙСТЕР ЗА ДЕНЬ
МОЖЕ ЗРОБИТИ
4 ЧИ 5 ПАР ЛИЧАКІВ

За селом Поляна, у старому сосновому лісі, є хутір
Ріхта. Тут із двома доньками
мешкає дід Йосип, до якого
нас привела місцева жителька Любов Долід. Дізнавшись,
що ми до нього приїхали аж
із Луцька, господар розповідає:
— Нещодавно в мене було
замовлення з цього міста.
Для однієї дами зробив 7 пар.
У личаках має виступати народний хоровий колектив. У
таких постолах я ходив у школу, — усміхається Йосип Шимко, сам у чунях з гумовими
калошами, і виносить зі своєї
майстерні виготовлене з кори
взуття. — Коли ми повернулися із Сибіру в 1947–му, то мені
було 13 літ. Ото з тих пір і плету постоли. Скіко їх зробив, то
єден Господь знає.
Пояснює, як їхню сім’ю
відправили до «білих ведмедів» ще в 1940–му — за батька
Якима. Він був грамотним й за
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Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

Польщі працював лісником.
Прийшли совєти, які й довго
не розбиралися. Відразу — на
каторгу. На родинному хуторі
залишився дід Іван, якого тоді
чекісти не зачепили. Завдяки
цьому збереглася їхня хатина
й господарство.
— Як приїхали ми на родіну, то тут усі місцеві хлопчаки плели собі личаки — і то

— ділиться майстер особливостями рідкісного нині народного ремесла. — Перед
роботою треба лико замочити й пропарити у воді, тоді
воно легко гнеться й добре
плететься. І ще один секрет:
помучився, доки навчився
правильно розмір добирати,
який залежить і від ширини
підошви. Пам’ятаю, що на

роботою треба лико замочити
« Перед
й пропарити у воді, тоді воно легко гнеться

так вправно. Спершу уважно
дивився, а тоді думаю: шо я
дурніший за них. І собі якось
спробував, — пригадує дід
Йосип.
Каже, що наука то нехитра, головне — запам’ятати,
як правильно розпочинати.
Він бере готового постола й
починає нам показувати:
— Треба надерти лика з
липи чи в’яза, можна з верболозу. Зараз саме пора для
заготівлі сировини. Кора, яку
в нас називають «дяже», дуже
добре відстає від деревини,
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Сюди приходять і приїжджають по здоров’я та добрий настрій.
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й добре плететься.
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праву ногу личака зробив,
а на ліву не можу ніяк, — зізнається дід Йосип, — а вони
ж мають бути однакові. Тоді
кожен сільський хлопець сам
собі плів взуття, ще й хвалилися один перед одним. Отака була житка після війни.
За словами хутірського
умільця, якщо є готовий матеріал, то за день він може
зробити 4 чи 5 пар постолів.
Але зараз уже не та в руках
сила та вправність, що була в
молодості.
Закінчення на с. 16
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