
Днями правоохоронці ви-
крили волонтера-шахрая на 

Тернопільщині. Банка з наклеє-
ними логотипами УНА-УНСО 
та написом «На потреби бійців 
української армії» стала скарб-
ничкою для збагачення, повідо-
мляє сайт «Наш день». 

Увагу правоохоронців при-
вернув уже немолодий чоловік, 
що стояв поблизу супермаркету 
з банкою для пожертв. Скляна 
посудина, як годиться, була за-
крита кришкою з прорізом для 
кидання грошей і навіть «опеча-
тана».  Та  коли  міліціянти  по-
цікавилися  у  чоловіка,  чи  є в  
нього  документи,  які  уповно-
важують  здійснювати  волон-
терську  діяльність,  той  роз-
губився. Виявилося, пожертви 
зловмисник збирав не для по-
треб бійців, що воюють на Сході, 
а для себе. 

Зі слів заступника начальни-
ка Тернопільського відділу вну-
трішніх справ Анатолія Стель-
мащука, чолов’яга не вперше 
потрапляє у поле зору міліції. 
Раніше лиходій перебував у роз-
шуку за вчинення шахрайських 
дій і підробку документів. 

Руслан Голяновський з’явився на 
світ 32 роки тому 24 серпня, якраз 
у день народження нашої держави. 
Йому ще б жити і жити, виховува-
ти діток, дожидатись онуків, але 
Господь розпорядився так, що днем 
пізніше після іменин, раптово, мов 
струна, урвалася його земна до-
рога. А за три дні, якраз на Успіння 
Пресвятої Богородиці, Володи-
мирщина прощалася з солдатом із 
третього БТРГ 51-ї бригади, котрий 
загинув на Сході, захищаючи нашу 
незалежність. 

Тоді, 25 серпня, на одному з 
блокпостів біля Іловайська, який по-
стійно обстрілювала ворожа артиле-
рія, його смертельно поранили у бік 
трьома мінометними осколками. 
Пізніше у довідці про смерть рідні 
прочитають: поранення, несумісні з 
життям... 

Про ті страшні події, коли наш 
3-й БТРГ просто-таки знищили на 
підступах до Іловайська, розказують 
різне. До сьогодні ніхто не знає кон-
кретних цифр загиблих, поранених, 
полонених. Відомо тільки, що у боях 
під Іловайськом Донецької області ми 
втратили велику кількість бійців, де-
сятки військовослужбовців захопле-
ні у полон. Унаслідок оточення і боїв 
загинуло невідомо скільки військо-
вих, імовірно, десятки. 25 серпня від-
булася танкова й артилерійська атака 
на наші блокпости під Іловайськом 
і Старобешевим із боку Донецька. 
Один із блокпостів був розбитий, 
загинули відразу сім солдатів. Серед 
них і наш Руслан Голяновський. 

Уночі колони танків і вантажівок 
із російськими військовими продо-
вжили розстрілювати 3-й баталь-
йон у районі Докучаєвська. Його 
зачищали «Градами», а наостанок 
прилетіли «сушки» з боку Росії і два 
рази пройшлися по наших хлопцях. 
Тієї ночі понад сто чоловік із цього 
батальйону спробували вийти з ото-

чення, загинула половина. У соцме-
режах є і така інформація: з 250-ти 
не постраждали 22, інші вбиті, пора-
нені або взяті у полон. 

Про смерть свого земляка Зим-
нівський сільський голова В’ячеслав 
Католик довідався від його рідних. 
Не так давно, коли брала у нього 
інтерв’ю про справи громади, він 
обмовився: найбільше переживає 
за своїх односельців, які воюють на 
Сході. Й ось цю сільраду не минула 
сумна звістка. 

— Руслана призвали на службу 
ще у перших числах квітня, і відтоді 
він жодного разу не приїжджав до-
дому, хіба що на два дні, коли був у 
Рівненському навчальному центрі, 
— згадує сільський голова. — Він 
жив у Горичеві у батьківській хаті 
з дружиною Оленою, батьками та 

молодшою сестрою Мар’яною. У 
молодого подружжя підростає двій-
ко діток — чотирирічна Ангеліна і 
Дмитрик, якому недавно минув рік. 
У сім’ї Голяновських є молодший 
син Роман, котрий працює у Ново-
волинську в міліції, а мешкає непо-
далік. Старшого односельці назива-
ли Русліком, бо мав веселу і добру 
вдачу, завжди відгукувався на про-
хання про допомогу. Його просили, 
коли треба було зорати поле, город 
або зібрати врожай, бо родина має 
трактор, а він добре розумівся в тех-
ніці, був хазяйновитим і толковим у 
всьому. Та і батькам по господарству 
завжди помагав. 

Свого часу хлопець закінчив 
Зимнівську школу, опісля працював 
у підприємця Венгера, то і там його 
хвалили за сумлінність і відпові-

дальність. Очевидно, любов до сто-
лярства йому передалася від батька 
Віктора, котрого також у селі знають 
як доброго столяра. 

Довідавшись, що коїться по-
близу Іловайська, у понеділок рідні 
телефонували до Руслана, але він не 
виходив на зв’язок. Того ж дня про 
його загибель повідомили товариші, 
які воювали разом із ним і були по-
ряд, коли це сталося. А вже наступ-
ного дня на Схід у бік Волновахи 
виїхав бус односельця Сашка, який 
повіз рідних впізнавати тіло заги-
блого. 

Провести в останню путь свого 
земляка прийшло все село і жителі 
навколишніх. Від рідної домівки і 
до кладовища труну на плечах несли 
побратими із військової частини, а 
молодь сипала на дорогу пелюстки 
живих квітів. Велика траурна проце-
сія розтягнулася на сотні метрів. За-
упокійну службу відправив свяще-
ник Зимнівського монастиря отець 
Олександр. Поховали бійця 51-ї ме-
ханізованої бригади на сільському 
кладовищі у Горичеві. 

Руслану Голяновському йшов 33-
й. День його народження збігався з 
днем народження нашої держави, а 
днем пізніше перестало битися його 
мужнє серце. Висловлюємо співчут-
тя родині, сумуємо разом із ними і 
молимося за всіх наших воїнів, які 
ціною власного життя виборюють 
нашу незалежність. 

Коли писала цей матеріал, якраз 
мені зателефонував знайомий Ан-
дрій, котрий також уболівав за свого 
друга, що приїхав у відпустку зі Схо-
ду і вже збирався назад у зону бойо-
вих дій. Розмовляючи з Андрієм, той 
казав, що не знає, куди їхати, бо об-
дзвонив своїх товаришів, більшість 
телефонів не відповідає. Лише один 
із них узяв трубку і повідомив, що 
його батальйону 51-ї бригади вже 
фактично не існує... 
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1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2
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Понеділок, 15 вересня

06:45, 07:15, 07:45, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 19:30, 00:15 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:10 «Особистий рахунок»
07:35 «Маша і ведмідь» 
08:35, 21:00 «Чистоnews»
09:40 М/ф «Маша і ведмідь» 
10:00 Х/ф «Діди-розбійники» 
12:15, 01:20 «Розсміши коміка»
13:20, 04:15 Т/с «Терпкий смак 

кохання» 
14:35 Х/ф «Кохання у великому 

місті 3»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10, 02:05 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 3» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2014»
21:20 Х/ф «Свати» 
22:30 «Гроші»
23:35 «Сказочная Русь»

05:30 Т/с «Повернення Мухтара 
2»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 17:45 Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20, 12:25 Т/с «Коли на південь 
відлетять журавлі»

13:25, 04:15 Д/с «Легенди радян-
ського розшуку»

14:20 «Судові справи»
15:30 «Сімейний суд»
16:20 «Жди меня»
18:10, 03:30 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:55 «Подробиці»
20:40 Т/с «Обіймаючи небо»
23:35 Т/с «Знахар 2» 
02:10 Д/с «Історія Світу»
03:00 Мультфільми

05:45 Події тижня
06:35 Події тижня. Спеціальний 

репортаж
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 

03:20 Події
07:10, 08:10 Ранок з Україною
09:15, 13:45, 15:25 Т/с «Слід» 
10:00 Т/с «Моє кохане чудовись-

ко» 
18:00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Практика» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Потрошителі» 
01:50 Х/ф «Будинок наприкінці 

вулиці» 
04:05 Срібний апельсин

06:00 «Люблю готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Сейлор Мун» 
08:20 «Мультфільми» 
10:00 Х/ф «Двічі в одну річку»
11:50 Х/ф «У пошуках скарбів 

нібелунгів»
14:00 «КВК»
16:10 «Вечірній квартал»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
20:10 «Орел і Решка. На краю світу»
21:10 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Капітан Америка - 

Перший месник» 
00:10 Х/ф «Чужі на районі» 
01:35 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:30 Х/ф «Людині, якій щас-

тило»
11:10 Х/ф «Одного разу двадцять 

років по тому»
12:35, 19:25 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
14:25, 21:10 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
16:15 Х/ф «Весняна турбота»
17:45 Х/ф «Життя та незвичайні 

пригоди Робинзона Крузо»
23:00 Х/ф «Напівімла»
01:00 Х/ф «Роби-раз!»
02:20 Бійцівський клуб
03:05 Кіноляпи
04:25 Саундтреки

05:10 У пошуках істини
05:55 «Вiкна-Новини» Спецре-

портаж»
06:45, 16:00 «Все буде добре!»
08:40 Х/ф «За сімейними обста-

винами» 
11:30 Х/ф «Дозвольте тебе по-

цілувати...знову» 
13:40 «Битва екстрасенсів»
15:05 «Все буде смачно!»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:10 Т/с «Коли ми вдома» 
20:05 «Куб - 5»
22:35 «Детектор брехні - 6»
00:05 «Один за всіх»
01:15 Нічний ефір

04:50 Служба розшуку дітей
04:55 Світанок
05:55, 19:20 Надзвичайні новини
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45 

Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:00 Х/ф «Викрадачі картин»
11:45, 13:10 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
13:50, 16:10 Х/ф «Скарб нації»
16:25 Х/ф «Скарб нації-2. Книга 

таємниць»
20:20 Дістало!
21:10 Свобода слова
23:45 Х/ф «Цунамі» 
01:20 Т/с «Дружини футболістів»

06:00 М/с «Гарфилд и его друзья»
07:10, 21:40 Т/с «Интерны»
08:25, 15:20 Т/с «Универ»
11:20, 17:15, 02:10 Comedy Club
14:00 Д/с «Разрушители мифов»
15:00 Т/с «Оранжерея»
18:00, 04:25 Comedy Woman
19:05 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
20:40 Т/с «СашаТаня»
23:00 Х/ф «Пуленепробиваемый» 


00:40 Х/ф «Вой банши» 

05:55 Kids Time
06:00 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:35 М/с «Скубі-Ду: Корпорація 

Загадка»
07:00 Т/с «Крок за кроком»
08:00, 16:45 ШОУМАНІЯ
09:20 Т/с «Моя кохана відьма»
11:20 Т/с «Вороніни»
18:00, 01:50 Репортер
18:20, 01:10 Абзац!
19:00 Ревізор
21:35 Страсті за Ревізором
23:05 Х/ф «Мушкетери»
01:55 Т/с «Микита» 
04:05 Т/с «Адськка підтрим-

ка» 

06:00 Бандитський Київ
07:00, 15:50 У пошуках істини
07:50 Життя після людей
08:40, 18:30 Далеко і ще далі
09:30 Диво з острова Борнео
10:30 Невідомий океан
11:30 Неймовірна Аляска
12:20, 17:30 Танки. Великі битви
13:10 Наука.ua
14:10, 21:10 НЛО з минулого
16:40, 22:00 Сучасні дива
19:20 Герої крижаних доріг
20:20 Будівничі Америки
22:50 Таємниці природи
23:40 Дика природа Африки
00:30 Покер
01:20 Путівка до пекла

05:30 Х/ф «Петрівка, 38» 
06:55 Х/ф «Огарьова, 6» 
08:30 «Правда життя. Професія 

даїшник»
09:00 «Агенти впливу»
09:50 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 2» 
11:35 Т/с «Круті повороти»
15:20 Т/с «Павутиння - 7»
19:00, 21:40, 02:05, 04:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 11»
22:00 Т/с «Удар у відповідь - 

2» 
23:45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 

- 3» 
00:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 8» 
02:35 Х/ф «Мешканці підземел-

ля» 

06:00 Малята-твійнята
06:20, 10:20 М/с «Маша і Ведмідь» 


06:50, 09:20 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
08:55 М/с «Каспер» 
10:50 Єралаш
12:00 Богиня шопінгу
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50 Дайош молодьож
15:50 Віталька
17:00 Т/с «Світлофор» 
20:00 Т/с «Кухня» 
21:00 Країна У
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 6 кадрів
01:00 17+
01:50 Чортівня щодня
02:40 Рай, гудбай
03:25 Теорія зради
04:10 З ночі до ранку

06:10 Запитайте у кухаря
06:35 Телеторгівля
07:40, 13:10 Мультфільми 
10:05 Школа доктора Комаров-

ського
10:40, 18:10 Т/с «Небесне 

кохання» 
11:30, 17:15 Жіноча форма
12:20, 23:00 Модний вирок
14:05, 21:00 Зайві 10 років
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00 Квадратний метр
19:00 Д/с «Ігри долі»
22:05 Д/с «Зіркові історії»
23:55 Незіркове дитинство
00:40 Х/ф «Вірність» 
03:10 Колір Ночі

06:00, 00:30 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 

18:30, 21:00, 01:20 Новини
06:40, 07:15, 08:15, 21:30, 01:50 

Спорт
06:50 Доброго ранку, Україно!
06:55 Огляд преси
07:25, 07:40, 08:25, 08:40 Гість 

студії
07:35 Країна on line
07:50 Ера бізнесу
08:35 Паспортний сервіс
09:45, 19:00 Про головне
10:50 Д/ф «Буддистські ченці 

Калмикії»
12:05 Т/с «П’ять хвилин до 

метро» 
13:20 Вікно в Америку
13:50 Концерт «Тінь по воді»
15:05 Книга ua
15:40 Euronews
16:00 Т/с «Сержант Рокка»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Світ
18:55 З перших вуст

19:40 Шустер Live. Будні
21:50 Д/ф «Щастя в тарілці»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
23:30 На слуху
02:00 ТелеАкадемія
03:00 Телевистава «Задля Натуся»

06:00 «33 квадратних метри»
06:20 Х/ф «Кінг Конг живий» 
08:30 Д/ф «Знищені за мить»
10:30 Д/ф «Поля битви тварин»
11:30 Д/ф «Сувора природа»
12:30 Д/ф «Зброя майбутнього»
13:30 Д/ф «Очима воїна»
14:30 Т/с «Гончі-2» 
18:30, 21:30 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «ППС-2» 
21:00 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22:00 «Люстратор 7.62»
22:10 Х/ф «Кінг Конг» 
01:05 Х/ф «Внутрішній ворог» 
02:45 Х/ф «Троянський спас» 
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Влада окупованого Криму 
розпочинає приватизацію 
санаторіїв 
В. о. голови республіки Сергій Аксьонов 
повідомив про те, що влада Криму готує 
до приватизації низку державних об’єктів 
санаторно-курортного комплексу, передають 
УНН. За словами Аксьонова, кошти від 
приватизації можуть піти, зокрема, на 
компенсацію постраждалим вкладникам 
українських банків. 

В Україні заборонили 
15 російських телеканалів 
Національна рада України з питань телебачення 
і радіомовлення заборонила ретрансляцію 15 
російських каналів у ефірних і кабельних мережах. Так, 
відповідно до рішень Нацради та рішення Окружного 
адміністративного суду міста Києва, в Україні 
заборонено ретранслювати: «Перший канал. Всесвітня 
мережа», «РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Росія-24», «TVCI», 
«Росія-1», НТВ, ТНТ, «Петербург-5», «Зірка», «Рен-ТВ», 
«РБК-ТВ», Life News, Russia Today, «Історія». 

На Тернопільщині 
шахрай наживався 
на пожертвах 
для військових 

Загинув під Іловайськом. 
Горичів попрощався із солдатом 


