
21 лютого мешканці Чорнижа та 
навколишніх сіл Маневицького 
району прощалися з уродженцем 
села, бійцем криворізької 17-ї 
окремої танкової бригади Володи-
миром Мельником, який загинув 
під Дебальцевим. 

37-річний житель Дніпропе-
тровська Володимир Мельник, який 
разом із дружиною Софією вихову-
вав восьмирічного сина Ярослава, 
завжди мріяв жити у вільній циві-
лізованій країні. Тож, отримавши 
недільного дня повістку, чоловік не 
став шукати поважних причин, аби 
не йти в армію, й наступного ранку 
з’явився у військкоматі, готовий ви-
конати свій почесний обов’язок — 
стати на захист України. 

Старший сержант Володимир 
Мельник, ставши бійцем 17-ї ОТБ, 
очолив екіпаж танка Т-64 та від його 
номера отримав позивний «Сотка». 

На початку осені 2014 року під-
розділ 17-ї бригади, де служив наш 
земляк, захищав визначені території 
поблизу Артемівська. Наприкінці 
вересня танковий екіпаж Мельника 
у складі трьох чоловік був прико-
мандирований до 1-го територіаль-
ного батальйону «Волинь» поблизу 
Дебальцевого. 

— Володя був простим веселим 
хлопцем, — каже боєць-піхотинець 
тербатальйону «Волинь» Руслан у 
колі побратимів, які приїхали відда-
ти останню шану загиблому товари-
шеві. — Ми попали на позиції 25 ве-
ресня 2014 року, і через три дні нас 
підсилили танковим екіпажем із 17-ї 
бригади. Із Володею швидко зна-
йшли спільну мову, оскільки і він, і 
ми були з Волині. Разом пробули на 
позиціях 93 дні. 

Та невдовзі побратимам усе ж 
довелося розлучитися: тербат «Во-
линь» відправився на ротацію, а Во-
лодимир із екіпажем лишилися під-
силювати піхоту 128-ї бригади. 

— Він так не хотів, щоб ми їхали. 
Напевне, щось відчував. Хотів їхати 
з нами. Не вкладається в голові, що 
він загинув… — ледь стримуючи 

сльози, каже Руслан. 
Володимир телефонував додо-

му щодня, бувало, по декілька разів. 
Коли телефон замовк, занепокоєна 
дружина почала дзвонити усім під-
ряд, аби дізнатися, що трапилося. На 
черговий дзвінок схвильованої жін-
ки військовий відповів, що уточнить 
інформацію й зателефонує, а вже 
через деякий час повідомив: «Ваш 
чоловік загинув, отримавши пора-
нення в голову». 

— Володя був доброю людиною 
та хорошим чоловіком, — плаче сол-
датська вдова. — Дуже любив сина. 
Ярославчик постійно утішав мене, 
кажучи: «Мамо, ти не переживай, у 
тата танк броньований, у нього все 
буде добре». Але така доля, судилося 
йому померти за Україну… 

Немає нічого страшнішого, як 
ховати у сиру землю своїх дітей. Не 
можна було спокійно дивитись на 
вбитого горем сивочолого батька, 
який нещодавно переніс інсульт, 
він лише зрідка вигукував: «Кра-
ще б вони мене забили, а не його!». 
Ще кілька тижнів тому Володимир 
по телефону йому говорив: «Ідіть у 

сільську раду і скажіть, хай вам при-
везуть дров, а я за два тижні приїду 
в гості, то їх поріжу». Не судилося… 

Ніхто поки що не може точно 
сказати, якого саме дня і як загинув 
Володимир Мельник. Одні говорять, 
що 13-го, інші — 14 лютого, однак 
материнське серце не обдуриш. У 
ніч із 13 на 14 лютого мати Тетяна 
Матвіївна цілу ніч не спала: ходила, 
прибирала. А зранку о шостій уві-
мкнула телевізор. Скільки разів ди-
вилася новини — нічого, а тут, коли 
повідомили, що шестеро поранено 
і один вбитий, як хто ножа в серце 
встромив. Так і вилетіло з вуст: «Во-
лодька мій убитий!». 

Дружина та син загиблого хотіли 
поховати його в Дніпропетровську, 
але батьки настояли, щоб їхній син 
був похований на землі, звідки піш-
ло його коріння. Проводжало героя-
танкіста в останню путь головною 
вулицею села декілька сотень людей. 
Від церкви до кладовища військо-
вослужбовці Маневицько-Любешів-
ського ОРВК пронесли труну через 
живий людський коридор. Люди, 
стоячи на колінах, вигукували: «Ге-

рої не вмирають! Слава героям!». 
— Наше село ще не бачило тако-

го похорону, як сьогодні, і дай Боже, 
щоб ніколи в жодному селі в Україні 
таких похоронів не було. У Бога не-
має померлих — у Бога всі живі. Не-
має більшої любові ніж та, яку про-
явив Володимир, адже він поклав 
душу свою за друзів та близьких, 
— виголосив місцевий священик на 
цвинтарі перед відданням тіла поле-
глого героя землі. 

Сергій ГУСЕНКО

Департамент житлово-ко-
мунального господарства 

Луцької міськради Волинської 
області 23 лютого уклав угоди 
на прибирання міста на суму 
10,16 млн грн. Про це повідо-
мляє «Вісник державних закупі-
вель». 

ТОВ «Теркомуналсервіс» діс-
талося замовлення на 7,31 млн 
грн. Обсяги прибирання: про-
їжджа частина — 128 665 м/п; 
тротуари — 370 324 кв. м; газони 
— 469 996 кв. м. Проїжджу час-
тину прибиратимуть 1–3 рази на 
тиждень. Хідники деяких вулиць 
у літні місяці передбачено замі-
тати до шести разів на тиждень, 
а в зимовий період — тільки раз. 

Решту дрібніших підрядів 
отримали комунальні підприєм-
ства. Житлово-комунальне під-
приємство № 3 одержало підряд 
на суму 1,40 млн грн, ЖКП № 2 
— на 0,56 млн грн, ЖКП № 11 — 
на 0,90 млн грн. 

«Теркомуналсервіс» зареє-
строване в Тернополі у жовтні 
2014 року на вихідця з Луцька 
Ігоря Швеця. Останній також 
працював директором фірми 
«Тернопіль Комунал Сервіс», 
що вигравала тендери на при-
бирання Тернополя. «Тернопіль 
Комунал Сервіс» пов’язували 
з Владиславом Стемковським, 
заступником мера Тернополя 
Сергія Надала. Раніше Стем-
ковський працював заступни-
ком мера Луцька та керівником 
департаменту ЖКГ міськради. 
У час, коли Стемковський за-
відував луцьким департамен-
том, прибиральні підряди отри-
мувало ПП «Руфусів» Зінаїди 
Швець. 

На часі
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Бойовики нарощують сили 
Особливо активно нарощують боєздатність 
Новоазовської групи. Про це пише організатор 
групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тим-
чук у Facebook. За даними ІС, за останню добу 
зафіксовано переміщення на територію Донбасу з 
території Росії чергових трьох конвоїв постачання 
— як за «південним» маршрутом, так і за «пів-
нічним». На цей момент кількість танків на цьому 
напрямку доведено до 17 одиниць, бойових бро-
ньованих машин (ББМ) — понад 30 одиниць. 

Собчак попередили, що 
вона буде наступною після 
Нємцова 
У Сахаровський центр, де відбулася громадянська 
панахида за вбитим минулого тижня опозиційним 
політиком Борисом Нємцовим, висловити свої спів-
чуття приїхала телеведуча Ксенія Собчак. На виході 
з будівлі до неї підійшов невідомий чоловік і сказав, 
що вона буде наступною жертвою. Про це Ксенія 
розповіла у своєму Twitter: «Підходить чоловік і каже: 
«Майте на увазі — ви наступна, Ксеніє». 

Оточення 
екс-начальника 
ЖКГ отримає 
7 мільйонів 
на прибирання 
Луцька 

Чорна субота у Чорнижі 

Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 9 березня
07:20 Х/ф «Мері Поппінс, до по-

бачення» (I)
10:10 Х/ф «Марлі та я» (I)
12:20 Х/ф «Марлі та я -2» (I)
14:00 «Вечірній квартал»
15:55 «Вечірній квартал. 8 

Березня»
17:50 «Восьме Березня у великому 

місті»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 

новин»
20:30 Х/ф «8 нових побачень» (II)
22:15, 03:15 Х/ф «Любов з акцен-

том» (II)
00:20 Х/ф «Що витворяють 

чоловіки» (III)
01:50 Х/ф «Захисник» (III)
04:55 «Шість кадрів»

06:30 «Мультфільм»
06:55 Концерт «Поговори зі мною, 

мамо»
08:20 Т/с «Горобини грона 

червоні»
11:30, 12:25 Х/ф «Найчарівніша 

та найпривабливіша»
12:00, 14:00, 16:00, 17:50 Новини
13:30, 14:20 Х/ф «Люблю. 9 

березня»
15:25, 16:15 «Жди меня»
18:10 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45, 04:25 Т/с «Впізнай мене, 

якщо зможеш» (II)
22:30 Т/с «Чорні кішки» (II)
01:10 Х/ф «Ідеальна зброя» (III)
02:30 Т/с «Сусіди»

07:00, 15:00, 19:00 Події
07:10, 21:00 Т/c «Навесні розквітає 

любов» (I)
14:20, 15:25 Т/c «Слід» (I)
18:00 Т/c «Безсмертник. Нова 

Надія» (I)
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мумія 2: Повернен-

ня» (I)
01:50 Профілактика

06:00 «Люблю готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» (I)
10:00 «Топ-модель у Парижі»
11:15 «ВусоЛапоХвіст»
11:50 «КВН - 2014»
14:00 Х/ф «Вони помінялися 

місцями» (I)
15:45 М/ф «Тарзан» (I)
17:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка. Незвідана 

Європа»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Без вини винний» (II)
23:40 Х/ф «Красунчик Алфі» (III)
01:20 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
10:05, 23:20 Криве дзеркало
11:00, 00:20 Своя роль
11:50 Т/с «Сині ночі»
17:15 Т/с «Дні янгола»
20:25 Х/ф «Ти є...»
22:10 Х/ф «Третій у п’ятому ряду»
01:05 Кіноляпи
02:35 Саундтреки
04:05 Кінотрейлери

05:50, 16:00 «Все буде добре!»
07:25 «Моя правда. Родина Дудник: 

Як вибачити зрадника»
08:15 Х/ф «Приборкання норов-

ливого» (I)
10:05, 01:00 Х/ф «Медове 

кохання» (I)
13:40, 20:05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
14:35 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:45 Т/с «Коли ми вдома» (II)
19:10 «Моя правда. Альбано. Під-

ступна фелічіта»
21:00 «Містичні історії-6 з Павлом 

Костіциним»
22:35 «Детектор брехні 7»
23:50 «Один за всіх»
04:05 Нічний ефір

06:25 Служба розшуку дітей
06:30 М/с «Том і Джері»
07:35, 10:50, 19:15 Надзвичайні 

новини
08:30, 08:45, 09:15, 12:45, 15:45, 

18:45, 21:10 Факти
11:40, 13:15 Х/ф «Подвійні не-

приємності»
13:50 Т/с «Опери»
15:30, 16:15 Т/с «Убивча сила»
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:05 Х/ф «Початок» (II)
02:00 Х/ф «Біляфутболу» (II)
03:30 Х/ф «Національна безпека»

06:00 М/с «Вуди Вудпеккер»
07:00, 10:40 Мамахохотала шоу
07:50 Д/с «Разрушители мифов»
09:45 «Раздолбаи»
11:40 Т/с «Онлайн. Вне сети»
12:40, 19:05 Т/с «Универ. Новая 

общага»
15:00 Т/с «Закрытая школа»
15:55 Т/с «Онлайн»
16:50 Comedy Club
17:45 Comedy Woman
18:45 Т/с «Маслюки»
21:00 Т/с «Физрук 2»
21:55 Т/с «Физрук»
22:50 Х/ф «Шаг вперед» (II)
00:30 Х/ф «Лабиринт страха 

3D» (III)
02:00 ПРОФИЛАКТИКА

06:10, 07:40 Kids Time
06:15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:50 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 

крутості»
07:45 Т/с «Татусеві дочки»
08:35 Єралаш
10:20 Х/ф «Блондинки в законі»
12:00 Х/ф «Білявка в законі»
14:00 Х/ф «Білявка в законі 2»
15:55 Уральські пельмені
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Ревізор
21:15 Страсті за Ревізором
23:10 Х/ф «Іспанський англій-

ський»
01:40 Х/ф «З 8 березня, чоло-

віки» (II)
03:30 Служба розшуку дітей
03:35 Зона ночі

06:00, 02:10 Легенди бандитської 
Одеси

07:40 У пошуках істини
09:20, 21:30 Історія світу
12:00 Змова проти королеви
13:00 Витівки природи
14:00 Дива природи
15:00 Приховані королівства
18:00 Містична Україна
20:30 Смерть королеви-коханки
23:30 Покер
00:20 Борджіа: історія клану

06:00 Х/ф «Бережіть жінок» (I)
08:15 «Правда життя. 8 березня»
08:45 Т/с «Без права на вибір»
12:40 Т/с «Павутиння - 3»
19:00, 02:20, 04:15 «Свідок»
19:30 Т/с «Квіти зла»
23:00 Т/с «Повний місяць» (III)
02:50 Х/ф «Сипучі піски» (III)
04:35 «Випадковий свідок»
04:45 «Легенди карного розшуку»

06:00 М/с «Смурфіки» (I)
06:20, 10:40 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!» (I)
07:30 Байдиківка
08:30 М/с «Смішарики» (I)
09:00 Мультик з Лунтіком
09:40 М/с «Даша-дослідниця» (I)
10:05 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 

(I)
12:10 Х/ф «Літо, пляж, кіно!» (I)
14:00 Казки У
18:00 Панянка-селянка
19:00, 20:00 Т/с «Кухня» (I)
19:30, 20:30 Т/с «Два батька і два 

сина» (II)
21:00 Віталька
22:00 Т/с «Світлофор» (II)
00:00 Т/с «Ходячі мерці» (III)
00:50 ТЕТ-Інтернет
01:00 Профілактика

05:50, 09:40 Мультфільми (I)
06:20 Телеторгівля
07:25 Квадратний метр
08:45, 11:45 Жіноча форма
11:00 Школа доктора Комаров-

ського
12:40 Квартирне питання
14:35, 22:15 Ульотні тварини
15:25 Дитяче меню
16:20 Все для мами
18:00 Х/ф «Померти заради» (II)
19:55 Д/с «Секрети долі»
20:40 Зайві 10 років
21:25 Глянець
23:10 Міс Всесвіт 2014 г.
01:25 Колір Ночі

06:05, 23:30 На слуху
06:30, 07:30 Х/ф «Здрастуйте, я 

Ваша тiтка!»
07:25 Ера будівництва
09:15 Х/ф «Шоколадні поцілун-

ки» (I)
11:00 Т/с «Міс Марпл» (I)
12:10 Утеодин з Майклом Щуром
12:50 Д/ф «Анна Герман і я»
13:50 Вікно в Америку
14:15 Казки Лірника Сашка
14:25 Мультфільм
14:50 Чоловічий клуб
15:20 Книга ua
15:45 Д/ф «Амазонки Версаля»
16:45 Музична весна на Першо-

му. 1 ч.
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
20:00 Д/ф «Я - війна»
21:00 Новини
21:35, 23:15, 00:15 Спорт
21:55 Музична весна на Першо-

му. 2 ч.
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі

23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
00:30 Від першої особи
01:20 ТелеАкадемія
02:20 Біатлон. Чемпіонат світу. Гон-

ка переслідування (жінки)
03:10 Х/ф «Тарас Шевченко» (I)

06:00 Мультфільми (I)
06:20 «Нове Шалене відео по-

українські»
07:30 Х/ф «Знайди мене» (I)
09:30 Т/с «Захист Красіна» (I)
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Розшук» (I)
21:30 «ДжеДАІ»
22:00 Х/ф «13-й район» (II)
00:00 Х/ф «Арктичний вибух» (II)
02:00 Х/ф «Вигідний контракт» (I)


