
Запрошуємо до участі у семінарах-тренінгах, 
які проводитимуть кваліфіковані спеціалісти 

– партнери служби зайнятості:
2 червня у Любешівському районному центрі зайнятості 

(смт Любешів, вул. Незалежності, 36)
10.30 год. - тренінг на тему: «Нові виклики сьогодення та успішна само-
реалізація в умовах соціальних криз» 
12.30 год. - тренінг на тему: «Побудова  кар’єри в умовах нестабільності. 
Можливості та підводні камені»

4 червня у Ковельському міськрайонному центрі зайнятості 
(м. Ковель, вул. Сагайдачного, 6а)

9.00 год. - тренінг для молоді на тему: «Робоче місце: знайти, створити, 
зберегти» 
11.15 год. - тренінг для молоді на тему: «Час перемін: ресурси і можливос-
ті»

Телефон для додаткової інформації – (0332) 725437 (відділ організації про-
форієнтації обласного центру зайнятості)

На часі
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Роботодавці запрошують на роботу
ФІРМА «ФАРМА-КОР ЛТД» запрошує на роботу:

- провізор, заробітна плата від 1425 грн;
- фармацевт, заробітна плата від 1375 грн.
За довідками з питань працевлаштування звертатися: м. Луцьк, вул. Кравчука 
44/47, тел. 0503780887

ПІДПРИЄМЕЦЬ ПРОЖОГА ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ запрошує на роботу:
- Педикюрник, заробітна плата — 1220 грн;
- масажист, заробітна плата — 1220 грн;
- косметик, заробітна плата — 1220 грн.
За довідками з питань працевлаштування звертатися: м. Луцьк, вул. Чорновола, 2в, 
салон краси «Гармонія», тел. 0950501015.

ПрАТ «ВОЛИНЬВОДГОСП» запрошує на роботу:
- механік, заробітна плата — 2500 грн;
- охоронник, заробітна плата — 1500 грн.
За довідками з питань працевлаштування звертатися: м. Луцьк, вул. Вахтангова, 2, 
тел. (0332) 248172.

У новозбудований цех забою та переробки птиці підприємства ТзОВ «Птахо-
комплекс «Губин» у місті Нововолинську потрібні працівники:

- інженер КВП і А, заробітна плата — 3500 грн;
- інженер з охорони праці, заробітна плата — 4000 грн;
- старший машиніст холодильних установок, заробітна плата — 4500 грн;
- майстер цеху, заробітна плата — 3500 грн;
- старший електромеханік, заробітна плата — 3500 грн;
- підсобний робітник, заробітна плата — 3500 грн;
- вантажник, заробітна плата — 3500 грн;
- робітник з відлову птиці, заробітна плата — 3500 грн.
Здійснюється довіз працівників із м. Володимира-Волинського, смт Жовтневого, 
Іваничівського району.
Звертатись за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 30.
Контактний телефон: 067-333-79-13, 067-333-79-04.

Більше інформації про вільні робочі місця та вакантні посади — на сайтах Держав-
ної служби зайнятості www.trud.gov.ua, www.dcz.gov.ua/vol. 

У райцентрі в рідній школі від-
булося відкриття меморіальної 
дошки пам’яті випускника ЗОШ № 3 
м. Рожища Олександра Плоцедима, 
що героїчно загинув на Сході у січні 
цього року. 

Після школи Олександр закін-
чив ПТУ, де здобув фах столяра. 
14 грудня 2013 року пішов служи-
ти за контрактом у 24-у ОМБР, що 
в Яворові. Маму Галину Василівну 
лише поставив до відома. Як завжди, 
всі чоловічі рішення приймав сам. 
Після кривавих заворушень на Схо-
ді хлопець один із перших потрапив 
у зону АТО. Галина Василівна блага-
ла сина не йти на передову. Та щора-
зу отримувала у відповідь слова гід-
ного захисника: «Мамо, якщо не я, 
то хто? Розумієш, вони ж прийдуть 
сюди — до нас додому, до тебе, а я 
не дам тебе образити!». Бойове хре-
щення пройшов у складі другого 
батальйону під Ямполем на Луган-
щині у червні 2014-го. Пізніше був 

Лисичанськ. Та справжнім пеклом 
виявилося звільнення Лутугиного 
у кінці липня, під час якого Олек-
сандр отримав поранення в ногу. 
Після лікування у військових шпи-
талях прийшов у короткострокову 
відпустку. Мати не могла натішити-
ся сином. Здавалося, він уже завжди 
буде поряд. Та її Сашко, незважаючи 
на нещодавнє поранення, незабаром 
знову відправився на Схід. 

Зі слів матері: «25 січня Саня 
подзвонив, так радісно, як завжди, 
розказував, що у них сьогодні свято 
— 45 діб їхнього перебування на пе-
редовій. Готувався невдовзі їхати до-
дому, казав, що підемо сватати його 
кохану дівчину Лесю». 

Та не судилося. Ворожа куля обі-
рвала його життя 27 січня. 

А далі пішов відлік на дні, го-
дини, хвилини… Мати запам’ятала 
кожну мить до зустрічі з сином. Про 
кожен відрізок часу розповідає, ніби 
це було вчора. 

Пізнього вечора 29 січня мерех-

тінням лампадок зустрічали Героя 
його друзі, знайомі, однокласники. 
Мати в розпачі схиляється над домо-
виною, в якій лежить її рідна дити-
на, заплакана і невиспана, як лебід-
ка, прикриває крильми, знаючи, що 
допомогти вже нічим не може. А він 
лежить гордо… Спочив нарешті… 
Той, що гідно виконав материнський 
завіт — у будь-якій ситуації зали-
шатися людиною та гідним сином 
України. І хай плещуть злі язики, 
розкидаючи навколо зміїну отруту, 
— сини наші гідні всієї слави, яка є 
на землі! Молімося за них, вклоня-
ємось матерям за таких синів, і хай 
лунає щиро, до небес злітаючи: «Ге-
роям слава! Герої не вмирають!». 

Ініціатором відкриття дошки 
пам’яті Олександру Плоцедиму став 
голова Всеукраїнської молодіжної 
ГО «Національний альянс», який та-
кож є випускником цієї школи, учас-
ник АТО Богдан Бальбуза. Пропози-
цію підтримали лідери громадських 
організацій міста і місцевий підпри-
ємець Артур Прокопович. 

Ірина ВЛАСЮК 

У Рожищі відкрили меморіальну дошку пам’яті 
загиблого в АТО Олександра Плоцедима 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 1 червня
06:00, 01:20 Х/ф «Мері Поппінс, 

до побачення» 
07:40 «ТСН-Тиждень»
09:10 Х/ф «Неймовірні пригоди 

італійців у Росії» 
11:10 Х/ф «У вас буде дитина»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 

новин»
20:00 Х/ф «Залізна людина 3» 
22:30 «Скрябін. Концерт пам’яті»
03:45 Х/ф «Стукачка» 

06:30 Мультфільм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 

Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:20 Т/с «Курт Сеіт і Шура»
11:10, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським 2»
12:00, 14:00, 16:00, 17:45 

«Новини»
13:15, 14:20 «Судові справи»
14:40 «Сімейний суд»
15:20, 16:15 «Жди меня»
18:10 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Дурна кров» 
23:00 Т/с «Завжди говори «За-

вжди» 4»
01:00 Т/с «Зцілення любов’ю»

06:10, 15:30 Т/с «Слід» 
07:00, 15:00, 19:00, 01:35 Події
07:15 Т/с «Красуні» 
11:00 Т/с «Провидиця» 
18:00, 04:45 Т/с «Безсмертник. 

Рай там, де ти» 
19:45, 02:20 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Практика» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Подвійний форсаж» 


03:20 Т/с «Дорожній патруль-11» 



06:00 «Богині ефіру»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:40, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
12:20 Т/с «Дикий ангел» 
14:10, 19:10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
18:10 «Звана вечеря»
20:00 «Орел і Решка. Незвідана 

Європа»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Наречена з того 

світу» 
23:50 Х/ф «Літо. Однокласники. 

Любов» 
01:30 «Нічне життя»

05:45 Т/с «Комісар Мегре»
06:30, 07:40, 09:30 Мультфільм 

СРСР
07:10, 09:00 «Top shop»
10:10 Жарт за жартом
11:50 Криве дзеркало
12:35 Невідома версія
13:25 Х/ф «Забута мелодія для 

флейти»
15:40 Т/с «Пуаро Агати Кристі»
21:10 Т/с «Успіх за будь-яку ціну / 

Столиця гріха»
01:15 Своя роль
02:20 Кіноляпи
03:40 Саундтреки
04:40 Кінотрейлери

06:15, 16:00 «Все буде добре!»
07:55, 18:35 «За живе!»
09:15 «Зіркове життя. Випробуван-

ня смертю»
10:15 Х/ф «Довгоочікуване 

кохання» 
12:10 Х/ф «Домробітниця» 
14:05, 20:00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
21:00 «Містичні історії-2 з Павлом 

Костіциним»
22:35 «Вагітна у 16»
23:35 «Доньки-матері»
00:35 «Один за всіх»
01:50 Х/ф «Виконання бажань» 
03:25 Нічний ефір

05:25 Служба розшуку дітей
05:30 М/с «Муча Луча»
06:10 Надзвичайні новини. 

Підсумки
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Х/ф «Майкл»
11:05 Х/ф «Джампер»
13:05 Х/ф «Ейс Вентура. Детектив 

з розшуку домашніх 
тварин»

14:45, 16:20 Х/ф «Ейс Вентура. 
Поклик природи»

16:55 Х/ф «Брьс Всемогутній»
19:15 Надзвичайні новини
20:20 Дістало!
21:25 Х/ф «Маска» 
23:30 Х/ф «STARперці» 
01:20 Х/ф «Сестри» 
02:40 Т/с «Алькатрас»

06:00, 08:50, 17:15, 18:45, 03:30 
Comedy Club

06:45, 18:15 Ситком «СЫШЫШЬ-
ШОУ»

07:00 Т/с «Маслюки»
07:50 Т/с «Онлайн 2.0»
09:50 «Разрушители мифов»
10:50 «Раздолбаи. Взрывная 

волна»
11:10, 19:45 Comedy Woman
12:10 Как закалялся стайл
13:05 Т/с «Универ»
14:05, 20:45 Т/с «Универ. Новая 

общага»
15:00 «ГАРАЖ»
22:45 Т/с «Гримм»
23:30 Т/с «Мотель Бейтсов» 
00:20 Х/ф «Болотный дьявол» 
02:00 Мамахохотала шоу

05:55 Х/ф «Моя нянька - вампір»
07:20 Х/ф «Я - четвертий»
09:25 Х/ф «Щоденники прин-

цеси»
11:40 Х/ф «Щоденники принцеси 

- 2»
13:50 Х/ф «Тіні незабутих 

предків»
16:00 Х/ф «Дивергент»
19:00 Т/с «Мажор» 
23:15 Т/с «Молодіжка 2»
01:20 Х/ф «Перевертень» 
03:00 Служба розшуку дітей
03:05 Половинки
03:50 Зона ночі

06:00, 02:50 Скарб.UA
06:40 Бандитський Київ
07:40 Д/ф «Хрещення»
08:30 У пошуках істини
10:10 Жінки, які змінили світ
13:00 Підводний рай
15:00 Африка
16:00 У пошуках пригод
18:50 Містична Україна
20:30 Таємниці Ісуса
23:30 Покер
00:20 СБУ. Спецоперація
04:30 Великі українці

04:50 Т/с «Слід саламандри»
08:10 «Правда життя». Останній 

дзвоник
08:40 Т/с «Таємниці слідства - 

10» 
12:15 Т/с «Капітан Гордєєв»
19:15 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 13»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 4»
23:45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 

- 3» 
00:40 Т/с «Мертва зона» 
02:00 Х/ф «Щури - Париж в об-

лозі» 
03:30 «Речовий доказ»
04:00 «Випадковий свідок»
04:05 «Легенди карного розшуку»

06:00 Байдиківка
06:20 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 


06:50 М/с «Машині казки» 
07:15 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:40 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мульт MX 
10:05 М/с «Смурфіки» 
11:00 М/ф «Барбі: Маріпоза та 

принцеса фей» 
12:15 М/ф «Як козаки...» 
13:35 Одного разу під Полтавою
17:35 Т/с «Сімейний бізнес» 
19:30, 23:00 Т/с «Два батька і два 

сина» 
21:00 Країна У
22:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 Х/ф «Полтергейст 2: Інший 

бік» 
01:30 ТЕТ-Інтернет
02:45 и Темного
03:55 У ТЕТа тато!
04:45 Союзмультфільм

06:10 Кулінарний технікум
06:30 Телеторгівля
07:30, 10:35 Квадратний метр
08:50, 11:45 Жіноча форма
09:45, 00:05 Ульотні тварини
12:40 Квартирне питання
15:30 Удачний проект
17:00 Навколо світу
18:00, 20:40 Моя правда
18:50 Краса без жертв
19:45 Д/с «Зіркові історії»
22:20 Х/ф «Другий шанс» 
00:55 Дивовижний дизайн
02:05 Колір Ночі

06:05 Вертикаль влади
06:35, 00:05 На слуху
07:20 Ера будівництва
07:25 У просторі буття
08:20 Гумористичний клуб «Зо-

лотий гусак»
09:00 Вічне
09:25 Спецпроект «Хай завжди 

буде сонце!»
10:15 Хто в домі хазяїн?
10:35 Казки Лірника Сашка
10:50 Школа Мері Поппінс
11:05 Хочу бути
11:55 Д/ф «Шість ярдів грації»
12:30 Утеодин з Майклом Щуром
13:00 Вікно в Америку
13:40 Український корт
14:20 Книга ua
15:00 Х/ф «Марія з Назарета» 
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
20:00 Д/ф «Золотий вересень. Хро-

ніка Галичини 39-41 рр.»
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт

21:50 Подорожні
23:00 День Янгола
00:25 Від першої особи
01:20 ТелеАкадемія
02:20 Телевистава «Чорна Пантера 

та Білий ведмідь» 
03:45 Т/с «Царівна» 

06:00 Мультфільми
06:20 «Нове Шалене відео по-

українські»
07:30 Х/ф «Поводир»
09:30 Т/с «Ментівські війни-6»
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30 «Секретні матеріали»
19:15 Х/ф «В облозі»
21:20 Х/ф «Найманець»
23:30 Х/ф «Море смерті»
02:00 Х/ф «Богдан-Зіновій 

Хмельницький»

Дівчина, яка вбила двох 
міліціонерів, намагалася 
перегризти собі вени 
Затримана за підозрою у вбивстві двох мілі-
ціонерів Віта Заверуха скоїла невдалу спробу 
самогубства. Про це у «Фейсбуці» написала 
журналістка Ірма Крат, повідомляє depo.ua. За 
її словами, Вікторія Заверуха зробила це в знак 
протесту щодо свого затримання. Інформацію 
про цей інцидент підтвердив адвокат затриманої 
Віктор Смалій. 

«Квартал-95» відреагував 
на закиди з Адміністрації 
Президента 
Студія «Квартал-95» відреагувала на критику, яка про-
звучала 26 травня від Олега Медведєва — радника 
Президента України. «Ознайомилися з реакцією Олега 
Медведєва на наш номер. Що сказати? Після прочитання 
переконалися, що у кожного президента має бути свій 
Медведєв», — йдеться в коментарі. Як відомо, в Росії ось 
уже близько 15 років, як у владі склався тандем Володи-
мира Путіна та Дмитра Медведєва. 

 ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ


