
«Ми ходимо між небом та землею, 
щоб наші діти спокійно ходили по 
землі…» — сказав коректувальник 
вогню, підкорювач вишки Доне-
цького аеропорту (заввишки із 
десятиповерхівку), боєць ДУК «Пра-
вий сектор» із позивним «Бронік». 

Вказувати своє ім’я в газеті не 
захотів, та й умовити його на від-
верту розмову було завданням не з 
легких. А все через те, що молодий 
ковельчанин зовсім не вважає себе 
героєм: «Боронити свою землю — це 
не героїзм, а наш святий обов’язок 
перед дітьми, батьками та дідами». 

Про армійську службу 26-річний 
Бронік мріяв завжди. Та за станом 
здоров’я до армії не взяли. Довгий 
час працював у тирі, там і навчив-
ся влучно стріляти. Був активістом 
Євромайдану. Коли ж в Україні роз-
почалися воєнні дії, зробив усе, аби 
поїхати на Схід. 

— Два тижні навчання у Луцьку 
— і на Схід, — розповідає чоловік. 
— Коли потрапили в Піски, як засіб 
для оборони мали лише штик-ніж, 
зброї нам не видавали, адже ми до-
бровольці. Тож, перш ніж стати на 
захист своєї землі, потрібно було 
спочатку здобути «трофейну». Якщо 
встигнеш, звичайно. 

За словами Броніка, в Піски їхало 
багато добровольців, але не всіх ви-
стачало надовго. І це не тільки через 
страх перед смертю. Болить душа, 
коли твої побратими, вийшовши з 
будинку на вулицю покурити, вліта-
ють назад уже поцілені снайпером. 
Страшно, коли на тебе їде танк, а ти 

без зброї, дико, коли люди, яким ти 
щойно віддав останній кусень хліба, 
здають твої позиції сепаратистам. Ін-
коли солдатам не вистачає психолога, 
бо від побаченого голова обертом йде. 

— Пригадую, як одна жінка ска-
зала: «Нам немає різниці, хто тут 
буде, ми не маємо що їсти і по воду 
треба ходити аж за дві хати», — каже 
Бронік. — Дивно таке чути, адже 
бувало, що ми два тижні вмивалися 
снігом, йшли беззбройними у бій, і 
постійно стоїмо на позиціях по два-
надцять годин, не нарікаючи ні на 
що, а їм «немає різниці, хто буде…».

Частими були випадки, коли 
бійці добровольчого корпусу ішли 
по своїх позиціях та розбирали ав-
томати й днювальному залишалися 
лише штик-ніж та граната. Останню 
прийнято використовувати для під-
риву сепаратистів або себе… Це вже 
залежно від ситуації. 

За період свого перебування на 
бойових позиціях Бронік не може 
пригадати жодного дня, коли б се-
паратисти дотримувалися умов при-
пинення вогню. Особливо «спекот-
но» було під час Різдвяних свят. 

Не секрет, що навіть у нас, на За-
ході, до «Правого сектору» ставлять-
ся з острахом, бо ж свій радикаль-
ний запал хлопці не приховують. Та 
ті, хто бачив їх на полі бою, — щиро 
поважають. Бо не кожен може бігти 
назустріч танкові з гранатою в руках 
та з незмінними словами на вустах: 
«Слава Україні!». 

Хоч як дивно, в їхньому корпусі 
є й представниці прекрасної статі, 
до яких чоловіки ставляться з по-

вагою, адже вони її заслужили під 
час сутичок із сепаратистами. А мій 
співрозмовник на моє здивування 
сказав так: «Якщо у жінки виходить 
стріляти краще, ніж у деяких чолові-
ків, то тут не до розмежування ста-
тей». Як кажуть, без коментарів… 

За словами співбесідника, про-
дуктами, одягом, усім іншим, що по-
трібно, їх забезпечують волонтерські 
бригади з усієї України. Без них було 
б не тільки скрутно, а взагалі ніяк. 

А загалом Бронік ні на що не 
нарікає. З почуттям гумору в нього 
все гаразд, як і у всіх тих безстраш-
них патріотів, які захищають нас на 
сході країни. Не раз волонтери були 
шоковані тим, що навкруги свистять 
кулі, б’ють «Градами», а хлопці готу-
ють їжу, розказують анекдоти, на за-
питання рідних: «Як справи, як по-
года?» — з посмішкою відповідають: 
«Сонячно, місцями «Град». 

Ірина ВЛАСЮК

Тема дня
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Володимир-Волинський 
цукровий завод запрацює 
Цього року на ВАТ «Володимирцукор» пла-
нують встановити лінію з фасування цукру. 
На перспективу — розширення зони посіву 
буряку. Про таке домовилися під час зустрічі 
міський голова Володимира-Волинського Пе-
тро Саганюк та власник заводу, генеральний 
директор ТОВ «Україна» Вадим Леві. 

Діаспора передала 
військовому госпіталю ліків 
на 130 тис. грн 
Ліки та медичні препарати на загальну суму понад 
130 тис. грн передав для потреб Луцького гарні-
зонного військового госпіталю Благодійний фонд 
«Волинь-2014». Зі слів виконавчого директора фонду 
Володимира Кривовича, благодійну допомогу медза-
кладу передали настоятель та прихожани Української 
греко-католицької церкви св. Володимира з міста 
Ганновер і громада українців Нижньої Саксонії. 

Невдовзі працівники Держав-
тоінспекції під час патрулю-

вання автошляхів будуть вико-
ристовувати мобільні термінали 
для сплати водіями штрафів за 
порушення Правил дорожнього 
руху. За словами начальника сек-
тору адміністративної практики 
УДАІ УМВС України в області 
Сергія Никитюка, така оплата 
штрафу — доволі зручна: 

— Якщо раніше водій для 
того, щоби сплатити штраф, по-
винен був шукати банк для вне-
сення коштів, то тепер завдяки 
мобільним терміналам він зможе 
зробити це прямо в патрульному 
автомобілі. Принцип дії термінала 
майже такий, як і в торговельних 
мережах. 

Протягом місяця волинські 
підрозділи ДАІ отримають на ба-
ланс нове устаткування, котрим 
правоохоронців забезпечить 
«Ощадбанк», через який прохо-
дитимуть платежі. Представник 
банку Володимир Савицький за-
певнив, що нововведення значно 
спростить сплату штрафів, до того 
ж обладнання є доволі легким у 
користуванні: 

— Ніяких труднощів не ви-
никатиме. Термінали зручні у ви-
користанні. Інспектор повинен 
лише внести номер протоколу і 
суму. Після цього водій відразу 
отримає квитанцію про сплату 
штрафу. 

Кількість платіжних терміна-
лів буде визначатися залежно від 
кількості мешканців населеного 
пункту, в якому працює підрозділ 
ДАІ. Відповідно, у містах їх буде 
більше. Але разом із тим сплата 
штрафу через мобільний термінал 
— добровільна, тож рішення при-
ймає виключно водій. 

Штраф за 
порушення 
правил водії 
сплачуватимуть 
через мобільний 
термінал 

Страшно, коли 
на тебе їде танк, 
а ти без зброї 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 23 лютого
06:40 «Служба розшуку дітей»
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 

09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30, 23:20, 03:15 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» 
09:40 «Чотири весілля»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 

додому» 
12:20 Д/с «Ворожка»
13:30 Д/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 4»
17:10 Т/с «Сила кохання Феріхи» 


20:30 «Чистоnews»
21:00 Х/ф «Кохання у великому 

місті - 3»
22:00 «Гроші»
23:40 Т/с «Касл» 
00:30 Х/ф «Команда 49: Вогняна 

драбина» 

06:35 «Мультфільм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:45 
«Новини»

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

09:20, 12:25 Х/ф «Зовсім інше 
життя»

13:50, 14:20 «Сімейний суд»
15:20, 16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:35, 04:20 Т/с «Голубка» 
00:25 Х/ф «Її серце» 
02:15 Т/с «Ейнштейн. Теорія 

кохання» 
03:00 Т/с «Сусіди»

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
02:20 Події

07:10, 08:10 Ранок з Україною
09:15, 04:10 Реальна містика
10:00 Т/с «Мій коханий геній» 
13:50, 15:25 Т/с «Слід» 
18:00, 04:40 Т/с «Безсмертник» 
19:45, 03:10 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Піти, щоб поверну-

тися» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Гладіатор» 

06:00 «Люблю готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
10:15 «ВусоЛапоХвіст»
11:40 «КВН»
13:40 «Розсміши коміка»
15:20 Х/ф «Школа виживання» 
17:15 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Діти шпигунів 2: 

Острів нездійсненних 
мрій» 

23:50 Х/ф «Екіпаж» 
02:00 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:45, 01:05 Криве дзеркало
10:45 Своя роль
11:30 Х/ф «Молодята»
13:05, 19:25 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
14:45, 21:10 Т/с «Комісар Рекс»
16:25 Х/ф «Князь Удача Андрі-

йович»
17:45 Х/ф «Висаджене пекло»
22:50 Х/ф «Бережіть жінок»
02:05 Т/с «Любов як любов»
03:45 Саундтреки

06:20 У пошуках істини
07:05, 16:00 «Все буде добре!»
09:05 «Зіркове життя. Закарбовані 

у пам’яті»
10:00, 01:00 Х/ф «Аварія - дочка 

мента» 
11:50 Х/ф «Не можу сказати 

«прощавай» 
13:40, 20:05 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
14:35 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
19:05 «Моя правда. Анастасія 

Приходько. Викувана 
чоловіками»

21:00 «Містичні історії-6 з Павлом 
Костіциним»

22:35 «Детектор брехні 7»
23:50 «Один за всіх»
02:40 Нічний ефір

05:25 Служба розшуку дітей
05:30 Мультсеріал «Том і Джері»
06:10, 19:15 Надзвичайні новини
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:10 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05 Т/с «У полі зору»
11:50, 13:15 Х/ф «Робокоп»
14:05, 16:15 Х/ф «Робокоп-2»
16:50 Х/ф «Робокоп-3»
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:10 Х/ф «Листоноша» 
03:05 Х/ф «Наживка» 

06:00, 03:30 «Телепазлики»
06:40, 04:15 М/с «Вуди Вудпеккер»
07:45, 02:50 Д/с «Разрушители 

мифов»
09:40, 02:00 «Раздолбаи»
10:40 «Мамахохотала шоу»
11:40, 14:45 Т/с «Универ»
13:50 Т/с «Закрытая школа»
15:45 Comedy Club
16:40 Comedy Woman
17:40 Т/с «Онлайн»
18:40 Т/с «Маслюки»
19:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
21:00 Т/с «Физрук»
22:50 Х/ф «Четвертый вид» 
00:40 Х/ф «Попутчик» 

06:30, 07:45 Kids Time
06:35 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:50 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 

крутості»
07:50 Т/с «Татусеві дочки»
09:45 Х/ф «Янгол охоронець»
12:35 Т/с «Молодята»
16:55, 19:00 Т/с «Вороніни»
18:00, 01:15 Репортер
18:20, 00:35 Абзац!
20:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Т/с «Останній з Магікян»
22:40 Х/ф «Авантюристи» 
01:20 Служба розшуку дітей
01:25 Х/ф «Анонім» 
03:30 Зона ночі

06:00, 02:10 Скарб.ua
06:50 Україна: забута історія
07:40, 15:10 Охоронці Гітлера
08:30, 14:20 Смертельний двобій
09:20, 04:40 Містична Україна
10:10, 19:20 Шукачі скарбів
11:00, 22:40 Океани
11:50, 17:40 Мегамисливці
12:40, 21:50 Шукачі неприєм-

ностей
13:30, 18:30 Скарби зі звалища
16:00, 20:10 У пошуках істини
16:50, 21:00 Правила життя
23:30 Покер
00:20 Борджіа: історія клану
03:00 Війна всередині нас
03:50 Гордість України

06:00 Х/ф «Три дні в Одесі» 
07:50 «Правда життя. Шукачі 

скарбів»
08:20 «Агенти впливу»
09:15 Т/с «Охоронець - 2» 
15:50 Т/с «Охоронець - 3»
19:00, 21:40, 02:50 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 11»
22:00 Т/с «Елементарно»
23:45 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю - 10» 
00:40 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 8» 
02:00 «Європейський покерний 

турнір»
03:20 Х/ф «Воїни світла» 

06:00 Малята-твійнята
06:20, 10:30 М/с «Фіксики» 
06:50, 09:30 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:20 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 


07:45 Мультик з Лунтіком
08:30 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
08:55 М/с «Смурфіки» 
11:00 Єралаш
11:45 Х/ф «Доктор Дуліттл 3» 
13:15, 02:30 Т/с «Ксена - принце-

са - воїн» 
15:00 У ТЕТа тато!
16:00 Віталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00 Т/с «Кухня» 
20:00 Т/с «Корабель» 
22:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 Теорія зради
00:50 Т/с «Радіо секс» 
01:40 ТЕТ-Інтернет
04:05 З ночі до ранку

06:00 Квадратний метр
06:30 Телеторгівля
07:40, 14:55 Дитяче меню
08:10 Мультфільми 
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 18:05 Жіноча форма
12:10, 22:30 Модний вирок
13:10, 19:00 Т/с «Тетянин день» 
14:00, 19:50 Краса без жертв
15:25 Таємниці шеф-кухаря
16:10 Квартирне питання
20:50 Зайві 10 років
21:40 Д/с «Зіркові історії»
23:30 Д/с «Ігри долі»
01:10 Колір Ночі

06:00, 00:30 Від першої особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 

21:00, 02:30 Новини
06:40, 07:10, 08:10, 21:30, 23:15, 

00:15 Спорт
07:20, 23:30 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
09:10, 20:00 Про головне
10:00 Д/ф «Головний військовий 

госпіталь. Війна в тилу»
10:45 Х/ф «Просто уяви»
13:20 Вікно в Америку
13:40 Казки Лірника Сашка
13:50 Мультфільм
14:15 Чоловічий клуб. Бокс
15:10 Чоловічий клуб
15:40 Euronews
15:50 Книга ua
16:25 Х/ф «Лондонська річка»
18:05 Час-Ч
18:15, 02:20 Новини. Світ
18:55 З перших вуст
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
21:50 Ньюзрум Межигір’я

22:05 Перша студія
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:20 ТелеАкадемія
02:50 Т/с «Таксистка»
04:30 Д/ф «Українська Гельсинська 

спілка. Вектор визначено»

06:00 Мультфільми 
06:25 «Нове Шалене відео по-

українські»
07:20 Х/ф «Такер: Людина і 

мрія» 
09:30 Т/с «Покушение» 
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Слідчий Протасов» 
21:30 «ДжеДАІ»
22:00 Х/ф «Межа ризику» 
00:10 Х/ф «Жуки» 
02:00 Х/ф «Постріл у труні» 

Дико, коли люди, яким ти щойно віддав останній 
кусень хліба, здають твої позиції сепаратистам 


