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У Рівному відкрили 
пам’ятник Сашку Білому
Церемонія відкриття й освячення пам’ятника 
координатору «Правого сектору» на Західній 
Україні Олександрові Музичку (Сашкові Білому) 
пройшла 30 травня на Алеї слави кладовища 
«Нове» («Молодіжне»). Олександр Музичко відо-
мий на Рівненщині як борець із внутрішніми та 
зовнішніми ворогами України, лідер ГО «Правий 
сектор-Захід», керівник УНСО Рівненської області, 
член Центрального проводу УНА–УНСО. Коорди-
натора «Правого сектору» вбили торік у березні. 

П’ятдесят лісівників-добровольців 
із держлісгоспів Волині на чолі з 
начальником управління Василем 
Мазуриком у кінці квітня вирушили 
до Маріуполя будувати оборонні 
споруди з волинського лісу. Як зво-
дили та які враження привезли із 
Донецької області, я дізнався у пра-
цівників ДП «Поліське ЛГ» — поміч-
ника лісничого Куликовичівського 
лісництва Олександра Курдельчука 
й інженера з охорони та захисту 
лісу Віталія Супронюка. 

— Добровільно зголосився, ви-
рішивши, що потрібно допомогти 
нашим бійцям зі зведенням обо-

ронних укріплень, і, незважаючи 
на сльози дружини, поїхав разом із 
іншими чоловіками на Схід, — каже 
куликовичівець Олександр Курдель-
чук. — Батькам про своє відряджен-
ня повідомив, уже перебуваючи на 
місці. Проживали ми в гуртожитку 
м. Маріуполя, підйом о шостій ран-
ку, година на збори та сніданок, а о 
сьомій — виїзд на роботи. Про хар-
чування подбали держлісгоспи. 

Було сформовано п’ять бригад 
по десять чоловік та призначено 
бригадирів. Кожній бригаді дава-
лися завдання чи то з будівництва 
бліндажів для укриття військової 
техніки й особового складу, чи то 

з інших допоміжних робіт. Осо-
бистий приклад працівникам по-
казував сам начальник управління 
Василь Мазурик, який завідував 
питаннями організації та доставки 
необхідних матеріалів, а коли не ви-
стачало робочих рук, трудився на-
рівні зі всіма. 

Бригада маневичанина Віталія 
Супронюка, поділившись навпіл, 
щодня одночасно будувала відразу 
два бліндажі з дерева, третій бліндаж 
завершували разом. За допомогою 
техніки виривався котлован, а далі 
лісівники зводили стіни та перекрит-
тя із декількох шарів колод і землі. 
Спочатку робота давалася важкува-
то не лише через невміння, а й тому, 
що періодично долинали незвичні 
для них звуки залпів тяжкого озбро-
єння, яким обстрілювали Широкине. 

— Найближча відстань до фрон-
ту від місця, де ми працювали, як 
нам казали, була 2,5 кілометра, — 
долучається до розмови Віталій 
Супронюк. — Був випадок, коли 
прикордонники просили нас зняти 
камуфляжі, аби бойовики помилко-
во не прийняли за військових. Спо-
чатку, коли лунали одиночні пострі-
ли, мало не підкошувалися ноги, бо 
думали, що працюють снайпери. Та 
потім нам пояснили, що то наші вій-
ськові стріляли по безпілотниках. 
Загалом було домовлено, що ніхто 
нікуди не відлучається, аби не по-
трапити на мінне поле, а в ліси («зе-
ленку») — взагалі ні ногою. 

Визначені об’єкти лісівники зво-
дили навколо Маріуполя, віддаляю-
чись від нього на різну відстань. І, 
як зауважив Віталій, часто виходило 
так, що місця будівництва були без-
печніші, ніж те, де вони проживали, 
адже від Маріуполя до Широкиного, 
де тривали бойові дії, напряму яки-
хось 11–12 кілометрів. 

— Маріуполь досить велике міс-

то із потужними заводами, — про-
довжує Віталій. — Проте воно прак-
тично порожнє. О восьмій годині 
вечора життя в населеному пункті 
припиняється до наступного ранку. 
Місцеве населення дуже злякане, 
люди перебувають у постійному на-
пруженні. Коли йдеш у формі, всі 
неначе завмирають. Проте найбіль-
ше вразив один випадок. Ми з хлоп-
цями йшли по вулиці, де сиділи дві 
бабусі. В цей же час було чутно, як 
почала працювати ворожа артиле-
рія. А одна з бабусь каже другій: «Це 
не «Гради», це «САУшки» стріляють. 
І не в наш бік». Для нас це було шо-
ком. Навколо стоїть гул канонади, 
проте ніхто не реагує, бавляться 
діти. 

— Окремі мешканці раділи тому, 
що ми прибули допомогти, інші, 
навпаки, казали: «Навіщо ви при-
їхали?». Й узагалі, у багатьох із них 
ностальгія за Радянським Союзом, 
— продовжує Олександр Курдель-
чук. — Але коли одного разу під час 
слідування до місця роботи через 
вікно автобуса побачив, що дитина, 
яка йшла за руку з якоюсь жінкою, 
помахала мені ручкою, весь негатив 
минув. І стало приємно від усвідом-

лення того, що ми вчиняємо пра-
вильно, а наша допомога — це крок 
для зближення Заходу та Сходу. 

Лісівники постійно працювали 
поряд із військовими, були, як то ка-
жуть, під надійною охороною. Оби-
два чоловіки бачили в очах наших 
бійців неймовірну жагу перемогти 
супротивника. 

— На блокпостах зустрічали нас 
як рідних, — підхоплює Віталій. — У 
всіх бойовий настрій. Щоправда, се-
ред бійців дуже багато молоді, яким, 
здається, лише по двадцять років. 
Пройнялися і ми бойовим духом. 
Від цього адреналін був такий, що 
навіть не міг спати. Та потім увійшов 
у такий режим. Тепер, приїхавши до-
дому, ніяк не можу виспатись. Якщо 
буде потрібно, ще поїду без зайвих 
питань. 

Допомогти і вернутися додому 
живими — такі завдання ставили 
перед собою волиняни. Так і ста-
лося. Всі лісівники, за винятком 
начальника управління Василя Ма-
зурика та ще вісьмох чоловіків, які 
залишилися чекати зміни, 16 травня 
здоровими та неушкодженими по-
вернулися до своїх домівок. 

Сергій ГУСЕНКО 

Лісівники Волині долучилися до зведення 
оборонних споруд на сході України 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 8 червня
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, 23:25, 03:40 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» 
09:40 «Чотири весілля - 2»
12:20 «Ворожка»
13:35 «Сліпа»
14:45 «Не бреши мені»
15:45 «Сімейні мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя кохана Діла» 
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Хороші руки»
22:10 «Гроші»
23:45 «Мінкульт»
00:25 Т/с «Заручники» 
01:25 Х/ф «Спортлото 82» 
02:55 Т/с «Терпкий смак кохан-

ня» 
04:00 Х/ф «Божевільне поба-

чення» 

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»
11:15, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
12:05, 14:00, 16:00, 17:45 

«Новини»
13:20 «Судові справи»
14:20 «Сімейний суд»
15:20, 16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Рідкісна група крові» 


23:10 Т/с «Жити далі» 
01:10 Т/с «Зцілення любов’ю»
02:40 Х/ф «Вагома підстава для 

вбивства» 

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:35 Події

09:15, 04:00 Реальна містика
10:00 Т/c «А сніг кружляє...» 
13:40, 15:30 Т/c «Адвокат» 
18:00, 04:35 Т/c «Безсмертник. Рай 

там, де ти» 
19:45, 02:20 «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Обдури якщо любиш» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Потрійний форсаж: 

Токійський Дрифт» 

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» 
14:10, 19:10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
18:10 «Звана вечеря»
20:00 «Орел і Решка. На краю світу»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Хлопці та дівчата» 
23:50 Х/ф «Принцеса спецій» 
01:30 «Нічне життя»

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

СРСР
07:10, 09:00 «Top shop»
10:30 Криве дзеркало
11:00 Невідома версія
11:50 Т/с «Варварина земля»
15:55, 21:30 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
17:45 Х/ф «Князь Удача Андрі-

йович»
19:10 Т/с «Вічний поклик»
23:15 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
01:00 Х/ф «Пустун з психлікарні»
02:35 Кіноляпи
03:40 Саундтреки
04:40 Кінотрейлери

05:50, 16:00 «Все буде добре!»
07:30, 18:30 «За живе!»
08:50 Х/ф «Мандрівка у закоха-

ність» 
11:00 Х/ф «Здрастуйте Вам!»
13:05, 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»
00:50 «Один за всіх»
02:00 Х/ф «Неждано-негада-

но» 
03:20 Нічний ефір

05:40 Служба розшуку дітей
05:45 М/с «Муча Луча»
06:25, 19:20 Надзвичайні новини
07:10, 08:45, 09:15, 12:45, 15:45, 

18:45, 21:05 Факти
09:10 Спорт
09:35 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:30, 13:15, 02:30 Т/с «Перетина-

ючи межу»
13:35 Паралельний світ
14:35 Провокатор
15:25, 16:20 Клан. Реаліті-шоу
17:45 Дістало! Повторюємо двічі
20:20 Дістало!
21:55 Свобода слова
00:40 Х/ф «Обсесія» 
04:10 Т/с «Досягни мети»

06:00, 08:40, 17:10, 18:45, 03:35 
Comedy Club

06:45 Т/с «Маслюки»
07:40 Т/с «Онлайн 2.0»
09:40 «Разрушители мифов»
10:40 «Раздолбаи»
11:05, 19:45 Comedy Woman
12:05 «Как закалялся стайл»
13:00 Т/с «Универ»
14:00 «ГАРАЖ»
14:50, 20:40 Т/с «Универ. Новая 

общага»
18:10 Ситком «СЫШЫШ-ШОУ»
22:40 Т/с «Гримм»
23:30 Т/с «Мотель Бейтсов» 
00:10 Х/ф «Марсианский до-

зор» 
01:40 Мамахохотала шоу

06:00, 07:20, 07:25, 09:50 Kids 
Time

06:05 М/с «Пригоди Джекі Чана»
07:23 М/с «Барбоскіни»
07:27 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
07:50 М/с «Історії Тома і Джеррі»
09:55 М/ф «Король Сафарі»
11:25 Х/ф «Флаббер»
13:20 Х/ф «Жива сталь»
16:00 Х/ф «Чорний лицар»
18:00, 01:50 Репортер
18:20, 01:05 Абзац!
19:00 Ревізор
21:10 Страсті за Ревізором
23:15 Х/ф «Сурогати» 
01:55 Служба розшуку дітей
02:00 Х/ф «Похмурі небеса» 
03:30 Зона ночі
04:30 25-й кадр

06:00, 12:40 Top Gear
06:50 Підроблена історія
07:40, 15:20 У пошуках істини
08:30, 14:30 Правила життя
09:20, 16:10 Містична Україна
10:10, 18:50 У пошуках пригод
11:50, 21:40 Він і вона. Бій за життя
13:40, 19:50 Мега-їжа
17:00 Секретні території
17:50, 20:40 Скарби зі звалища
22:30 Невідома Африка
23:30 Покер
00:20 СБУ. Спецоперація
02:50 Скарб.UA
03:40 Великі українці

05:35 Х/ф «Круглянський міст» 
06:45 Х/ф «Сільський детектив» 


08:15 «Правда життя». Нежіноча 

справа
08:50 «Агенти впливу»
09:45 «Уральські пельмені - 20 

років у тісті!»
11:40 Х/ф «Колишніх агентів не 

буває»
13:20 Т/с «Грабуй награбоване»
15:00 Т/с «Повернення додому»
19:00, 21:40, 02:00, 03:50 «Свідок»
19:30 Т/с «Хранитель»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 5»
23:45 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес 

- 3» 
00:40 Т/с «Мертва зона» 
02:30 Х/ф «У надрах кошмару» 
04:15 «Речовий доказ»
04:45 «Випадковий свідок»

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» 
10:35 М/с «Качині історії» 
11:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
13:10 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
14:00 Панянка-селянка
16:00, 20:00 Віталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Т/с «Кухня» 
18:30, 19:30 Т/с «Світлофор» 
22:00 Т/с «Ангел чи Демон» 
22:55 и Темного
23:30 Х/ф «Десь» 
01:00 Профілактика

06:10 Кулінарний технікум
06:30 Телеторгівля
07:30, 15:00 Свати біля плити
08:00, 15:30 Квадратний метр
09:10 Мультфільми 
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:15, 18:00 Жіноча форма
13:10 Т/с «Тетянин день» 
14:00, 21:50 Зіркове життя
16:10 Квартирне питання
19:00 Гардероб навиліт
20:00 Таємниці тіла
21:00 Зайві 10 років
22:40 Д/с «Секрети долі»
23:30 Телефон довіри
00:25 Дивовижний дизайн
01:25 Колір Ночі

06:00, 08:25, 00:25 Від першої 
особи

06:30, 07:00, 08:00, 18:30, 21:00, 
02:30 Новини

06:40, 07:10, 08:10 Спорт
07:20 Ера будівництва
07:25, 23:25 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
08:40 Паспортний сервіс
09:00 ПЕРШОГО КАНАЛУ
15:30 Казки Лірника Сашка
15:40 Мультфільм
16:20 Вікно в Америку
16:50 Утеодин з Майклом Щуром
17:20 Книга ua
18:05 Час-Ч
18:15, 02:20 Новини. Світ
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
20:00, 02:50 Про головне
21:50 Подорожні
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:20 ТелеАкадемія
03:35 Д/ф «Секрети довголіття»
04:30 Д/с «Подорожуймо Литвою»

06:00 Мультфільми
06:40 «Нове Шалене відео по-

українськи»
09:00 Т/с «Пригоди Мерліна-3»
11:00 Х/ф «Останній легіон»
13:10 «Вайпаут»
15:30 «Top Gear»
16:30, 21:30 «ДжеДАІ»
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Дев’ять життів Не-

стора Махна»
22:00 «Секретні матеріали»
23:00 Х/ф «Некерований»
01:00 Х/ф «100 градусів ничже 

нуля» 
02:25 Х/ф «Все перемагає 

любов» 

Мешканець Рівненщини спалив 
себе на власному подвір’ї 
Подія сталася 31 травня ввечері у селищі Рокитне. «З не-
відомих поки причин чоловік узяв каністру з бензином, 
облив та підпалив себе», — йдеться у повідомленні. Як 
зазначається, потерпілого госпіталізували в реанімаційне 
відділення Рокитнівської ЦРЛ, однак лікарям не вдалося 
врятувати йому життя, оскільки він зазнав майже 90 від-
сотків опіків тіла. За вказаним фактом відкрито кримі-
нальне провадження за частиною 1 статті 120 (доведення 
особи до самогубства або до замаху на самогубство) 
Кримінального кодексу України. 

Будували бліндажі для військової техніки й особового складу, виконували інші роботи 


