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Михайло Романчук найшвидше на планеті пропливає
півтора кілометра.

n Знай наших!
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Вибачай, Італіє! —
«Fantastico!»
таки українець
Романчук!
Плавець із Рівного на останніх
метрах півторакілометрової
дистанції випередив
олімпійського чемпіона
та рекордсмена світу!
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

22
Валерій Панасюк: «Отакі у мене класні «першачки»!

ЦЯ ПОЛІСЬКА ШКОЛА
ЗАТКНЕ ЗА ПОЯС І СТОЛИЧНІ!
Коли після відрядження у Судче Любешівського
району я розповів доньці-четвертокласниці, що
був у сільській одинадцятирічці,
де постійно є
ц,д
вільний доступ до інтернету, вона
випалила:
онаа ви
он
ипа
пали
алли
иллаа:
«Я хочу вчитись у такій!» Але
вай-фай — далеко не все, чим
м
може здивувати вчительський
й
колектив цього середнього
навчального закладу та його
директор Валерій Сергійовичч
с. 10, 11
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наш земляк взяв і два
« Цьогоріч
«золота» на Чемпіонаті Європи
в Глазго, вигравши дистанції
400 та 800 м вільним стилем.

»

А

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 20 грудня
Митрополит Епіфаній особисто
завантажував фури на фронт

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Перший предстоятель Автокефальної православної
церкви України роздає їжу нужденним на вулицях
Києва, знає грецьку мову і не має російської освіти

Цікава

с. 4

»
«Забери мене
до себе на небо.
Андрій, 9 років»
Листи дітей-сиріт
до святого Миколая

ГА З Е ТА
на вих ідні

с. 6

20 грудня 2018 року №51 (55) Ціна 5 грн

Митрополит Епіфаній
фаній
жував
особисто завантажував
фури на фронт

»

Хочете читати

l «НАШІ ЛЮДИ В ГОЛЛІВУДІ»

«Цікаву газету
на вихідні»
у 2019 році?

А отримати суперприз
від неї? Тоді поспішайте її
передплатити!

ТИЖНЕВИК

«ЦІКАВА ГАЗЕТА
НА ВИХІДНІ»
Юрій Вороний
провів пересадку
ще 85 років

нирки
тому
тому

До цих тварин пан Тарас ставився із неабиякою любов’ю. Вони для нього були не просто худобою, а чимось значно більшим.

Канадієць «навчив» бізонів…
української мови
Коли 21 серпня 1976 року матрос-контрабандист
Тарас Казна (Казнистий) тікав із радянського
корабля, то взяв із собою лише атестат
із відмінними оцінками Ленінградського морського
училища та власні антирадянські вірші

Василь УЛІЦЬКИЙ

«БУГАЇ» РОЗУМІЮТЬ ТІЛЬКИ
СОЛОВ’ЇНУ

— Де-е-е мої бізони? Де-е-е мої бугаї? — українською мовою кричить чоловік, і за якусь мить з лісу на звук голосу
вибігає велике стадо бізонів, швидко
прямує до годівниць і починає із задоволенням наминати корм. А чоловік, який
вільно себе почуває серед цих могутніх
тварин, англійською мовою пояснює, що

«бугаї» розуміють тільки українську.
Такий відеоролик кілька років тому дуже
потішив наших співвітчизників і був доволі

“

«У Канаді знайшли
«україномовних»
бізонів» — у пресі
з’явились повідомлення
з такими заголовками.

популярним в інтернеті. «У Канаді знайшли
«україномовних» бізонів» — одразу ж з’явились у пресі повідомлення з такими заголовками. «Цей пан Тарас неймовірний. Українець в Канаді», — відгукнулась на відео
відома журналістка Мирослава Гонгадзе.
І це правда. Тарас Казна виявився
не просто колоритним фермером, а й природженим філософом, людиною з великим
почуттям національної гідності та душею
поета. А за плечима в нього була неймовірна життєва історія, яка цілком могла б лягти в основу якогось гостросюжетного кіно.
На жаль, пан Тарас помер у 2016 році,
коли йому виповнилось лише 60. Але після
відео з бізонами він встиг відзняти ще немало роликів, де розповідав про себе багато цікавого та читав власні вірші. Частину
своїх відеозвернень зробив на тлі великого тризуба…

Закінчення на с. 3

«ЦІКАВА»
А»
ЗА 20 ГРУДНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

»

с. 5

»

Найбільша наша
проблема…
ЖАБА!
с. 3

l НАРЕШТІ!

На м 1 р ік

Відлетів у пекло
«пологівський
маніяк», який
убивав 25 років

ГА З Е ТА
на вих ідні
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Джамала — про свій другий шлюб:
«Я ДУЖЕ ВДЯЧНА БОГУ ЗА ЦЮ ЛЮБОВ!»

В серці скрипалі, то відлуння мрій,
Відчайдушний крок в майбутнє!
Лагідний твій сміх знов приніс весну,
Паростком пробивсь у моїй душі.
Каменем була, а зараз, як папір,
Крихітний літак цілує небокрай,
Де з’явились ми.
Цю пісню слухав публічно СеїтБекір Сулейманов, наречений
Сусани Джамаладінової, знаної
як Джамала. Як воно ведеться
чоловікові, якому присвячено таку
пісню?! Та не просто пісню, а піснюклятву! Чи багато закоханих дають
її одне одному тепер, у ХХІ столітті?
А як ведеться жінці, до кожного
руху якої прикуті сотні тисяч пар
очей?
Оксана КОВАЛЕНКО

«ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ ТОМУ
І НАЗИВАЄТЬСЯ ОСОБИСТИМ»

«Ми, кримські татари, багато чого здобули за часів незалежності України.
Мати можливість залишатися собою — це щастя!»

тар. Джамалу стали називати нашою,
а ще приглядалися, як вона одягається, що п’є і їсть, з ким зустрічається… Їй
було приємно, та вона не вважала, що
Євробачення має стати збільшувальною лінзою для її душі. Можна уявити
її думки після прочитання у пресі заголовків на кшталт «Співачка Джамала
продемонструвала романтичний образ
у компанії бойфренда». Тому іронічно

фантазувала на питання, про якого чоловіка мріє («…має бути симпатичним,
із виразними очима, густими кучерями,
сильним, цілеспрямованим, уважним,
не повинен боятися життєвих труднощів…») і одночасно захищалася: «Особисте життя тому і називається словом
«особисте».

Закінчення на с. 6

»

За цей час замість Сергія Ткача
(на фото) засудили 9 невинних
людей, один із заарештованих
повісився

Василь РОГУЦЬКИЙ
Перше убивство Ткач
скоїв 1980 року в Криму —
задушив і зґвалтував молоду
СМЕРТЬ, ЯКІЙ РАДІЮТЬ
5 листопада у віці 66 літ жінку. Стверджував, що після
від серцевої недостатності цього зателефонував до міпомер так званий «поло- ліції і зізнався в усьому, але
гівський» (або «павлоград- йому не повірили.
Із Криму душогуб песький») маніяк Сергій Ткач,
який відбував довічне ув’яз- реїхав у Павлоград Дніобласті.
нення у Житомирській коло- пропетровської
Тут він скоїв найбільше
нії № 8.
Доведено, що нелюд злочинів. Більшість жертв
позбавив життя щонаймен- маніяка — діти. Так, 31 жовтше 37 осіб, але сам він пе- ня 1984 року він задушив
реконував, що на його ра- і зґвалтував 10-літню Олю

«В якийсь період жінка приходить до розуміння, що поряд повинен бути чоловік, який стане з нею одним цілим».

Вона принесла всесвітню славу
Україні, посівши перше місце на Євробаченні-2016: світ почув пісню-долю
«1944» про злигодні кримських та-

Фото unian.ua.
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Цікава
l ТАК НІХТО НЕ КОХАВ

Фото moirebenok.ua.
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Захопливе 15-хвилинне відео цього запливу в китайському Ханчжоу (дивіться на
YouTube-каналі Swim Swimming) можна переглядати, неначе феєричний фінал улюбленого серіалу!
Перед завершальним «колом» (двома відрізками по 25 м) українець ще поступався італійцеві Грегоріо Пальтріньєрі (олімпійському
чемпіону, дворазовому чемпіону світу та рекордсменові світу на цій дистанції!) цілих 0,7 м.

Проте на останньому «повороті» і вирішальній
«25-метрівці» Михайло буквально «з’їв» Грегоріо! Романчук фінішував першим, та ще й із рекордом чемпіонатів світу — 14.09,14!
Навіть італійська коментаторка не стрималася і вигукнула в прямому ефірі: «Romanchuk!
Fantastico!»
Нагадаємо, що цьогоріч наш земляк взяв
і два «золота» на Чемпіонаті Європи в Глазго,
вигравши дистанції 400 та 800 м вільним стилем. n

»

Р

-річний Михайло Романчук виборов
«золото» Чемпіонату світу на короткій
воді на дистанції 1500 м вільним сти-

“

Усього в Павлограді від його рук
загинули близько 50 осіб. Потім маніяк
переїхав у Пологи Запорізької області
і продовжив свої чорні справи там.
Останній його жертві було дев’ять років.

хунку — 107 жертв. Докази Дмитренко в руїнах колишщодо останнього убивства нього маслозаводу, взявши
на пам’ять її нотний зошит,
досі збирає прокуратура.
Галина Попугаєва, мати який потім у нього знайш13-літньої жертви, яку поз- ли. Іноді жертвами ставали
бавив життя Ткач, зізналася і молоді дівчата — не старжурналістам ТСН: на його ше 20 років. Зазвичай Ткач
смерть чекала 28 років. Про спочатку душив, а вже потім
те, що душа убивці відлеті- ґвалтував.
Усього в Павлограді від
ла в пекло, жінка дізналась
у свій день народження. його рук загинули близько
Смерть маніяка вона назвала 50 осіб. Потім маніяк передоказом того, що справедли- брався у Пологи Запорізьвість на світі є. Після першого кої області і продовжив свої
душогубства прийшов із по- чорні справи там. Останній
винною, але йому… не пові- його жертві було дев’ять
років. Він вбив її на березі
рили.
Сергій Ткач родом із Ро- місцевої річки. Коли дівчинсії. Якийсь час він працював ку стали шукати, тутешній
у міліції на посаді криміна- житель розповів міліції, що
ліста, звідки його звільнили бачив, як Ткач купався з нею
за фальсифікації. Навички, та її друзями.
набуті ним на цій роботі, згодом допомагали йому приЗакінчення на с. 4
ховувати злочини.

»

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

для Волині – 60304,
для Рівненщини – 60312
для інших регіонів України – 60307
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
1 місяць – 17 грн 50 коп.
3 місяці – 52 грн 50 коп.
6 місяців – 105 грн

12 місяців – 210 грн

*Ціни наведені без врахування послуг
ПАТ «Укрпошта».

Канадієць «навчив»
бізонів ... української
мови

«Забери мене до себе
на небо. Андрій, 9 років»
Листи дітей-сиріт
до святого Миколая

Хто з нами – той знає більше!!!
ьше!!!!
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Доброго дня
вам, люди!

21 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.18, захід — 16.15, тривалість дня — 7.57).
Місяць у Близнятах. 14–15 дні Місяця.
Іменинники: Вікторія, Кирило.
22 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.19, захід — 16.16, тривалість дня — 7.57).
Місяць у Близнятах, Раку. 15–16 дні Місяця.
Іменинники: Ганна, Анатолій, Степан.
23 ГРУДНЯ

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Шуби від матінки природи зробили фотомоделями!
Цими днями у Луцькому
зоопарку зустрічали святого
Миколая. Погода посприяла,
щоб дійство нагадувало
справжню зимову казку
Негода не стала на заваді святу —
дорослі та діти розважалися, отримували подарунки і зігрівалися чаєм. А
ось мешканцям зоопарку було не так
радісно. Вольєри, які почали нагадувати маленькі хатинки, вкрив лапатий
сніг, тож надворі залишилися найбільш «морозостійкі» та охочі до уваги
гостей тварини. Справжніми «зірками» стали вівці у своїх присипаних снігом «кожухах». Вони не лише зустрічали кожного, хто підходив до огорожі,
а й вправно позували перед фотокамерами. Успіх був величезний. Чого
лише варті слова одного маленького
відвідувача: «Я до снігових баранчиків
вітаюся, а вони мені відповідають!»

«Через таких, як ти,
учителі хворіють»
Настрій у сина зіпсувався ще звечора, коли
кахикав, капризував і просив залишити
вдома. Я сприйняла його поведінку, як
звичайну хандру, помножену на лінь. Це навіть
закінчилося легенькою сваркою
Оксана САГАН

А після 2–го уроку мені зателефонували зі школи.
Саша пішов у медпункт і таки «наміряв» 37.3. Серце
стиснулося: з одного боку, справді температура, а з
іншого — не найвища, і складається враження, наче
він «притягнув» хворобу навмисне. До вечора стало
гірше — майже 39 і сильний кашель. Син випив ліки,
заліз під ковдру, я сіла поруч. «Знаєш, вчителька на
уроці запитала, чому ти мене вдома не залишила,
— тихенько мовив він. — А потім сказала, що через
таких, як я, вчителі хворіють». Що було відповісти?
Може, й справді я неправильно зробила, відправивши його до школи? Тільки ж хіба про таке говориться
при дітях? А найбільше вразило, що педагог, виявляється, не за клас переживає, а за себе і за своїх колег…Нещодавно в Україні відзначали день народження великого педагога Василя Сухомлинського. Один
із найвідоміших його висловів «серце віддаю дітям»
мав би стати девізом для кожного вчителя. Цікаво, як
би оцінив цю ситуацію Василь Олександрович?

21 грудня церква вшановує пам’ять
преподобного Потапія і святої Анфіси
Рукодільниці. Пращури цього дня спостерігали
за деревами: багато снігу на них провіщало
багатий урожай. Коли ж гілки вкривав іній,
це означало, що щедро вродять фрукти
А, за прогнозом чергового синоптика обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, 21 грудня — хмарна погода. Вночі сніг, вдень невеликий мокрий сніг.
Ожеледиця. Вітер південно–західний, 7—12 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — 2—7 градусів морозу, вдень — від мінус 3 до плюс 2. 22–го — хмарна погода. Вночі сніг, удень дощ із мокрим снігом. Місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледиця.
Подекуди хуртовина. Вітер південно–західний, 7—12 метрів за секунду. Місцями пориви — 15—20 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 0—5 морозу, вдень
— від мінус 1 до плюс 4. 23–го — хмарна погода. Вночі
мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Ожеледиця. Вітер північно–західний, 7—12 метрів за секунду. Подекуди пориви — 15—20 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від мінус 3 до плюс 2, вдень — 0—5 градусів
із позначкою «плюс». 24–го — хмарна погода. Вночі
мокрий сніг, вдень часом дощ. Ожеледиця. Вітер

24 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.17, тривалість дня — 7.57).
Місяць у Раку, Леві. 17–18 дні Місяця.
Іменинники: Данило, Леонтій, Петро.
25 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.17, тривалість дня — 7.57).
Місяць у Леві. 18–19 дні Місяця.
Іменинники: Олександр, Спиридон.
26 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.18, тривалість дня — 7.58).
Місяць у Леві, Діві. 19–20 дні Місяця.
Іменинники: Анастасія, Арсеній, Орест.
27 ГРУДНЯ

Ну що, хлопці та дівчата, подобається фотка?

Скільки сніг не лежатиме,
а розтанути мусить
Дві головні теми, які нині найбільш популярні
у громадському транспорті: Томос і щедрий
снігопад. Щодо церковної незалежності, то,
судячи з розмов, частина людей насправді
ще не зовсім розуміє самої суті цієї події.
Тому більше говорять про зиму
Костянтин МОРОЗ

У ранковій маршрутці, якою часто добираюся
до Луцька, жіночки жваво обмінюються враженнями про нічну хурделицю. З їхньої розмови стає зрозуміло, що вони із сусідніх сіл.
— Не знаю, як у вас, але в нас то з півметра снігу насипало. Мій Вася зо дві години чистив двір,
— розповідає одна. — На нашій вулиці всі чоловіки
хазяйновиті, то стараються один перед одним ще
із самого рання.
— Та й у нас люди не ледачі, — додає її співрозмовниця. — Є, правда, один кадр, його називають
«Колька–артист», бо все приказками говорить. Він
вернувся в село батька доглядати, живе на його
пенсію. Біжу вранці на маршрутку, а їхня хата —
коло зупинки. Він стоїть на порозі й курить. Я йому й
кажу: «Миколо, ти хоча б стежку до хати прочистив,
може, хто зайде на празник. А він мені говорить:
«Скільки сніг не лежатиме, а розтанути мусить».

n Прогноз погоди

«Іскринки інію, мов візерунок...

Сонце (схід — 8.19, захід — 16.16, тривалість дня — 7.57).
Місяць у Раку. 16–17 дні Місяця.
Іменинники: Ангеліна, Євгеній, Олексій.

північно–західний, 5—10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — від мінус 3 до плюс 2, вдень — від мінус
1 до плюс 4 градусів. 25–го — хмарно з проясненнями. Часом мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер західний,
5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від
мінус 4 до плюс 1, вдень — від мінус 3 до плюс 2 градусів.
26–го — хмарно з проясненнями. Невеликий сніг.
Ожеледиця. Вітер північно–західний, 5—10 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — 1—6 градусів
морозу, вдень — 0—5 нижче нуля. 27–го — хмарно з
проясненнями. Часом невеликий сніг. Ожеледиця.
Вітер північно–західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 3—8 морозу, вдень — 0—5 градусів із позначкою «мінус». За багаторічними спостереженнями, найтепліше 21 грудня було 1994 року — плюс 10,
найхолодніше — 2009–го — 22 градуси морозу.
У Рівному 21 грудня хмарно, вдень сніг. Температура повітря — 0—5 градусів морозу. 22–го
— похмура погода, дощ зі снігом. Температура повітря — від 0 до 3 градусів тепла. 23–, 24–, 25–го —
хмарно, дрібний сніг та дощ зі снігом. Температура
повітря — від мінус 2 до плюс 1. 26–го — хмарно,
дрібний сніг. Температура повітря — 2—5 з позначкою «мінус». 27–го — небо буде вкрите хмарами,
дрібний сніг. Температура повітря — 2—4 градуси
морозу.

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.19, тривалість дня — 7.59).
Місяць у Діві. 20–21 дні Місяця.
Іменинники: Іларіон, Леонід, Микола.

Допоможіть господарям!
У селі Береськ Рожищенського району
пропала тільна корова. Хто володіє будь–
якою інформацією, просимо повідомити за
номером 098 521 86 30 (Аркадій). Винагороду гарантуємо!

Вийнята з тіла куля стала
оберегом для героя.
А Чудотворця просить
про єдине…
Важкі поранення,
контузії, полон і
десятки смертей
побратимів
пережив житель
Маневич
Ігор Малогловець
(на фото)
Юлія МУЗИКА

Ігор родом із Вінниці, на Волинь потрапив, одружившись із маневичанкою. Має дві
вищі освіти — педагогічну та юридичну, закінчив військову кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Бойовий досвід в Ігоря Володимировича
був ще до початку російської агресії на Сході
нашої країни — як миротворець він побував
у Сербії та інших «гарячих точках». У травні
2014–го мобілізований до лав Збройних сил
України.
— Слов’янськ, Краматорськ, Дебальцеве,
Вуглегірськ, Іловайськ уночі із закритими очима пройду, — розповідає ветеран АТО, який
за чотири роки був командиром підрозділів
25–ї десантно–штурмової та 14–ї ОМБр.
Після лікування в госпіталях (у нозі залишилися осколки) знову йшов на передову —
не міг покинути своїх підлеглих. Повернувся
Ігор Малогловець з–під Попасної додому
лише наприкінці липня цього року. І як спогад
про жахіття війни — вийнята з тіла куля, що
стала солдатові оберегом.
— Головне, що є для кого жити — поряд дружина і діти, — ділиться Ігор Володимирович. —
Дорожу спілкуванням із тими, з ким був у Іловайському «котлі» — їх небагато лишилось… А
бажання лише одне — хай на нашу землю прийде мир! Про це на свято
просили у Миколая Чудотворця всією сім’єю.

Ведучий рубрики
Олександр
ДУРМАНЕНКО.
Тел. 72–38–94.

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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Фото twitter.com/poroshenko.

ПРОЩАЙ, КІРІЛ!
Фото ru.tsn.ua.

От і все. Скінчено. Незалежність
Української церкви стала реальністю

Історичне фото: Президент України Петро Порошенко, митрополит Київський та всієї України Епіфаній,
митрополит Гальський Емануїл.

Через кілька років місце Кіріла займе наближений
до Путіна митрополит Тихон (Шевкунов) (на фото зліва).

ічого не допомогло.
Обзивалися з Москви
«розкольниками». Кидали пальці «вєєром», що
не всі «помісні церкви» підтримають. Бикували на Константинополь.
Скаржилися
наостанок Папі Римському
(верх безсилля).
Ніщо не спрацювало.
Тепер почнеться боротьба
за власність. І поступове витискання церковної Москви
з України. Виною всьому —
війна, війна і ще раз війна. Що
прийшла на українську землю
з-під зірок Кремля.
Тепер із Кримом, але без
церкви в Україні. Ах, ви так
не вибирали?! Чи не хотіли
вибирати? Але вибрали. Вам
вказали ваше місце. Вам показали, що ви вибрали. Тепер
смачного!
Разом із тим, українська
автокефалія — це падіння патріарха Кіріла. Його час на посаді начальника РПЦ закінчено. Він зазнав поразки і піде.
Не відразу. У Москві не будуть знімати Кіріла негайно —
не дадуть приводу думати, що
визнали поразку в Україні.

Н

У Москві так роблять завжди.
Наступним
патріархом
буде Шевкунов (Тихон) —
близький до Путіна, його
особистий «духівник», при-

із Кримом,
« Тепер
але без церкви
в Україні. Ах, ви так
не вибирали?! Чи
не хотіли вибирати?
Але вибрали. Вам
вказали ваше місце.
Вам показали, що
ви вибрали. Тепер
смачного!

»

значений у травні 2018 митрополитом і намісником монастиря. Він уже застиг на старті.
Головний
переможець
від розгрому Кіріла в Україні — Шевкунов. Буде він з часом патріархом, і РПЦ впаде
ще нижче.
Прощай, Кіріл. Струсимо
пил зі свого взуття. Більше
згадати нічого.
Блог на російському
сайті «Ехо Москви». n

У КРЕМЛІ НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧАТЬ
ПОРОШЕНКУ АВТОКЕФАЛІЇ
Утворення нової православної церкви — це спалення
головного на сьогоднішній день російсько-українського
«мосту», і цей міст значно довший і важливіший навіть
за новозбудований Кримський
Андрій ОКАРА,
політичний
філософ
і експерт,
TV-персона

Кремлем як абсолютне зло
(яке не влаштовує Росію. —
Ред.)… Путін неодноразово
підкреслював: мовляв, розмовляти будемо з наступним

До Петра Порошенка
було і залишається чимало
претензій — мовляв, і це не
так, і те не туди. Наскільки
вони обгрунтовані, а наскільки є «чорним піаром»
із боку конкурентів, недоброзичливців та російських
телеканалів, не завжди можна впевнено визначити.
Найгіршою «чорнухою»,
найтяжчим закидом у ході
передвиборчих
перегонів
стало звинувачення політиків у зв’язках із Кремлем.
Та, оцінюючи ситуацію
об’єктивно, доводиться визнати, що саме Порошенко сприймається нинішнім

оскільки УПЦ МП нерідко
добровільно ставала знаряддям Кремля, здатним
впливати на велику частину
українського суспільства.

неодноразово підкреслював: мовляв,
« Путін
розмовляти будемо з наступним президентом
України. Тобто не з Порошенком.
»
президентом України. Тобто
не з Порошенком.
Утворення нової православної церкви та Томос про
її автокефалію — це спалення головного на сьогоднішній день російсько-українського «мосту», і цей міст
значно довший і важливіший
навіть за новозбудований
Кримський.
У Кремлі ніколи не пробачать Порошенку Томоса,

Відновлення нашої армії,
над знищенням якої за часів
Януковича досить ефективно
попрацювали кілька міністрів
оборони України — це теж
таке, чого Кремль ніколи
не вибачить нинішньому
українському Президенту.
Друкується
зі скороченнями.
Оригінал опубліковано
на сайті «Обозреватель»
(obozrevatel.com). n

n Варто знати

Футболу кожен вік підвладний
Або як дивитися матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи у зручному місці та у відмінній якості
Василь ГОРІН

холостяцькому колективі на роботі завжди були дві головні теми для розмов:
дівчата і футбол. Ближче до початку фінальних матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи
УЄФА пріоритети змінювалися. І, як у популярній колись пісні, головним ставав футбол,
ну а дівчата — згодом.
Сергій не одразу помітив, що на його заклик піти у спорт-бар подивитися футбол під
пиво стало відгукуватися все менше колег.
Уболівати вони вирішили в затишному сімейному колі.
Одного разу Сергію довелося самому
йти в знайомий бар, де в прямому ефірі
показували матч Ліги Європи. Власник закладу уклав договір із відомим телекомпровайдером і мав доступ до ліцензійних
трансляцій.
Зал уже гудів. Сергій насилу знайшов вільне місце. Поруч сиділа дівчина, яка прийшла
без компанії і зраділа, що й він один. Виявилося, що Світлана теж уболіває за «Барселону».
Раніше ходила сюди з подругою, але її новий
хлопець не пускає.
— А у мене вдома по телевізору тепер мат-

У

«Воля Футбол +» і тепер дивлюся матчі не тільки по телевізору, а й на смартфоні, як у прямій
трансляції, так і в запису, — похвалився хлопець.
Розлучатися чомусь не хотілося, і Сергій
запросив Світлану в гості, дивитися усі наступні матчі Ліги. Так молодим виявилося зручніше
спілкуватися …
Футбол — футболом, а любов — любов’ю.
Вирішив Сергій, що пора дівчину з батьками
познайомити. Світлана тільки попросила хлоп-

Провайдер ВОЛЯ і канали
« «Футбол
1»/«Футбол 2»
отримали право транслювати
всі матчі Ліги чемпіонів та Ліги
Європи УЄФА на сезони 2018–
2021.

»

чі Ліги чомусь не показують, — поскаржилася
Світлана.
— Так треба правильно провайдера обирати, — пояснив Сергій новій знайомій. — Для
показу таких матчів з нинішнього року потрібно
отримати ліцензію. У всьому світі професійний
спорт підживлюється відрахуваннями від телевізійних трансляцій. І я дуже задоволений, що

мій провайдер ВОЛЯ і канали «Футбол 1»/«Футбол 2» отримали право транслювати всі матчі
Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА на сезони
2018–2021. Я як абонент трохи доплатив за додатковий пакет «Футбол HD», але ти ж розумієш, що за задоволення дивитися такі матчі в режимі реального часу можна і розщедритися.
— А ще я підписався на додаткову послугу

ця не говорити, що вона фанатка футболу, хто
знає, як старші це сприймуть. А він у відповідь
розсміявся:
— А я вже сказав. І вони зраділи, тому що
мама і тато зі спортом завжди дружили. Зараз
і на лижах ходять, і в теніс грають. Дивляться
всі футбольні матчі українських команд, Лігу
чемпіонів і Лігу Європи УЄФА. І задоволені, що
ВОЛЯ гарантувала своїм абонентам можливість дивитися прямі трансляції. Справжній
фанат не може чекати на результат, йому треба
бути в грі, переживати, радіти і насолоджуватися красивими моментами. n
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Погляд

n Дожилися…

Фото google.com.ua.
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n Кримінал

Довелося
стріляти
по колесах

Олег КРИШТОФ,
спеціальний кореспондент
«Газети Волинь»

ЛИШЕ ЗАПИТАННЯ
(БЕЗ ВІДПОВІДЕЙ)
ПРО ЗРАДУ НАВКОЛО
І В ГОЛОВІ

Позавчора, близько
22-ї години, у Рівному на вулиці
Льонокомбінатівська екіпаж роти
поліції особливого призначення
помітив автомобіль «МерседесБенц ML 430», який їхав без світла
зовнішніх фар. Водій проігнорував
вимогу зупинитися і почав утікати

Українці вистояли у війні з Путіним
усупереч чи завдяки Порошенкові?
Якби був інший керівник на посту
глави держави, ми б уже перемогли чи
програли?
еред прийдешніми виборами мені хотілося б мати відповіді на ці питання, але
серед терабайтів брехні у нашому медіапросторі я навряд чи їх знайду. А от багато наших
співвітчизників цікавиться іншими, може, й важливішими, проблемами.
«У мене мінімальна зарплата, а чоловік-алкоголік нічого не заробляє. Петре Олексійовичу,
як мені вижити?» – приблизно такий крик душі
«кочував» в українському сегменті інтернету декілька місяців. Справді, якби не Президент, ми б
краще вчилися, вдало б вибирали собі фах, чоловіків та дружин, і, звісно, всі кинули б пити...
Отож, читаючи такі дописи, хочеться стати на
захист глави держави.
Втім, можливо, і справді мінімальна зарплата
могла б бути вищою. От, наприклад, якщо припустити, що задекларовані (ну і приховані, звісно)
мільйони і мільярди в депутатів і держслужбовців
вкрадені, то чи не можна було б спрямувати їх на
«соціалку»? А ще якби за видобуток рівненського бурштину сплачувалися податки чи мито за
всю його контрабанду? Чи коли б власник «євробляхи» був упевнений, що кошти за легалізацію
автівки не підуть у кишеню Насірову, то, може б,
таки заплатив їх і не палив шини на кордоні? Всі
ці питання – компетенція правоохоронних або ж
фіскальних органів (читайте Президента).
До речі, хто має виплачувати заборговану
зарплату колишньому очільникові Державної
фіксальної служби, якого начебто повернули на
посаду? Можливо, прокурори, які не зуміли довести обвинувачення в суді, або й сам Луценко,
котрий добряче попіарився на затриманні високопосадовця, чи Президент, внаслідок реформ
якого ми маємо «найгуманніший» суд на планеті?
Щоправда, критикуючи владу, не хочеться
лити воду на млин скажених популістів, які нині
намагаються вдавати із себе опозицію. Одна
пані, котра зараз дивиться на нас із білбордів,
натиканих по всіх кутках українських міст, минулої виборчої кампанії закликала всіх політиків
відмовитися від зовнішньої реклами, ледь не
била себе в груди, розповідаючи, яке це марнотратство. А нині, навіть не моргнувши оком,
викидає шалені гроші на агітацію. До речі, статки вона нажила не через те, що має власний бізнес, а тому що дуже «умна» (як сказала співачка
Анастасія Приходько). Стосовно іншого товариша всіх трудящих, який у 2014-му, коли на фронті
гинули сотнями наші солдати, знімав на камеру
в тилу свої «подвиги», у мене, як і в багатьох моїх
знайомих, виникає запитання: «Як цей чоловік
може мати хоча б якусь підтримку народу?»
А ще у списку багатих і дуже цинічних людей,
який покладуть перед моїм носом 31 березня,
буде чимало представників 5-ї колони: Мураєв,
Бойко, Вілкул (ну і кількох «націоналістів», безперечно, можна сюди дописати). Та чи вдасться
серед цього непотребу знайти людину із совістю
і світлою головою? n
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n Пряма мова
Сергій ЛАВРОВ, міністр закордонних справ
Російської Федерації, яка веде з Україною
неоголошену війну, заявив, що Москва не визнає
терористичні «ДНР» та «ЛНР»,
бо бачить їх плацдармом
для підкорення всієї нашої
країни:

« »
Ви хочете визнати
«ЛНР» і «ДНР»? А далі?
Втратити решту України,
залишити її нацистам?

Олена ВОЛИНЕЦЬ

Серед білого дня в сільський
магазин зайшов… невідомий
у масці з пістолетом
Розбійний напад стався у Воротневі
Луцького району
Анна ПАВЛОВСЬКА

лідчі з’ясували, що зловмисник зайшов у торговельний заклад і, погрожуючи стартовим пістолетом,
заволодів грошима та пачкою
цигарок. Продавець одразу
зателефонувала правоохоронцям. Оперативники спільно
зі співробітниками групи реагування патрульної поліції, які
виїхали на місце події, за лічені години встановили особу
нападника. Маску та пістолет
вилучили. Підозрюваний —
40-літній мешканець Луцького
району, раніше судимий, який
понад 10 років відсидів за гратами за скоєння тяжких злочинів. Слідчі затримали його.

С

Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру в скоєному та обрання міри
запобіжного заходу. Розпо-

зайшов
« Зловмисник
у торговельний
заклад і, погрожуючи
стартовим
пістолетом, заволодів
грошима та пачкою
цигарок.

»

чато досудове розслідування
за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Волинянину загрожує покарання
у вигляді позбавлення волі від
трьох до семи років. n

иїхавши на автодорогу Київ–Чоп,
він рухався у напрямку столиці.
Неподалік села Горбаків Гощанського району поліцейські службовим
автомобілем заблокували рух утікачеві, але той розвернувся та поїхав у бік
обласного центру зустрічною смугою,
наражаючи на небезпеку всіх учасників дорожнього руху. Під час перегонів
поліцейські змушені були зробити декілька пострілів. Від застосування зброї
ніхто не постраждав.
Врешті-решт порушника затримали. З’ясувалося, що за кермом позашляховика був 42-річний житель селища Понінка Хмельницької області,
а в салоні — його 38-літня дружина
та малолітня донька. Чому чоловік чинив опір, наражаючи на небезпеку себе,
сім’ю, пішоходів, інших водіїв і працівників поліції, пояснити не зміг. Під час
переслідування і затримання травмовано трьох поліцейських. Пошкоджено
два службових автомобілі.
Хмельниччанина помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому
про підозру у вчиненні злочину за попередньою правовою кваліфікацією
частини 2 статті 342 (опір працівникові
правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та обрання міри
запобіжного заходу. n
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n Місцеве самоврядування

Вячеслав РУБЛЬОВ:
«Ми працюємо з людьми і для людей»
Бюджет 2018 року
голова фракції
«УКРОП» у Волинській
обласній раді називає
бюджетом розвитку
громад. Адже крім
значних сум коштів,
які виділялися
на дороги, великі
інфраструктурні
об’єкти, в області
активно підтримували
села
Анна ВОЛОЩУК

юджети останнього часу —
це гроші, які
йдуть на розвиток громад.
Раніше на потреби сіл
не знаходили коштів у такому обсязі — на ФАПи,
школи, освітлення вулиць.
Ми
сконцентрувалися
на тому, аби в селах, селищах і містечках Волині було створено кращі
умови для життя, — каже
Вячеслав Рубльов (на
фото). — У 2018-му гроші виділяємо на такі великі
об’єкти, як обласний перинатальний центр, інфекційна лікарня, в якій здійснено ремонт. Водночас

«Б

Фото Прес-служби УКРОПу.

підтримуємо й соціально
важливі установи в районах. Зокрема, на початку року з обласної казни
виділили кошти на капітальний ремонт даху в територіальному центрі соціального обслуговування
селища Локачі, оновили
покрівлю школи в селі
Привітне Локачинського
району. За бюджетні гроші
відремонтували актовий
зал та впорядкували територію дитсадка «Дзвіночок» у Рожищі. Продовжуємо каналізаційні роботи
в Затурцях Локачинського
району, ремонтуємо клуб

села Копачівка Рожищенського».
Звісно, найбільше турбують волинян дороги,
проте обласного бюджету
не вистачить, аби полагодити всі автошляхи краю,
які не ремонтувалися
27 літ. «В останні три роки
найбільші автомагістралі
Волині — Луцьк — Львів,
Луцьк — Володимир-Волинський, Луцьк — Ковель
— лагодили за кошти, які
надходили від так званого митного експерименту. На жаль, у бюджеті
2019-го їх уже не передбачено. І згідно з проек-

том кошторису на 2019-й,
який розробили чиновники облдержадміністрації,
він зменшився на мільярд
600 мільйонів гривень», —
нарікає укропівець.
Досі не надходять гроші від діяльності «Волиньприродресурсу»,
який
мав запрацювати ще два
роки тому. «Ці кошти мав
повинні були отримати
обласний бюджет та бюджети сіл і громад Волині. Однак повноцінно
запустити це підприємство ми не можемо. Крім
того, через схожу «діяльність» державних органів
є загроза зникнення для
ще одного наповнюючого бюджет підприємства
краю — «Волиньторфу»,
якому не дають дозволів
на видобуток торфу, отже,
без роботи залишаться
400 чоловік, а без альтернативного і дешевого
палива — понад 70 % соціальних об’єктів області.
Проте ми спільно з депутатським корпусом будемо відстоювати роботу
цього підприємства», —
наголошує Вячеслав Рубльов. n
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Олег БЕРЕЗЮК:
«Українцям треба стати сильнішими»
Під час робочої поїздки на Волинь голова фракції «Самопоміч»
у Верховній Раді поділився думками про медичну реформу, воєнний
стан, вибори та інші актуальні питання нашого сьогодення

ЗА ДОБУ РЯТУВАЛЬНИКИ
ЗВІЛЬНИЛИ ІЗ ЗАМЕТІВ
20 АВТОМОБІЛІВ
Та надали допомогу 31 людині
на Волині
Віталія ЛУКАШЕВИЧ

Фото прес-служби партії «Сомопоміч».

Роксолана ВИШНЕВИЧ

окрема, 18 грудня в Луцьку, на вулицях Саперів та Чекаліна, їм довелося
відбуксирувати 2 карети «швидкої» медичної допомоги, що поспішали на виклик.
А в Іваничівському та Володимир-Волинському районах рятувальники витягнули
з кюветів два пасажирські автобуси. Їхня
допомога також знадобилася 14 вантажним
автомобілям та легковику. Для проведення
аварійно-рятувальних робіт було залучено
19 одиниць пожежно-рятувальної техніки
підвищеної прохідності, задіяно 73 співробітники підрозділів Державної служби
з надзвичайних ситуацій. n

З

«ЦЯ РЕФОРМА ЗБЕРЕЖЕ
ЛІКАРЯ В КРАЇНІ»

Народний депутат і лікар
за фахом Олег Березюк під час
зустрічі з персоналом Нововолинської центральної міської лікарні загалом позитивно оцінив
зміни в галузі охорони здоров’я.
Він зазначив, що насамперед має
запрацювати первинна ланка медицини, яку потрібно забезпечити всім необхідним. Те, що до одних лікарів поспішають пацієнти
підписувати декларації, а до інших не дуже, — свідчення впровадження ринку в галузі. Якщо
виділених державою для хворого
грошей не вистачає для надання
якісних послуг, слід звертатися
до органів місцевого самоврядування, які повинні долучитися
до фінансування. Тоді відчуємо
покращення. В установах, де правильно поставлена управлінська
робота, ми це вже бачимо, наголосив Олег Березюк, і похвалив за ефективний менеджмент
Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання.
«Де належно організовано роботу, там успішно йдуть реформи
в первинній ланці та є хороші напрацювання для реформування
«вторинки», — сказав політик.
Водночас народний депутат підкреслив, що, незважаючи на нестачу сімейних лікарів, усе ж рух уперед помітний:
«Рано чи пізно реформа дасть
позитивний результат і збереже
лікаря в Україні. Олег Березюк
наголосив, що найбільш невдоволені змінами в медицині керівники департаментів виконавчої
гілки влади, через яких ішли потоки грошей, а тепер цього нема.
Втратили багато й ті, що раніше
опікувалися охороною здоров’я,
а тепер кричать у парламенті, що
все валиться.
КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ
ВІЙНА?

Назвавши війну в Україні однією із найчесніших, Олег Березюк підкреслив, що кінець її буде
тоді, коли ми станемо сильними. А воєнний стан — противага
агресії, інструмент досягнення
миру. Це якраз і стало юридичною підставою того, що Путін
не зустрівся з Трампом. На думку
Олега Березюка, Порошенко ввів
воєнний стан, можливо, і з маніпулятивною метою, щоб утриматися на посаді на наступний термін. Тому «самопомочівці» були
проти впровадження його на усій
території України.
— Як іще перешкодити війні? На лінії зіткнення встановити
50–кілометрову
мілітаризовану зону з потужними ракетними
установками, добре навченими
солдатами, зброєю. Укласти прямі військові угоди з прибалтами,
поляками, угорцями, румунами.
А головне — треба розвивати
економіку, зміцнювати тил. Революції влади не змінили: вона
як була в руках 6–7 людей, так

СУД ВРАХУВАВ КАЯТТЯ
СЕПАРАТИСТА
Що перешкоджає нормальній роботі Володимир-Волинської станції переливання
крові, народному депутату Олегу Березюку розповів
в. о. головного лікаря Ярослав Бенч.

і залишилася, — говорив Олег
Березюк.
«САМОПОМІЧ» —
ЦЕ СПРАВЖНЯ ОПОЗИЦІЯ

Олег Березюк чітко висловився щодо виборів глави держави.
Вони повинні відбутися. Стосовно участі у них лідера партії «Самопоміч» Андрія Садового, то він
сказав так:
— Андрій Садовий прийняв
рішення йти на президентські
вибори, і «Самопоміч» його
в цьому підтримала, щоб показати іншу форму управління державою. Чим відрізняється Садовий від інших? Андрій Садовий

— це єдина
« «Самопоміч»
політична сила, яка
не має жодного стосунку
до олігархічного
управління в країні.

»

і «Самопоміч» — це єдина політична сила, яка не має жодного
стосунку до олігархічного управління в країні. Всі інші кандидати, незалежно від прізвищ, — це
люди з одного «гетто» — олігархічного режиму. І це треба
розуміти. Більше того, Садовий
прийняв своє рішення не просто
так. Перед цим він багато часу
провів у розмовах з різними
політичними партнерами. І остаточно це рішення, напевно,
було прийнято тоді, коли молода, амбітна, професійна політична партія «Демократичний
альянс» виявила бажання і згоду
об’єднатися із «Самопоміччю»
заради перемоги нових якісних
сил на президентських, а потім
парламентських виборах. Зараз «Самопоміч» і Садовий ведуть перемовини з декількома
подібними молодими, підкреслю, амбітними, незалежними
від олігархату і сьогодні, і в минулому, силами для того, щоб
сформувати блок, який би був
якісною противагою тим людям,
що двадцять років при владі, але
насправді представляють олігархічну економіку, яка тільки
руйнує українську державність.

Андрій Іванович пропонує три
кроки для зростання економіки
України. Перший — зменшити
податковий тиск, тому що сьогоднішні ЄСВ і ПДФО, якщо їх
об’єднати, — це все-таки велике
навантаження. Друга річ — запровадити податок на виведений
капітал. Грузія, Естонія, Латвія є
позитивним прикладом. Ще один
крок — цифровізація економіки,
яка допоможе зруйнувати корупційні схеми.
«ЯКЩО НЕ ПХАЄШ ВОЗА —
ВІН НЕ ПОЇДЕ»

Так образно висловився Олег
Березюк під час зустрічі з колективом
Володимир–Волинської
станції переливання крові, який
переживає складний період.
Нардеп закликав працівників діяти більш рішуче. Через штучні
перепони та відсутність лабораторії для перевірки препаратів крові цьому підприємству
не дозволять виготовляти альбумін. Припускають, що причина
— прагнення фірми «Біофарма»
стати монополістом на ринку.
Працівники розповіли, що в них
хочуть за безцінь купувати сировину, з якої виготовлятимуть
той же препарат і відправлятимуть за кордон. Назвавши ситуацію однією з форм гібридної війни проти України, Олег Березюк
пообіцяв організувати з цього
приводу зустріч у профільному
міністерстві.
«ІНСТРУКЦІЯ
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ»

Зустріч зі студентами Володимир–Волинського коледжу імені
А. Кримського
перетворилася
на захопливу дослідницьку бесіду. Олег Березюк, який, до речі,
часто читає лекції в університетах, зупинився на трьох великих
постатях — Тараса Шевченка,
Івана Франка та Іллі Рєпіна. Закцентував увагу студентів на такому понятті, як «нейролінгвістичне програмування», розповів
про шахрайство, яке трапляється
у літературі. За приклад узяв казку Івана Франка «Лис Микита»,
яку за редакцією Максима Рильського у спотвореному вигляді
пропонують нашим школярам. n

Прокурори галузевого відділу
прокуратури Волинської області
підтримали публічне обвинувачення
у кримінальному провадженні
про розповсюдження 64-річним
лучанином матеріалів із публічними
закликами до зміни меж території
та державного кордону України
(правопорушення, передбачене
ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу
України)
Наталія МУРАХЕВИЧ

ромадянин, використовуючи комп’ютерне обладнання та засоби мобільного зв’язку, зареєстрував електронну сторінку під псевдонімом в російській
соціальній мережі «Одноклассники» й розміщував там публічні заклики щодо необхідності «звільнення» військами Російської
Федерації території України від проукраїнськи налаштованого населення. Після
викриття обвинувачений щиро розкаявся
у скоєному, активно сприяв у розслідуванні злочину — і суд врахував це при визначенні йому міри покарання. Визнавши
чоловіка винним, Луцький міськрайонний
суд призначив йому 3 роки позбавлення
волі зі встановленням 1-річного іспитового строку. n

Г

ВИСОКА ВІДЗНАКА
«БОЙОВОГО»
СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ
За вагомий особистий внесок
у державне будівництво, розвиток
місцевого самоврядування,
багаторічну сумлінну працю
і професіоналізм Указом Президента
України Петра Порошенка сільський
голова села Боровне КаміньКаширського району Михайло
Оліферчук удостоєний ордена «За
заслуги» III ступеня
Олександр ПРИЙМАК

арто зазначити, що, крім виконання
своїх прямих обов’язків на ниві державного управління, Михайло Іванович послужив країні і в зоні проведення антитерористичної операції, захищав
її кордони від ворожого засилля проросійських сил у складі 51-ї окремої механізованої бригади. Разом із побратимами пережив найтяжчий, початковий, період війни.
Перебував у Луганській області на блокпості, а пізніше під Іловайськом у селі Многопілля. n

В

Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UA
A

6

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

20 грудня 2018 Четвер

www.volyn.com.ua

n Актуально
проти України лідерка БЮТ і
кандидатка на найвище крісло
в країні жодного разу не голосувала за закони та ініціативи,
які визнають Росію агресором
і мають за мету розірвати «нездорові» зв’язки. Крім того,
Тимошенко пообіцяла ліквідувати прибуткову українську
компанію «Нафтогаз», яка відсудила в «Газпрому» два з половиною мільярди доларів за
недопоставлений газ. Проти
самого ж російського газового гіганта свідчити в Стокгольмьскому арбітражі вона відмовилася. «Вишенькою ж на
торті» стала нещодавня заява Тимошенко щодо кризи в
Азовському морі, що дублює
позицію Володимира Путіна:
«Захоплення українських моряків РФ — провокація України, і відповідати за неї українській владі». «Кремлівською
зозулею», до речі, її прозвав
Олег Ляшко.

ПОЛІТИКА З ПРИСМАКОМ ГАЗУ:
ЗВОРОТНИЙ БІК ТИМОШЕНКО
«Їхні обличчя знайомі
всім українцям. Вони
десятиліттями не
«злазять» з екранів,
наче, герої улюблених
серіалів. Учора —
при владі, сьогодні —
в опозиції, а завтра
йтимуть у президенти», —
це початок однієї із серій
програми «Джокери»,
ведучим якої став експрезидент Грузії Міхеіл
Саакашвілі. Герої проекту
— українські політики,
які вирішили змагатися
за президентське
крісло. Першою в
об’єктив журналістів і
Саакашвілі потрапила
Юлія Тимошенко. Гості
програми розвідали,
як і з якими грошима
«Вона» прийшла в
політику, які «персонажі»
входили в її оточення,
а також з’ясували, чи
справедливо кандидатку
на найвищий пост в
Україні називають
«кремлівською зозулею»
Тарас ДАНИЛЬЧУК,
політичний експерт

ладимир Владимирович, я точно без
галстука могу проводить ужины (сміється)», — цій
цитаті з розмови колишнього
прем’єра Тимошенко з Путіним відведено особливе місце
в програмі. Тоді — у 2008-му
— Росія напала на Грузію, а
об’єктом насмішок став сам
Міхеіл Саакашвілі. Він на нервовому ґрунті зажував свою
краватку просто в прямому
ефірі. Тимошенко ж — замість
засудити агресію — висміяла
реакцію тодішнього очільника
країни–партнера разом з автором і реалізатором нападу.
Попри те, що, ставши на певний час частиною українського
політикуму, Саакашвілі пробував об’єднатися з Тимошенко і
«дружити проти» чинної влади,
цієї насмішки він, схоже, так їй

«В

БІДНІСТЬ — НЕ НЕДОЛІК,
А СПОСІБ ЗАРОБИТИ

«Коса моя розплетена, її піарниця розплела...»

і не пробачив. «Мене більше
дратує не те, що вони хіхікають
над моєю краваткою, і навіть
не те, що вона відмовились
рішуче засуджувати цю агресію. А те, що вона вважала, а
може, і сьогодні вважає, що в
цьому дуже стратегічному питанні для України і для всього
регіону можна домовитись з
Путіним», — заявив Саакашвілі в ефірі.
ГАЗОВА ПРИНЦЕСА

Своє розслідування журналісти «Джокерів» розпочали у Дніпрі. Саме там ще
нікому невідома Юлія Тимошенко «сколотила» свій перший мільйон, заснувавши
мережу відеопрокатів. Причому найбільший прибуток
давали еротика та бойовики,
стверджують автори проекту. Коли ж цей бізнес пішов
на спад, впливовий родич —
тесть Тимошенко — допоміг
Юлії зайняти нову, більш прибуткову нішу — енергетичну.

встановлено у 2017 році
(лист 33 метри).
l 15,6 мільйона гривень

l 47-метровий лист

Миколаю написали учні
Луцького навчально-виховного комплексу №10.
Звернулися до Чудотворця
аж 609 школярів. Це найдовше у країні послання
до улюбленця дітей. Воно
увійшло до Книги рекордів
України. Попередній було

готівкою і ще 400 тисяч на
рахунках у банку задекларував голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко.
Торік очільник області заробив 1,3 мільйона гривень.
Доходи чиновника принесли продаж рухомого майна,
відсотки від банківських
вкладів, заробітна плата та
пенсія.
l Конверт з оригіналь-

ною маркою «Ковель.
500-річчя отримання Магдебурзького права» випустила «Укрпошта». На

Корпорація «Український бензин» (КУБ), яка згодом за допомогою сумновідомого екс–
прем’єра Павла Лазаренка
перетворилася на газового
гіганта — ЄЕСУ, які перепродавали українцям російські
паливо та газ. Надприбутки

дом «газової принцеси» і
підпише кабальні для нашої
держави контракти Тимошенко—Путіна, через які українці
переплатили мільярди доларів і дали змогу тоталітарному монстрові Росії окріпнути і
розпочати війну.

хоче перетворити Україну на Венесуелу.
« Тимошенко
Знижувати тарифи — найулюбленіше заняття
для таких режимів. Ви знижуєте їх, у вас виходить
дефіцит бюджету, і всі платники податків
сплачують за них.

»

ж виводилися за кордон. Це
і були перші українські офшори. Саме тоді Юлія Тимошенко стала мільярдеркою,
«напрацювала» тісні зв’язки з
Росією і перестрибнула з олігархів у політики.
За
десять
років
як
прем’єр–міністр України вона
скористається своїм досві-

ньому зображено Свято-Воскресенський кафедральний
собор та сургучеву печатку,
а на марці — герб міста
(1852 р.), написи: «УКРАЇНА
UKRAINA», «2018».
l 5 найуспішніших шко-

лярів Рівненщини та
6 – Волині святкували
день святого Миколая
з родиною Президента
України. Діти стали переможцями та фіналістами
міжнародних і всеукраїнських
олімпіад, конкурсів, інновацій, бізнес-стартапів тощо.
l У Рівному Дід Мороз

гуляє з коляскою. Рівняни сфотографували, як по
вулиці жінка в червоному
костюмі прогулюється з ди-

«КРЕМЛІВСЬКА ЗОЗУЛЯ»

Російська влада, а разом
із нею і вся пропагандистська
машина РФ, відкрито підтримували Юлію Тимошенко,
коли вона сиділа «за газ» за
вказівкою Віктора Януковича. Сама ж Тимошенко не раз
віддячила Москві за це. Так,
уже з початку збройної агресії

тиною у візочку, і виставили
світлину в соцмережу. Наталія Юрченко, так звати маму
в новорічному вбранні,
розповіла, що у такий спосіб
хотілось додати звичайному
дню святковості, і сподівається, що так їй вдалося
здивувати перехожих.
l 26-річний чоловік, який

вночі вистрибнув із вікна
4-го поверху рівненської
лікарні, тілесних ушкоджень не отримав. Він
потрапив до неврологічного
відділення і поводив себе
так, що медперсонал намагався його угамувати. Але
молодик викинувся з вікна. А
санітарка медзакладу під час
інциденту зазнала травми.

Проаналізували журналісти і «Новий курс» Тимошенко,
котрий вона презентувала
як кандидатську програму. І
дійшли висновку: він перетворить Україну на Венесуелу. «У
вас порвані штани, але ви все
одно хочете розказати світу,
як треба зробити. Давайте
приклад. Зробимо всім добре — знизимо тарифи. Знижувати їх — найулюбленіше
заняття для таких режимів. Ви
знижуєте тарифи, у вас виходить дефіцит бюджету, і всі
платники податків сплачують
за них», — пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса в
ефірі програми.
Отже, «Новий курс», підсумували автори, — то спекуляція на бідності. При цьому
сама декларація Тимошенко
дивує зубожінням. Орендоване житло, жодного майна — і
лише офіційна зарплата. Хоча
для повноти образу леді Ю
варто було б хоч кілька разів
на тиждень знімати брендові
речі, кожна з яких коштує, як
платня за комунальні багатьох українців, до котрих вона
апелює. «Виходить, Юлія Володимирівна з бідністю бореться, але водночас на ній
заробляє. І її передвиборча
програма «Новий курс» — не
виняток», — зазначають журналісти. n

Подяка
Шановний
Леоніде Степ а н о в и ч у
Стефанович!
Дирекція ЗОШ
І—ІІІ ступенів села
Житнівка
Камінь-Каширського району висловлює
вам щиру та сердечну
вдячність за надання фінансової підтримки. Ви даруєте не просто матеріальні цінності, а несете людям
радість і надію.
Нехай ваша доброта
і щедрість повернуться
до вас сторицею. Бажаємо вам міцного здоров’я,
довголіття,
невичерпної
енергії та сімейного благополуччя. Вітаємо з прийдешніми Новим роком та
Різдвяними святами!

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

20 грудня 2018 Четвер

7
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НЕЗВАЖАЮЧИ НА ПРОТИДІЮ:
результати третього року
депутатства Андрія Покровського
Обранець луцької
громади та засновник
Громадянського руху
«СВІДОМІ» Андрій
Покровський (на фото)
прозвітував про свою
роботу за 2018 рік.
В ефірі 12-го каналу
депутат міськради
зазначив, що більшість
його ініціатив системно
блокувалися упродовж
2018-го. До цього
додався ще й тиск
на бізнес, співвласником
якого є політик
Руслан ПИЛИЧУК

хоч у міській раді
приймаються
поточні рішення, які часто
суперечать моєму баченню
та моїй позиції, я не опускаю
рук. Беру участь у більшості
сесійних засідань, виступаю
з ініціативами, намагаюсь
системно доносити свою
позицію до депутатського
корпусу та контролювати виконання прийнятих рішень, —
підкреслив він.
Отож за рік, що минає,
Андрій
Покровський
був
на 11 сесійних засіданнях,
на яких виступав 10 разів.
До його приймальні, що розташована на території «Сіті
Парку» за адресою: проспект
Волі, 49-а, надійшло 257 звернень від громадян.
— Якщо проаналізувати тематику звернень лучан,
то більшість з них містили
прохання отримати юридичні
консультації та з приводу незадовільної роботи комунальних закладів і служб, а також
це були запитання стосовно
благоустрою міста та прибудинкових територій, — зазначив депутат.
Окрім цього, за 2018-й
було проведено 18 колективних зустрічей з виборцями в
окрузі № 18 (на ньому Андрій
Покровський обирався депутатом Луцької міської ради)
і ще 23 — з лучанами відбулись

-І

на округах, де немає депутатів
у міській раді. За результатами
цих бесід із людьми, Андрієм
Покровським було спрямовано 52 депутатські звернення
у різні органи влади та установи.
Обранець громади зауважив, що особлива увага його
команди прикута до проблеми округів без депутатів. Він
підкреслив, що таких у Луць-

мірі 1 мільйона 120 тисяч гривень.
— Ми не залишимо мешканців цих округів наодинці
з їхніми проблемами. І далі
будемо їх підтримувати та добиватись бюджетного фінансування на тому ж рівні, що
і округів, від яких є депутати
у міській раді, — сказав він.
Ще одне питання, яким займався Андрій Покровський

2018 році бізнесмен спрямував мільйон 700 тисяч
« Угривень
на благодійність.
»
ку — 12. Проживає там 43 000
виборців. Для того, щоб допомогти залучити кошти на території міста, які обділені увагою
місцевої влади, у рамках діяльності Громадянського руху
«СВІДОМІ» (Андрій Покровський є його лідером та одним
із співзасновників) було започатковано відповідний проект.
У підсумку завдяки проекту
рішення, який підготував Андрій Покровський та підтримала більшість депутатів Луцької
міської ради, на 2018 рік вдалося передбачити 2 мільйони
400 тисяч гривень на потреби
мешканців «осиротілих» округів. Але через небажання міської влади спрямовувати кошти
в ці округи, профінансувати їх
вдалось лише частково у роз-

та його команда, стосувалося
модернізації шкільної освіти. Меценат за власні кошти
придбав 3 мультиборди загальною вартістю 386 тисяч
гривень (сучасні навчальні
пристрої, які поєднують в собі
великий сенсорний екран
та потужний комп’ютер з інтерактивними навчальними
програмами). Один мультиборд було подаровано першій луцькій загальноосвітній
школі, ще 2 отримають школи,
учні яких продемонструють
найкращі знання на міських
олімпіадах.
(До слова, команда Андрія
Покровського хотіла забезпечити кожну школу обласного
центру хоча б одним мультибордом і підготувала відповід-

ний проект рішення, який передбачав виділення необхідної
кількості коштів для купівлі
навчальних пристроїв. Проте
«провладна» більшість завалила цю ініціативу).
Разом із цим, у 2018 році
бізнесмен спрямував мільйон
700 тисяч гривень на благодійність. Окрім купівлі 3-х мультибордів для шкіл (386 тисяч гривень), Покровський придбав
та передав ендоскоп у Луцьку
міську клінічну лікарню та виділив мільйон гривень для купівлі
житла учасникам АТО.
— Депутатська робота

Цей

Перевертень ховався
День від повстанців
у мішку з борошном
в історії

21 грудня 1944 року курінний УПА Юрченко здався енкаведистам

грудня

Тарас СТЕПАНЮК

21 В

асиль Левочко (він же —
Довбуш,
Макаренко,
Соколенко,
Юрченко)
народився в селі Себечів Сокальського району Львівської
області. Був командиром сотні
УПА. 12 липня 1943-го під його керівництвом
знищили поляків у костелі в Порицьку (нині
село Павлівка, що на Іваничівщині). У серпні
того ж року керував засідкою на німців біля
села Суходоли Володимир-Волинського району.
У 1944-му Левочко був організаційно-мобілізаційним референтом Холмського окружно-

го проводу ОУН та сотником легіону самооборони Холмщини.
Напрошується висновок, що Юрченко цілеспрямовано працював на енкаведистів. 27 серп-

цілеспрямовано працював
« Юрченко
на енкаведистів.

»

ня 1944 року він організував та очолив юнацький
повстанський курінь «Гайдамаки». А вже через
п’ять днів, 2 вересня, привів хлопців до засідки
внутрішніх військ біля села Микитичі Володимир-Волинського району. «За п’ять кілометрів
від кордону нас оточили. Почалася стрільба, всі

для мене — це самореалізація та можливість впливати
на розвиток міста. Саме тому,
незважаючи на протидію,
я продовжуватиму працювати
на захист інтересів лучан! —
резюмував свій звіт Андрій Покровський.
Окрім цього, народний обранець відповів на 18 питань,
які надійшли від активних лучан
та експертів. Це були питання
щодо розвитку міста за останній рік, його перспективи,
про принципи депутатської діяльності Андрія Покровського
тощо. n

тікали хто куди», – пише у спогадах учасник тих
подій Павло Поліщук, який служив у згаданому
вище курені.
«21 грудня в селі Новини Порицького району
Волинської області добровільно здався курінний
Левочко Василь Васильович на псевдо Юрченко
разом зі своєю особистою охороною. Він заявив, що напередодні прочитав звернення українського уряду до населення західних областей УРСР, і вирішив припинити свою злочинну
діяльність проти українського народу», — писав
у січні 1945 року в «Радянській Волині» народний комісар внутрішніх справ УРСР, комісар держбезпеки 3-го рангу Василь Рясний.
Після того Василь Левочко очолив міжобласну агентурно-бойову групу управління НКВС.
28 серпня 1945-го курінного настигла кара: його
група потрапила в засідку відділу УПА.
«Ми шукали Юрченка. Його схопили в селі
Варяж (Сокальського району Львівської області. — Авт.), вони верталися з награбованим майном із Сокаля. Ми знали, що Василь — зрадник.
Він сховався в мішок із мукою. Його розстріляли. Було їх 15 чоловік, і всіх тоді вбили», — згадує повстанець Павло Поліщук. n
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n Ринок праці

«Територія майстерності» — це перші
кроки до мрії для сільських жителів
Фото прес-служби Центру зайнятості.

Під завісу року
Волинський обласний
центр зайнятості
розпочинає реалізацію
нового проекту, який
спрямований на розвиток
ягідництва, садівництва,
овочівництва,
тваринництва, переробку
та збут продукції,
кооперацію, підтримку
національної кухні
і підприємництва, а також
агротуризму
Власта КРИМСЬКА

и маємо за мету подолати
безробіття
в селах, а зробити
суттєвий крок у цьому напрямку
допоможе саме цей проект, —
наголосив директор організації
Роман Романюк. — Протягом останніх десяти років Волинським
обласним центром зайнятості
був впроваджений і реалізований спільно з департаментом
АПК Волинської ОДА освітній
проект «Зимова агрошкола».
За підсумками 10 сезонів його
результатом стало підвищення
професійної компетенції сільських жителів. За цей період
організатори провели навчальні
семінари щодо ведення сільського господарства для 25 ти-

-М

Роман Романюк: «У 2018 році за сприяння Центру понад 10 тисяч осіб
працевлаштовані, отримали нову професію — 2045».

Ми маємо можливість надати разову допомогу
« —в організації
підприємницької діяльності, —
наголосив Роман Романюк.
»
сяч осіб. Майже дві тисячі з них
започаткували власну справу.
Переконаний, що і цей проект
буде ефективним. Реалізовуватимемо його впродовж всього
2019 року, адже вважаємо, що
безпосередньо влітку можна
і побачити результати нових сучасних напрямів ведення господарства і бізнесу.
На початку презентації проекту Роман В’ячеславович розповів про ринок праці на Волині та його основні показники.

Сільських жителів, які протягом
2018 року скористалися послугами служби зайнятості, — 41%.
Це свідчить, що велика частина
селян є безробітною. І важливо, що їм допомагають не лише
знайти роботу, а й здобути спеціальність. За сприяння Центру
понад 10 тисяч осіб працевлаштовані, отримали нову професію
— 2045. Є чимало зацікавлених
і в новому проекті, який реалізовуватимуть у співпраці з роботодавцями агросектора, ОТГ,

фермерськими господарствами та сільськогосподарськими
кооперативами, консультантами-практиками,
громадськими організаціями. Ініціатива
охоплює жителів сільської місцевості, безробітних, молодь,
власників особистих селянських
господарств, фермерські господарства сімейного типу.
За словами Романа Романюка, реалізація проекту триватиме
з грудня 2018-го по грудень 2019
року. Його члени зможуть взяти
участь у проведенні різноманітних майстер-класів, навчальних
семінарів і тренінгів, економічних
екскурсій, робочих зустрічей.
Посилять ефективність ініціативи ментори й експерти агросектора — люди, які діляться
досвідом і передають його менш
успішним.
— Ми маємо можливість надати разову допомогу в організації підприємницької діяльності,
щоб започаткувати власну справу, активно її розвивати, — наголосив Роман Романюк.
Заступник начальника управління департаменту агропромислового розвитку Волинської
ОДА Людмила Петриканин зауважила, що новий проект більш
цікавий ще й тому, що він буде
цілорічним.
— Ми нещодавно заверши-

ли міжнародний проект «Впровадження новітніх технологій
з переробки молока», який
фінансувався за підтримки Міністерства закордонних справ
Республіки Польща. Результатом цього стало те, що на Волині
відбулася перша виставка сирів,
а досвід їх варіння люди здобували і за кордоном. В області
також фінішував проект «Ключ
до успіху», який реалізувався
в рамках східного партнерства
«Україна–Білорусь» і називався
«Час для бізнесу». Людей варто
об’єднувати за інтересами в кооперативи, що і практикується
за рубежем, — зауважила Людмила Федорівна.
Позитивними враженнями
від ініціативи та важливістю її дії
і в літній період поділилися консультант-практик, лектор Володимир Іщик, реалізатор проекту
«Зимова агрошкола» в Луцьку
Валентина Оніщук, Оксана Коновалова, жителька Рожищенського району, яка зацікавилася
ідеєю вирощування грибів і надіється на підтримку та професійні
поради.
— Волиняни — трудолюбиві
люди, і замість того, щоб спонукати їх їхати за кордон, потрібно
дати можливість реалізуватись
у своїй країні. Головне, щоб було
бажання займатися улюбленою
справою. Ми, у свою чергу, забезпечимо учасників проекту
базою знань та досвіду, які допоможуть зробити перші кроки
на шляху до мрії. Та найважливіше те, що всі наші успіхи і результати будуть помітні тоді, коли в
державі настане мир, — резюмував Роман Романюк. n

n Є проблема

«Батюшка сказав: людей,
які продаватимуть самогонку, не хоронитиме
як православних...»
На Рівненщині самогонники бояться не поліцію, а... святого отця
Фото google.com.ua.

У селі Чудель, що за
16 кілометрів від Сарн,
близько трьох тисяч
мешканців і чимало
п’яниць. Місцеві
жінки скаржаться, що
споюють тут від малого
до старого незаконні
торговці алкоголем. А
тому почали серйозну
боротьбу з цим злом
Левко ЗАБРІДНИЙ

удельці зібрали понад 300 підписів, аби
на проблему незаконного продажу алкоголю в їхньому селі звернули увагу і правоохоронці,
і посадовці. Лист направили
депутатам обласної ради, зазначивши, що їхні «звернення до органів місцевої влади
не дають бажаного результату». Мешканці нарікають, що
в Чуделі масово продають
розбавлений спирт, самогон,
зокрема і в закладах торгівлі,
а поліція реагує слабо. Селяни хочуть припинити незаконний продаж.
Депутат Рівненської обласної ради Микола Драганчук, до якого звернулися
чудельці й котрий відправив

Ч

Ось і вся закуска на такий гранчак...

за розповідями місцевих, – близько
« У80Чуделі,
«точок» продажу самогону та розбавленого
спирту, які мешканці називають шмурдяком.
запит до Головного управління Національної поліції у
Рівненській області з проханням вирішити важливу
проблему, зазначає, що в
Чуделі, за розповідями місцевих, – близько 80 «точок»
продажу самогону та розбавленого спирту, їх у селі
називають шмурдяком.

»

– Селяни зверталися до
районної поліції, та приїжджала, щось описувала, але незаконна торгівля алкоголем так і
не припинилась, – розповідає
Микола Драганчук. – А тамтешня молодь гроші має, бо
село недалеко від бурштинових покладів, і витрачає їх на
алкогольні напої. Звісно, це

проблема не лише Чуделя,
але коли вже є ініціатива громадськості, то правоохоронці
повинні реагувати строгіше.
Жінки ж вказують, де гонять
самогон: беріть дозволи на
обшуки – і працюйте.
У Чудельській сільраді запевняють, що намагаються
боротися з торгівлею самогоном та розбавленим спиртом. Але можуть зробити небагато.
– Ми провели розширене засідання виконкому, на
яке запросили пресвітера,
батюшку та людей, котрі торгують алкоголем. Прийшли,
звісно, не всі самогонники,
дехто каявся, а хтось і далі
торгує, запевняючи, що не
мають за що жити, – розповідає сільський голова Володимир Жук. – Ми направили їм листи з проханням
припинити цю «діяльність».
За літр алкоголю вони беруть 50 – 60 грн, пияки виносять усе з дому, аби його
купити. Руйнуються сім’ї,
від насильства страждають
діти, тому жіноцтво села і запротестувало. Ми вирішили
боротися всі разом – треба
ж комусь починати. Поліція
свою роботу проводила, але

така проблема по всій Україні.
Потрібно боротися з нею на
рівні держави, бо 170 гривень
штрафу, передбачених законом, для тих, хто незаконно
торгує горілкою, – це крапля
в морі. Має бути 15 – 20 тисяч, аби самогонники його
відчули. А ще вони знають:
без дозволу суду здійснювати обшук ніхто не має права.
Виконком сільради попередив, що не буде сприяти у
вирішенні їхніх проблем, наприклад, коли проситимуть
землю або якусь допомогу –
просто не голосуватиме. Це
все, що ми можемо зробити.
Наш батюшка говорив не раз
у церкві, що людей, які продають алкоголь, не хоронитиме
як православних. Деякі «точки» вже і позакривали: злякалися отця та пресвітера.
У Чуделі від самогонки
та розбавленого спирту, на
щастя, ніхто не постраждав.
Проте в Україні трапляються
часті отруєння незаконно
виготовленими алкогольними напоями. Зокрема масово труїлися самогоном
на Сході. Однак зупинити
незаконне виготовлення алкоголю в домашніх умовах
не можуть. Таке порушення
вважається адміністративним і карається штрафом
до 170 гривень. Аби відповідальність була кримінальною, а отже, суворішою,
правоохоронцям
потрібно
довести, що самогонку гнали для збуту. Тож покарання
має бути від трьох до п’яти
років позбавлення волі або
ж 17 000 – 34 000 гривень
штрафу. n
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n Місцеве самоврядування

Григорій ПУСТОВІТ:
«Кошти із Заходу дають
можливість Луцьку думати про завтра,
а не залишатися у вчорашньому дні»
Ще зовсім недавно ми із
заздрістю дивилися на
Польщу, яка отримувала
від Євросоюзу кредити
та гранти, і завдяки
їм змінювалася
буквально на очах. А
вже сьогодні такі ж
процеси відбуваються
в Луцьку. Міжнародна
співпраця, яка в
минулому обмежувалася
візитами делегацій містпартнерів, нині вийшла
на вищий — економічний
— рівень. Завдяки цьому
місто отримує солідні
кредити та гранти
всесвітньо відомих
фінансових установ, які
допомагають робити
«Європу» на Волині
Наталка ЧОВНИК

«30 ВІДСОТКІВ ЕКОНОМІЇ
ЩОРОКУ – ПЛЮС
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ШКІЛ І ДИТСАДКІВ»

Слово «енергомодернізація» лучани чують вже давно, але повною мірою його
значення зрозуміли лише
після введення нових тарифів. Тепло, вода, електрика
у домівках почали коштувати
так дорого, що питання — як
будемо заощаджувати? —
стало головним і для пересічних громадян, і для влади обласного центру. Хоча
вона не перший рік працює
в цьому напрямку і вже має
серйозні здобутки. Зокрема, у співпраці з Північною
екологічною
корпорацією
(НЕФКО), з якою зараз спільно реалізовує проект «Підвищення енергетичної ефективності бюджетних закладів
міста Луцька», так званий
НЕФКО-2. Йдеться про утеплення чотирьох дитсадків,
трьох шкіл і Палацу учнівської
молоді. Кошти на це виділені
у вигляді 10 мільйонів гривень кредиту та понад 195
тисяч євро гранту.
Реалізовуючи НЕФКО-2,
утеплено фасади приміщень,
встановлено
індивідуальні
теплові пункти (ІТП), замінено вікна та двері на енергозберігаючі.
Фінансовий
результат проекту — економія 2,5 мільйона гривень
щороку. Ще 17,3 мільйона
заощаджень повинен принести третій по рахунку
проект із Північною екологічною корпорацією «Енергоефективність в громадських будівлях міста Луцька»
(НЕФКО-3). Йдеться знову ж
про утеплення фасадів, дахів, встановлення ІТП, ізоляцію трубопроводів, заміну вікон та дверей. Різниця лише
у сумі виділених коштів:
5 мільйонів євро кредиту та
1,3 мільйона євро гранту.
Свою партнерську на-

дійність Луцьк довів і Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Завдяки йому в обласному
центрі реалізується проект
модернізації системи теплопостачання (його кошторис —
10 мільйонів євро та 4 мільйони євро гранту). Для міста ця
справа дуже вигідна, бо вже
замінено на нові понад 10 км
тепломереж та комплексно

енергоносіїв на рівні 30 %.
Крім того, ці приміщення
капітально
ремонтуються
(програма НЕФКО не може
бути реалізована в школі,
по стінах якої йдуть тріщини) та утеплюються. Навіть
ззовні ці заклади змінюються — вони стають такими
собі маленькими естетичними оазами. Подивіться,
який гарний вигляд має за-

міжнародної співпраці ми, звісно би,
« Без
працювали б у міру своїх можливостей,
але не мали б ні ЦНАПу, ні зоопарку.

модернізовано частину міських котелень. Наступного
року ця робота продовжиться — буде осучаснена наступна частина котелень. Також у 2019-му буде запущено
нову екологічну котельню на
біопаливі потужністю 5 Мвт
в районі підшипникового заводу. Вона забезпечить весь
прилеглий мікрорайон безперервним гарячим водопостачанням протягом міжопалювального періоду та
дасть змогу суттєво скоротити використання дорогого
природного газу.
— Такі проекти для міста надзвичайно потрібні, — розповідає виконувач
обов’язків міського голови
Луцька, секретар міської
ради Григорій Пустовіт. —
Як свідчить практика, енергомодернізація
бюджетних установ дає економію

»

раз 1-ша школа! Це впадає
в очі так само, як і садочки,
які ми модернізували завдяки проектам НЕФКО. До речі,
коли на Волинь приїжджав
інвестиційний
менеджер
НЕФКО стосовно реалізації
нашого третього проекту,
він побував у кількох відремонтованих дитсадках. І був
настільки здивований їхньою
красою та затишком, що зізнався: «Вам хочеться допомагати, бо ви змінюєте своє
життя, намагаєтеся зробити
для міста корисні речі».
«ОЧІКУЄМО,
ЩО ТРИДЦЯТЬ НОВИХ
ТРОЛЕЙБУСІВ ВИЇДУТЬ
НА ЛІНІЇ НАСТУПНОГО
РОКУ»

— Якщо ж говорити про
значення міжнародної співпраці загалом, то це своєрідна візитна картка. Кожне

місто, яке хоче бути інвестиційно привабливим, має
співпрацювати з європейськими банківськими установами, — продовжує Григорій
Пустовіт. — Багато структур
звертають увагу саме на цей
напрям роботи. Будь-яка європейська фінансова структура не захоче ризикувати
грошима і вкладати їх у місто,
в громаду, в якій вона сумнівається. А міжнародні проекти Луцька свідчать про те, що
з нами можна мати справу.
Ось і незабаром відбудеться
тендер по закупівлі 30 низькопідлогових тролейбусів. Це
робиться знову таки за європейські кошти, як і ремонт та
розбудова тролейбусної мережі.
Очікується, що новий електротранспорт виїде на вулиці
обласного центру наступного
року. Така можливість з’явилася завдяки Європейському
інвестиційному банку. Його
коштом відбудеться оновлення тролейбусного парку,
що допоможе істотно розвантажити центральну частину міста — на 80% звільнити
її від автобусів із двигунами
внутрішнього згорання малої
й середньої пасажиромісткості. Проект також передбачає
будівництво нового відрізку
тролейбусного
маршруту,
який з’єднає район підшипникового заводу з вулицею
Львівською.
Транспортну інфраструктуру Луцька поліпшить і спільний із польським містом Хелм
проект із бюджетом у понад
700 тисяч євро. Завдяки йому
міські перехрестя обладнають сучасними світлофорами
зі звуковим супроводом, а
головне — вони будуть пов’язані між собою, створюючи «зелену хвилю» для того,
щоб водій міг набрати певну
швидкість і спокійно їхати, не
зупиняючись.
«БЕЗ МІЖНАРОДНОЇ
СПІВПРАЦІ МІСТО БИ
ДУЖЕ ВІДСТАЛО
В РОЗВИТКУ»

Лучани, звісно ж, зауважили на своїх прибудинкових
територіях нові контейнери
для роздільного збору сміт-

тя. Вони з’явилися у багатьох
дворах як конкретний результат спільного проекту Луцької
міської ради та адміністрації Краю Ліппе (Німеччина).
Бюджет програми — 52 тисячі євро, за ці кошти було
придбано 130 контейнерів
та проведено просвітницьку
кампанію щодо правильного
розподілу побутових відходів, у тому числі за участю німецьких фахівців.
— Наші партнери з Краю
Ліппе
попереджали,
що
найважче буде переконати
людей сортувати сміття, —
веде далі Григорій Пустовіт.
— Уявляєте, навіть для такої дисциплінованої нації, як
їхня, це стало найбільшою
проблемою! І в нас це буде
непросто, але іншого шляху
немає. До того ж спілкування з іноземцями вчить нас в
усьому рахувати гроші. І ми
вже не веземо на полігон у
Брище все сміття, а відкладаємо окремо пластикову
тару, щоб потім її продати.
Зрозуміло, кошти від цього
не покриють всіх витрат на
збір побутових відходів, але
принаймні їх мінімізують. А
якщо в майбутньому це почне приносити прибуток, то
буде наша велика спільна
перемога.
Надійним партнером обласного центру Волині давно став польський Люблін.
Обидва міста неодноразово
реалізовували спільні проекти, а торік виграли грант
на суму понад 1 млн євро, в
рамках якого буде ревіталізовано, тобто відновлено,
вежу Чарторийських, що на
території Старого міста. Проект передбачає реставрацію і підсилення оборонного
муру, відновлення самої вежі
із влаштуванням у ній музею-майстерні лицарства і
середньовічних часів. Коли
всі роботи завершаться, місто отримає ще одну туристичну «фішку», що неодмінно
зацікавить жителів обласного
центру та його гостей.
— Ми використовуємо
кошти Євросоюзу для того,
щоб зробити життя лучан
комфортнішим та сучаснішим, — підсумовує виконувач
обов’язків міського голови.
— Якби міжнародної співпраці не було, ми би досі залишалися, образно кажучи, у
вчорашньому дні. Працювали
б у міру своїх можливостей,
але не мали б ні ЦНАПу, ні зоопарку (раніше реалізовані
спільні проекти. — Авт.), ні
вежі Чарторийських, ні енергомодернізованих садочків і
шкіл. Без міжнародної співпраці нічого цього в нашому
місті не було б найближчих
п’ять—десять років. n

Довідка «Волині»
Луцьк підтримує партнерські
зв’язки з 18 містами в 11 країнах світу: 7 міст-партнерів у
Польщі, 11 — в інших країнах
світу: Край Ліппе (ФРН); Тракайський район (Литва), міста:
Каунас (Литва), Брест (Білорусь), Бандирма (Туреччина),
Цянгтан (КНДР), Горі (Грузія), Кійов (Чехія), Світ (Словаччина), Патра (Греція), Алба Юлія (Румунія). Співпраця полягає в обмінах досвідом, участі в міжнародних
спортивних, культурних заходах та реалізації спільних
проектів міжнародної технічної допомоги.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
n

n Знай наших!
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

ного закладу. Цей сад теж був би неможливим без численних друзів школи, небайдужих людей…
Навколо приміщення панує порядок та доглянутість. Усе листя з дерев-кущів акуратно зібране на купи,
а сухі гілки знайшли своє місце біля котельні. На задньому дворі стоїть новий
компостер для переробки органічних
відходів. Судченська школа стала однією з десяти на Волині, які взяли участь
в еко-освітньому конкурсі «Компола»
і, як переможці, отримали таку нагороду.
— Все, що дерев’яне, — в котельню, решта органіки — в компостер, —
каже директор. — Діти не з книжок,
а на практиці мають бачити, як поводитися з відходами.
КОЛИ УСІМ ДО ВСЬОГО Є СПРАВА…

Яку оцінку сьогодні приніс додому? «П’ять» від директора!

Сад полеглого за волю рідної землі Івана Хрупчика частуватиме яблуками та горіхами
не одне покоління судченських дітей.

Ця поліська школа заткне за пояс і столичні!
ІНТЕРНЕТ ВАМ У ПОМІЧ

Та розпочну таки з вільного інтернету. Наш візит був несподіванкою
і для директора, і для педагогів. Спочатку навідались до першокласників.
На уроці праці діти саме щось захопливо творили своїми руками, поглядаючи на екран телевізора, де можна було
побачити технологію роботи.
— Картинку я завантажила на екран
просто із «Фейсбука», — по-діловому
пояснила вчителька Тетяна Миколаївна Лавренюк. — Це зайняло лічені
секунди. Інтернет використовую практично на кожному уроці, щоправда,
не більше десяти хвилин. Без нього
тепер як без рук.
На дошці висіли аркуші паперу,
де великими красивими кольоровими
буквами було надруковано «Зима».
На них і звернула увагу Тетяна Миколаївна, коли ми запитали, які переваги
у «нової української школи» над «старою»:
— Колись півночі треба було б
вручну виводити ці літери, а зараз маємо кольоровий принтер, і друк теж
займає секунди, — відповіла педа-

ЧУДОВА ТРАДИЦІЯ — ВИПУСКНИКИ
ДАРУЮТЬ НЕ МАТЕРІАЛЬНІ РЕЧІ,
А ТРОЯНДИ У ШКІЛЬНИЙ РОЗАРІЙ

І скажу, що всередину приміщення закладу ми потрапили не одразу. Бо, навіть незважаючи на зимову
пору, неможливо було пройти повз
доглянуті троянди при вході, ряди кущів малини, калини та горобини, алеї
молодих дерев. Такою виявилась «Зелена феєрія» — проект, що втілюють

« Неможливо
було без щему
дивитись
і на «Іванків
сад» на честь
загиблого
випускника
школи Івана
Хрупчика.

»

Валерій Панасюк уклав із випускниками своєрідну угоду: він під сімома замками
(журналістам не дав навіть доторкнутись) зберігає їхні листи «У майбутнє»
(їх мають відкрити через 10 років), а колишні учні зобов’язуються віддати на школу
10 відсотків зі свого другого заробленого мільйона доларів.

у школі. І це більше, ніж просто благоустрій. Бо сюди залучені не лише
вчителі та учні, а й батьки, фермери,
підприємці, преса, лісові господарства та національні парки, вони всі —
«друзі проекту», наразі їх — 11. А що
може краще виховати та мотивувати,
ніж велика спільна справа, яку діти
роблять разом зі всією громадою?
До речі, у цьому навчальному закладі
є чудова традиція — випускники дарують не якісь матеріальні речі, а троянР

20 грудня святкує
свій 65-літній ювілей
Людмила Григорівна
ПАНАСЮК.
Дорога наша — найкраща
До
і мила матуся, чудова і добра бабуся! Вітаємо вас
з ювілеєм!
Від щирого серця бажаємо здоров’я та благополуччя, затишку в домі
та тепла в душі! Ви для
всіх нас — вірний помічник і надійний порадник! Нехай
не втомляться ваші руки від добрих справ, хай кожен день радує вас приємними зустрічами,
душевними розмовами і сімейним теплом!
Рідна матусю, рідненька ви ненько,
Вас з ювілеєм вітаєм, серденько!
Хай у цей день веселий і багатий
Щастя й добро завітають до хати!
Щоб у достатку, здоров’ї довіку,
Многії літа прожити без ліку!
І у вінок привітань, як зерно до зернини,
Низький вам уклін від всієї родини!
З повагою
чоловік, діти та внуки.
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НОМЕР
ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

Вітаємо!
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ди у шкільний розарій. Квіти на клумбах переходять до трохи молодших
учнів, які їх доглядають, а потім передають своїм наступникам.
Неможливо було без щему дивитись і на «Іванків сад», котрий посадили
тут на честь загиблого на російсько-українській війні випускника школи,
свого односельчанина Івана Хрупчика. Пам’ять про нього живе в яблунях
та горіхах, що вишикувались рівними
рядами у затишному дворику навчаль-
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Завтра зустрінемо разом!

АВТОБУС НЕ ЇЗДИТЬ,
А ФАП — НА ЗАМКУ
Звертаються до вас жителі села
Діброва Любешівського району,
які відрізані від світу й позбавлені
постійного медичного нагляду
й допомоги. У нас проживає
багато стариків, дітей, людей, які
мають проблеми зі здоров’ям.
Щоб дістатися до райцентру,
доводиться вирушати з дому
о 6-й ранку і йти 4 кілометри пішки
до села Залаззя

«ПЕРЕДЗВОНІТЬ
ПІЗНІШЕ —
ОПЕРАТОР
ЗАЙНЯТИЙ…»
Шановна редакціє, пише
вам 85-літній пенсіонер

ВІДДАЙТЕ СВІЙ
ГОЛОС ЗА ГАЗЕТУ,
ЯКА 80 РОКІВ
СЛУЖИТЬ
ПРОСТИМ ЛЮДЯМ!

же третій рік наше село позбавлене транспортного сполучення
з райцентром. Раніше хоч можна
було під’їхати до Залаззя шкільним автобусом разом із учнями, а там пересісти на рейсовий, який вирушав о 8-й
ранку. Але тепер перевізник змінив
графік руху, і люди за будь-якої погоди
мусять удосвіта бити ноги, щоб встигнути на автобус у Залаззі і добратися
до Любешова у лікарню чи в інших справах.
Донедавна був у нашому селі ФАП,
працювала медичка — жінка пенсійного віку, до якої ми зверталися будь-якої
пори доби, і вона надавала кваліфіковану допомогу хворим. У зв’язку
з реформами в охороні здоров’я ФАП
закрили, бо нема фінансування. Наш
сімейний лікар пообіцяла, що у Діброву тричі на тиждень буде приходити
медпрацівник із амбулаторії у Залаззі.
Але людей це не влаштовує. Адже селу
потрібен фельдшер, який постійно
буде на місці, а не відбуватиме повинність 2–3 години. Зараз у Діброві
є молода медичка, яка вийшла заміж
за хлопця з нашого села. Чому не взяти
її на роботу?
Звернулися до керівника амбулаторії, але у відповідь почули, що це питання має вирішувати сільська рада.
Усе впирається у те, що нема грошей
на утримання ФАПу і зарплату медпрацівнику. А влада ж обіцяла поліпшення
доступності і якості медичного обслуговування! Чому ж на ділі це не виконується?
П. МЕЛЬНИК,
М. ПИЛИПЧУК, П. САХАРЧУК
та інші (всього 35 підписів).

У

права в тому, що як тільки-но закінчується місяць,
я починаю нервувати,
оскільки не можу додзвонитися
ні до електромереж, ні до газової служби Горохівського району,
щоб передати показники лічильників. У папірцях, в яких зазначені суми до оплати, написано, що
дзвінки приймаються цілодобово. Але ж коли почнеш телефонувати, то чуєш упродовж п’яти
хвилин пояснення з приводу
того, як дзвонити, яку кнопку
натиснути. А після цього ввічливо скажуть: «Передзвоніть пізніше — оператор зайнятий». І так
усі дні, аж до четвертого числа.
Одне слово, категорію
престарілих людей зовсім
не враховують. У нас уже
не працюють нормально голови, пам’ять не та. Я не можу
надіслати есемеску, не кажу
вже про комп’ютер. Чому,
здавалося б, не зробити так,
щоб відповідав безпосередньо
оператор і за якусь хвилину записував показники? Чи
придумали б іншу зручну форму
обліку. Зрештою, могли б
пізніше самі зателефонувати,
коли звільняться, на мій номер,
який у них «висвітлився». Або
таке: дуже дрібним шрифтом
пишуть у платіжках — не можна прочитати навіть з лупою.
Хотілося б, щоб через газету
дійшли до очільників згаданих
підприємств наші прохання.
Добре було б, аби спростили
нам зв’язок із їхніми конторами,
а не залякували відключенням.
Микола ГУРІН,
смт Мар’янівка
Горохівського району.

С

Попри неймовірні труднощі,
які зараз переживає вітчизняна
друкована преса, ми не зупиняємося, а йдемо у ваші домівки
із новою якісною україномовною продукцією

У 2019 році ЗНОВУ
зустрічатимемося
ТРИЧІ на ТИЖДЕНЬ:
вівторок — «Газета Волинь»;
середа — «Цікава газета на вихідні»;
четвер — «Газета Волинь» з програмою.

А ще плюс
2 місячники —
«Читанка для всіх»
і «Так ніхто не кохав»!
Крім того, на сайті volyn.com.ua
зустрічаємося 7 днів на тиждень
протягом 24 годин!!!

VOLYN.COM.UA
A

ПЕРЕДПЛАТА
НА «ГАЗЕТУ ВОЛИНЬ» У 2019 РОЦІ
Р

у
Презентація фільмвійна»,
иться
«Я вірю, що закінч
Волинь»,
тами «Газети
Волин-

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
у Волинській області – 30000
у Рівненській області – 61615
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

Передплатний індекс РІЧНОЇ
ПЕРЕДПЛАТИ НА ВОЛИНІ – 86772,
НА РІВНЕНЩИНІ — 86771,

вона є дешевшою –
378 грн 93 коп.
volyn.com.ua | twitter.com/VolynNova
ttw
w it
i ter.com/VolynNova | facebook.com/volyn.com.ua

Фото bbc.com.

n Знай наших!

Нарешті не стало
душогуба,
який закатував
107 людей 4 »
с.

n Цитатник
Володимир ГРОЙСМАН,
прем’єр-міністр, про те, наскільки
можуть зрости ціни на комунальні
послуги:

І ХТО КАЗАВ,
ЩО УСИК
БЕЗУДАРНИЙ?
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі
зі
шливо
українець Олександр Усик здобув приголомшливо
ью
видовищну перемогу над британцем Тоні Белью
(на фото) і захистив свої чемпіонські пояси
за версіями WBC, WBA Super, IBF і WBO
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

рештою, численні експерти
(а експертами з боксу ще з часів «злету» на профі-рингу
братів Кличків є чи не абсолютна
більшість українців) пророкували
перемогу нашому козарлюзі. Єдине, чого радили остерігатися українцю, — це нокаутуючого удару суперника.
У тому ж, що Усик «перебоксує»
Белью, не сумнівався, здавалося, ніхто. А вийшло якраз навпаки!

З

«

Пряма мова
Тоні БЕЛЬЮ,
суперник Олександра Усика:

Коли я чую, що тарифи на тепло і воду
можуть зрости на 70%, у мене питання:
з якого дива це має відбутися?
Люди повинні зрозуміти, що
питання ціни газу – важливе
для формування тарифів.
Але якщо газ подорожчав
на 23%, то тарифи на тепло
мають підвищуватися
не більш ніж на 16%.

Наш козак не просто захистив
чемпіонські пояси — він змусив
боксерський світ захоплюватися.

Усик, звісно, не був би Усиком,
якби знову не утнув щось «політ-неЗа оприлюдненими згодом даними однозначне». Цього разу (хоча вже
із суддівських записок, після семи й не вперше) це було зображення
раундів очковий перед вів якраз Олександра Невського — персобританець (двоє суддів віддавали нажа з типово «російського» праперевагу йому, а третій схилявся вослав’я — на футболці, в якій Усик
до проміжної нічиєї). Проте у вось- вийшов на ринг. Проте може вже й
мій трихвилинці наш Сашко учве- не треба аж так «прискіпуватися»
рив щось неймовірне! Він відпра- до Сашка?
вив Тоні Белью на підлогу — та ще й
Тим часом Тоні Белью, трохи
так, що рефері відразу зупинив оговтавшись від нокауту, взявся…
поєдинок! Перемога українця бли- всіляко вихваляти Олександра Усискучим нокаутом, а всі, хто називав ка, багато разів цілував українця
його «безударним» боксером, без- в голову й бажав усіляких успіхів
застережно присоромлені!
у майбутньому. n

Я вичавив із себе максимум,
проте переді мною був винятковий суперник. Олександр Усик —
найкращий, з ким мені доводилося виходити
на ринг. Його майстерність і боксерський
інтелект навіть годі з кимось порівнювати.

«

»

Девід ХЕЙ, відомий
британський боксер:

Усик — номер один у світі.
Він кращий, і щодо цього немає
жодних сумнівів.

Ще про спорт — на с. 9

і на сайті volyn.com.ua
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сільського
Дня працівника
І — ІІІ ступенів
З нагоди
а колектив ЗОШпрацівників ТзОВ
господарств
госп
щиро вітає
села Шклиньта їхнього мудрого керівника,
«Городище»
«Гор
літери
вича
Людину
Люди з великої
Олександро
Анатолія
А
НИКОНЮКА.
свято,
На порозі ваше
і увесь наш колектив
багато
Зичить радості
жнив!
і завжди врожайних
вам доля,
Хай всміхаєтьсяхай несе!
тільки радість Анатолій,
Наш шановний все!
за
щиро дякуєм
щось у школі
Як зламалось тече…
чи зірвало, чи
ніколи
Не відмовили
не болять!
і підставили плече!
руки хай ніколи
Золоті, завзяті
внуки
дарувать!
Хай не втомлюються
радість й щастя

»

Вітаємо!

Мати квіти посадила
Під віконцем біля хати,
Hаче діти, тії квіти
Стала доглядати.
Діточок, як квіточок,
Цілий вік ростила,
Hедоїла, недоспала…
Звідки в мами сила?
Із любові, із серденька,
Із теплого літа…
Hаша матінка в родині
Hаче сонце світить!
Уся велика родина вітає з ювілеєм берегиню
сімейного вогнища
Ганну Михайлівну
БОРОХ.
Ви прожили ці роки з гідністю. Ми, діти, вже стали
дорослими, але ви для нас ні на крапельку не змінилися.
Як і раніше, усміхаєтеся тією світлою усмішкою, яку
ми пам’ятаємо з дитячих років. Ваше найбільше
багатство — щасливі, успішні діти та внуки. Дякуємо вам,
люба матусю і бабусю, за всю турботу, любов, мудрість.
Залишається тільки побажати міцного здоров’я і щоб
на наступний ювілей знову у вас зібралася вся
рідня. А внуки нехай уже вам подарують
р
правнуків, яким ви передасте
свою любов і добро. Згодом —
праправнукам.
Всього, що найкращого
в світі буває,
Для вас, наша люба,
ми щиро бажаєм.
Невтомні руки ми ваші цілуєм
І щирі вітання усі вам даруєм.

с. Рованці,
вул. Веселкова, 54А.

Передплатний індекс
«ВОЛИНІ-НОВОЇ» ДЛЯ
ІНШИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ –

www.zatechnica.com.ua

61136

Коли найважче,
помоліться
до Юди Тадея

«Ярмоленко,
тобі впадло
відповісти
мовою?»
рд
рідною

»

с. 3, 11

Цікава
сс. 11

Вітаємо!

Фото Сергія НАУМУКА.

n Зустріч із минулим

у наших руках

опиниться не

один такий артефакт...

+
l ГЕРОЇ НАШОГО

»

, вигадуйте,
Пліткуйте, домислюйте
все ОK!
а в нас насправді

на вих ідні
року №45 (49)

Ціна 5 грн

Фото Олександра

СЛІДАМИ КОРОЛЯ
ДАНИЛА

ного Угровська
городища літопис століть
с. 18
Під час обстеження
итності XII–ХІІІ
знайдено старож
РЕКЛАМА

»
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04.12.2018

До
Увага! АКЦІЯ!
знижено в 2 рази.
ціну на книгу

35 грн

770-770

послуги).

20 грн (плюс поштові
телефонами:

можна за
Замовити книгу
(044) 333-66-92.
(050) 848-97-89;
(067) 854-90-60;

Юрій Вороний
провів пересадку
нирки ще 85 років
тому
тому

ик
Кому Олег Винн
присвятив пісню
«Ніно», якщо його ю?
дружину звуть Таїсіє

ГА З Е ТА

8 листопада 2018

МОРДЕРЕРА.

ЧАСУ

ÂÈÐ²ØÅÍÍß
ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÑ²Á
—
ÍÀÇÀÂÆÄÈ

ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ
ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ
Ç
ÕÂÎÐÎÁÈ ÇÀÐÀÇ!
ÏÎÇÁÓÄÜÑß
ÔåäîÌåíå çâóòü Â³êòîð òîìó
Äîáðîãî äíÿ!
ì³ñÿö³â
ðîêè. Äåê³ëüêà ÷îëîâ³êà».
ðîâè÷, ìåí³ 62
«Äðóãå ñåðöå
ÿ ïðî÷èòàâ êíèãóëèøå ñëîâà âåëè÷åçíî¿
òà ËîÌîæó ñêàçàòè
– ë³êàðÿì ²ùóêó
âäÿ÷íîñò³ ¿¿ àâòîðàì èñü ðåêîìåíäàö³ÿìè ç
áàíîâó. Ñêîðèñòàâø ïîçáóâñÿ ïðîñòàòèòó,
ì³ñÿö³
ïî 7-8
êíèãè, ÿ çà äâà
ñïëþ (ðàí³øå
ïðî áîë³
íàáàãàòî ñïîê³éí³øå
ó òóàëåò), çàáóâ
ïîðàç³â çà í³÷ á³ãàâ
÷îëîâ³êîì –
é â³ä÷óâ ñåáå
â ïðîìåæèí³
â ìåíå
ìîëîäîãî.
ó
ÿê
õâîð³òè íà çàñòóäó, ó êíèç³
òåíö³ÿ íèí³,
ùî ïåðåñòàâ
íèé
ìåòîä, çàïðîïîíîâàðîê³â òîìó,
Êð³ì öüîãî, ïîì³òèâ,
Âèÿâëÿºòüñÿ,
2000
â³äîìèé á³ëüøå
ïîêðàùèâñÿ ³ìóí³òåò.
ïðèðîä÷îëîâ³êà», áóâ
â³í ïîâí³ñòþ
ñåðöå
«Äðóãå
íàø³ ïðåäêè,
êîðèñòóâàëèñÿ
ñîá³.
íèì óñï³øíî
ÿ ñïðîáóâàâ íà
íèé, à éîãî åôåêòèâí³ñòü
р.

Фото clutch.ua.

l КРУТИЙ ЧУВАК

»

ÌÀ, ²ÌÏÎÒÅÍÖ²ß?

ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ, ÀÄÅÍÎ
Ï
ÏÐ
За кілька хвилин

грн

ТИЖНЕВИК

давно
автотраси вже
останнім часом
секрет, що наші
Ні для кого не для сумних жартів, адже критичної
, а досягнув
стали приводом
розбиті та
просто погіршився
їхній стан не нинішньому уряду дісталися
автівки
межі. У спадок зруйновані шляхи, які «вбивали»
місцями вщент
с.
українців

ua
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«ЦІКАВА ГАЗЕТА
А
НА ВИХІДНІ»

Фото glavcom.ua.

років усі
Протягом п’яти ни будуть
обласні центри Украї дорогами
з’єднані добротними
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Горохів
о 17:00 в місті
ради.
у середу, 21 листопада,
Горохівської районної
в сесійному залігодина-реквієм, присвячена
ської області
о 16:00, —
Хреста-пам’ятПеред цим,
символічного
Свободи, біля
Дню Гідності і волю України.
ника борцям за

», який завжди
Мачо-«холостяк ься один,
на публіці з’являєт я майже
насправді виявивс ом
ідеальним сім’янин

Інна ПІЛЮК

інтерв’ю,
зголошується на
Олег Винник не частося порозмовляти, то одразу
особисте
а якщо і погоджуєть
на запитання про
попереджає, щоме. Цим самим він неабияк
не відповідати журналістів до розкриттяби
І хоч як
підігрівав інтерес
приватного життя. и ці
таємниць свогокоманда
не приховувал
співак та його нещодавно стали відомими —
секрети, вони прихильників, а найбільше
і дуже здивували
прихильниць артиста

На м 1 р ік

в Україні, то повинен

її захищати»,

– вважає доброволець

с. 3

l НАРЕШТІ!
Фото unian.ua.

»

Відлетів у пекло
«пологівський
маніяк», який
убивав 25 років

ГА З Е ТА
на вих ідні

l ТАК НІХТО НЕ КОХАВ

Перше убивство Ткач
скоїв 1980 року в Криму —
задушив і зґвалтував молоду
СМЕРТЬ, ЯКІЙ РАДІЮТЬ
5 листопада у віці 66 літ жінку. Стверджував, що після
від серцевої недостатності цього зателефонував до міпомер так званий «поло- ліції і зізнався в усьому, але
гівський» (або «павлоград- йому не повірили.
ський») маніяк Сергій Ткач,
Із Криму душогуб пеякий відбував довічне ув’яз- реїхав у Павлоград Дніобласті.
нення у Житомирській коло- пропетровської
Тут він скоїв найбільше
нії № 8.
Доведено, що нелюд злочинів. Більшість жертв
позбавив життя щонаймен- маніяка — діти. Так, 31 жовтше 37 осіб, але сам він пе- ня 1984 року він задушив
реконував, що на його ра- і зґвалтував 10-літню Олю
Василь РОГУЦЬКИЙ

“

“

»

Увага, річна

»

передплата комплекту
«Газета Волинь»
плюс «Цікава газета
на вихідні» – значно
дешевша і становить
496 грн 11 коп.
Його індекс
для Волині – 60305,
індекс для Рівненщини
– 60314.

За цей час замість Сергія Ткача
(на фото) засудили 9 невинних
людей, один із заарештованих
повісився

Фото tsn.ua.

із Алчевська.

ногу в АТО,
Шахтар втратив ання і себе у спорті
в кох
і,
але знайшо
к відкладає милиц
нь Олександр Тарасю
Баски»

жете передплатити «Газету Волинь» у комплекті із «Цікавою
газетою на вихідні», з якою маєте можливість ознайомитись у
відділеннях зв’язку та у своєї листоноші. Передплатний індекс
комплекту «Газета Волинь» плюс
«Цікава газета на вихідні» для Волині – 60306,
індекс для Рівненщини –
60313.
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
1 місяць – 42 грн 94 коп.
3 місяці – 128 грн 82 коп.
6 місяців – 257 грн 64 коп.
12 місяців – 515 грн 28 коп.

Найбільша наша
проблема…
ЖАБА!

15 листопада 2018 року №46 (50) Ціна 5 грн

Ь
колРАЗОМ ВИСТУПАЮТ
на фермі місцевогоселян,
НА СЦЕНІ ТА…
госпу. За словами разом
ЗБИРАЮТЬ БУЛЬБУ
Таїсія й Олег часто
Виявляється, екранний навідуються на батьківсебе
має дружиПоводять вони
мачо насправді
виховують щину. просто: і картоплю
ну і вони разом
та. дуже
допомагали мамі
дорослого сина-студен
маніше — на городі
І що найдивовижВинника вибирати, і в місцевий
любов Олега якомусь
у
віднайшли не
заміському
закритому
співака
а там,
Мама
будинку,
зірковому
—
працювала на
де ніхто й не сподівався,
сцені. Копоруч із ним на називає
місцевого
фермі
(він
Винника
хана
дружиною)
колгоспу.
її саме так, а не
з ним,
завжди виступає неї ніхто
на
скуплятися,
раніше
ходять
просто
Це білява газин вітаються.
не звертав уваги.
ка, і з усіма
заА деякі односельці му:
красуня, бек-вокаліст
ім’ям
у протилежно
відома під сценічним
сценою певняли
Україні,
— нечася народився в
Таюне. Проте поза Олега відомий земляк
на війну? Коли
та й рідякби народився
її знають як дружину
Родом
тий гість у селі
то повинен її захищати,
не допомагає.
хоча й не місцевий.
Таїсію Сватко.
роз- ним майже
училище,
орієнтується непогано,
суперечливі відгуки,
Велику таємницю
У столиці чоловікщо на Луганщині. Закінчив гірниче
співака Такі
добував кварц. Звідти
наслідком
він з Алчевська, на шахті, потім на Забайкаллі
крили земляки на Чер- вочевидь, є
війни 7 літ. Трудився
що
що продюсер співака
Жив загалом, «як
15 років працював Луганської, де проживав дозаводі, а потім —
із села Вербівка,
розповіда- того,
переїхав до Станиці
кащині. Вони Олега тут нібито суворо заборонив
тепловозобудівному
«як і всі на Донбасі».
про
і всі на Донбасі».
і
спочатку на Луганському
ли, що і Таїсію,
селянам розповідати
ому депо. Жив загалом,
не довелося
боці
доволі часто, адже свого знаменитого співвіДопоки
чиєму
на
,
у залізничному локомотивн
бачать
визначитися
проживали мама тчизника. От і вийшло —
Допоки не довелося
визначитися, на чиєму в селі
Мама
правду,
та сестра співака. цьо- хтось почав казати
у березні 2014 року.
боці.
Тарасюк. — Це було по телевізору, у якопомерла у травні був а на півдорозі передумав,
звісно,
Тоді побачив сюжет воює 5 тисяч…» —
існує інформація
го року. Олег,
Катерина ОЛЕКСЕНКО,
жінка тому й
би цю дерму говорили: «Нас
Я не знав, куди
на похороні. Кажуть, тож протилежного змісту.
theukrainians.org
природно, захищав
і дали номер телефону. за Україну, — в Росії,Мені здається, що це цілком нордуже гарно співала,
И
передався
йти, але те, що воюватиму
Сказали жаву.
Закінчення на с. 6
БОЙОВИКИ ЗРУЙНУВАЛЬ,
і талант синові
От і подзвонив.
вона
це однозначно.
формували мально.
ЙОГО ДІМ, ДІЗНАВШИС
від неї. А працювала
на с. 5
УКРАЇНУ
в Кіровоград, там ної обороЗакінчення
ЩО ВІН ВОЮЄ ЗА поступово пере- приїхати
територіаль
34-й батальйон
— Коли Станиця
армію. Чому пішов
сепаратистів, почалась ни. Так потрапив в
йшла в руки
розповідає Олександр
і моя війна, —

«Коли я народився

»

Цікава
с. 5

Двічі на тиждебаскетбол за команду «Київаби пограти в

Також на наступний рік ви мо-

n Резонанс

№38 (16 479) Ціна 5 грн

Е

n Актуально

знятого журналіс

1 місяць – 32 грн 94 коп.
3 місяці – 98 грн 82 коп.
6 місяців – 197 грн 64 коп.
12 місяців – 396 грн 28 коп.

Вівторок 13 листопада 2018 року

ВИКОНУЄ РЕМОНТ
ТРАКТОРІВ JOHN DEERE:
- Двигуни;
- Кпп;
- Мости.
Тел. 0503833632.
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Голос народу

Фото tsn.ua.

Василь УЛІЦЬКИЙ

гог. — Я випустила 8 класів у молодшій
школі і можу сказати, що тепер дітям
стало цікавіше, а вчителям ще й легше, — підсумувала вона.
Як бачите, ІТ-технологій у цьому навчальному закладі не лякаються і не ігнорують, а намагаються застосовувати
собі на користь. Як це є і в реальному
житті. Однак безкоштовний вай-фай
навіть у коридорах — лиш один з елементів сприятливого освітнього середовища, до якого тут прагнуть.
— Освітнє середовище — це і якісний інтернет, і сходинка шкільного порога, що не повинна відвалюватись, — каже директор Валерій
Сергійович. — Кожен, хто заходить
у навчальний заклад, повинен відчувати, що його тут ждуть і що тут все йому
сприятиме.

770-770

Закінчення. Початок на с.1

Взагалі, не найбільша школа району (тут навчається 138 дітей) справляє враження жвавого мурашника. Тут
одночасно реалізують стільки проектів, що дивуєшся, як усе встигають.
Усім до всього є справа, тобто є проект, котрий втілює та відповідає за нього конкретний педагог. Зараз таких завдань 14.
У навчальному закладі звершують
ремонт одночасно у двох кімнатах,
одна з яких буде навчальним кабінетом, інша — методично-інформаційною вітальнею, де в невимушеній обстановці вчителі зможуть і кави випити,
і на серйозні теми подискутувати. Частину меблів, до речі, виготовляють
самотужки — у шкільних майстернях
із піддонів.
А як вам така ініціатива: вчитель
англійської мови тричі на тиждень проводить уроки іноземної для своїх колег!
— Я особисто вивчав німецьку
мову. А треба знати ще й англійську.
Бо як відкриєш «Фейсбук» і чогось
не знатимеш, то не хочеться, щоб діти
сміялись, — жартує Валерій Сергійович і продовжує: — У нас нема сталої
системи здачі коштів. Ресурси шукаємо під конкретний проект, у який усі
повірили, побачили, що він вартий
втілення. Тоді підключаються і директор, і вчителі, і батьки, і всі, хто готовий допомогти. Головне розподілити
обов’язки — щоб був відповідальний
за проект і був касир. Усе має бути
прозоро. І я можу сказати, що довіра батьків, наша з ними співпраця —
це головний капітал школи.
Директорує пан Панасюк тут другий рік. Він — знана на Любешівщині
людина. Свого часу очолював успішне
сільськогосподарське підприємство
у сусідньому селі Седлище, був головою районної ради. Але навіть будучи
керівником господарства, продовжував викладати у школі. Унікальний випадок. А зараз повністю зосередився
на праці з дітьми у своєму рідному селі.
— Коли багато говорити про погане, кликати його, то так воно й буде.
А як налаштовуватись на позитивне,
добре, то й буде добре, — каже невтомний керівник Валерій Панасюк.
Каже і робить те добре, — разом
із колективом, учнями та усією громадою. n
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«В якийсь період жінка приходить до розуміння, що поряд повинен бути чоловік, який стане з нею одним цілим».

Джамала — про свій другий шлюб:
«Я ДУЖЕ ВДЯЧНА БОГУ ЗА ЦЮ ЛЮБОВ!»
В серці скрипалі, то відлуння мрій,
Відчайдушний крок в майбутнє!
Лагідний твій сміх знов приніс весну,
Паростком пробивсь у моїй душі.
Каменем була, а зараз, як папір,
Крихітний літак цілує небокрай,
Де з’явились ми.
Цю пісню слухав публічно СеїтБекір Сулейманов, наречений
Сусани Джамаладінової, знаної
як Джамала. Як воно ведеться
чоловікові, якому присвячено таку
пісню?! Та не просто пісню, а піснюклятву! Чи багато закоханих дають
її одне одному тепер, у ХХІ столітті?
А як ведеться жінці, до кожного
руху якої прикуті сотні тисяч пар
очей?
Оксана КОВАЛЕНКО

«ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ ТОМУ
І НАЗИВАЄТЬСЯ ОСОБИСТИМ»
Вона принесла всесвітню славу
Україні, посівши перше місце на Євробаченні-2016: світ почув пісню-долю
«1944» про злигодні кримських та-

Фото moirebenok.ua.
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«Ми, кримські татари, багато чого здобули за часів незалежності України.
Мати можливість залишатися собою — це щастя!»

тар. Джамалу стали називати нашою,
а ще приглядалися, як вона одягається, що п’є і їсть, з ким зустрічається… Їй
було приємно, та вона не вважала, що
Євробачення має стати збільшувальною лінзою для її душі. Можна уявити
її думки після прочитання у пресі заголовків на кшталт «Співачка Джамала
продемонструвала романтичний образ
у компанії бойфренда». Тому іронічно

фантазувала на питання, про якого чоловіка мріє («…має бути симпатичним,
із виразними очима, густими кучерями,
сильним, цілеспрямованим, уважним,
не повинен боятися життєвих труднощів…») і одночасно захищалася: «Особисте життя тому і називається словом
«особисте».

Закінчення на с. 6

»

“

Усього в Павлограді від його рук
загинули близько 50 осіб. Потім маніяк
переїхав у Пологи Запорізької області
і продовжив свої чорні справи там.
Останній його жертві було дев’ять років.

хунку — 107 жертв. Докази
щодо останнього убивства
досі збирає прокуратура.
Галина Попугаєва, мати
13-літньої жертви, яку позбавив життя Ткач, зізналася
журналістам ТСН: на його
смерть чекала 28 років. Про
те, що душа убивці відлетіла в пекло, жінка дізналась
у свій день народження.
Смерть маніяка вона назвала
доказом того, що справедливість на світі є. Після першого
душогубства прийшов із повинною, але йому… не повірили.
Сергій Ткач родом із Росії. Якийсь час він працював
у міліції на посаді криміналіста, звідки його звільнили
за фальсифікації. Навички,
набуті ним на цій роботі, згодом допомагали йому приховувати злочини.

Дмитренко в руїнах колишнього маслозаводу, взявши
на пам’ять її нотний зошит,
який потім у нього знайшли. Іноді жертвами ставали
і молоді дівчата — не старше 20 років. Зазвичай Ткач
спочатку душив, а вже потім
ґвалтував.
Усього в Павлограді від
його рук загинули близько
50 осіб. Потім маніяк перебрався у Пологи Запорізької області і продовжив свої
чорні справи там. Останній
його жертві було дев’ять
років. Він вбив її на березі
місцевої річки. Коли дівчинку стали шукати, тутешній
житель розповів міліції, що
бачив, як Ткач купався з нею
та її друзями.

Закінчення на с. 4

»

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
для Волині – 60304,
для Рівненщини – 60312
для інших регіонів України – 60307
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

1 місяць – 17 грн 50 коп.
3 місяці – 52 грн 50 коп.
6 місяців – 105 грн
12 місяців – 210 грн

*Ціни наведені без врахування
послуг ПАТ «Укрпошта».

НИК
М ІС Я Члатний
Передп
індекс
грн
60780
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n А ви як думаєте?

«Нарешті ми зрозуміли, що з підступною
Росією нам не по дорозі ні у церковних,
ні у будь-яких інших справах»
Яка подія в житті України у 2018 році вас найприємніше
здивувала, а яка навпаки — була найбільш негативною?
Володимир КАРПУК,
народний депутат
України
V та VІ скликань
(м. Луцьк):
— Україна зараз переживає надзвичайні
історичні миті. Наперекір усім негараздам, які є в державі,
2018-й назавжди залишиться в історії,
як рік, коли було створено Українську
помісну православну церкву. Це грандіозна подія. І з Господньої волі ми є
її свідками. Ця подія народжувалась
у складній ситуації, але від того вона
є дійсно вагомою, дійсно історичною.
Найтрагічнішою подією (на жаль,
уже 5 років) є війна на Сході, загибель
українських синів, які захищають незалежність нашої країни. Війна триває
довше, ніж друга Світова на теренах
України. Вона найпідліша і найцинічніша і потребує від українця зміни своєї
ментальності. Щоб кожен міг усвідомити: поруч із нами — жорстокий
сусід, який завжди намагався завоювати наші терени. Маємо розуміти:
це — споконвічний ворог. Був, є і буде.
Денис П’ЯТИГОРЕЦЬ,
заступник голови
Волинської облдержадміністрації
(м. Луцьк):
— Надання Томосу про автокефалію
і створення єдиної
помісної церкви в Україні — це найбільша та найвеличніша подія за останні кілька років. Те, за що боролися
стільки літ, здійснилося. Нарешті ми
зайняли достойне місце у православному світі.
Найбільш прикрі події — це кожна
нова звістка про смерть наших воїнів-захисників, новини про піратське
захоплення українських моряків, про
наших політичних в’язнів у російських тюрмах.
Алла БАБІНА,
завідувачка
відділення
алергології
Волинської обласної
клінічної лікарні
(м. Луцьк):
— Сьогодні, коли
в усіх ще свіжі враження від успішного завершення Об’єднавчого собору
і обрання предстоятеля православної церкви України, саме ця подія є
найприємнішою,
найважливішою.
Я вірю, що у Святвечір кожен щирий українець радітиме з приводу
вручення Томосу, а хто ще сумнівається — прозріють, зрозуміють, що
тільки єдність зробить нас сильним,
вільним народом.
Коли у Свято-Троїцькому соборі хрестили моїх онуків, я подумки
просила у Бога, щоб у них було мирне небо над головами й гідне життя у своїй Українській державі. Тому
найболючішим для мене є переживання за наших моряків, за всіх полонених, які страждають у російських
тюрмах. У святкові дні не можемо
забувати про солдатів, які мерзнуть
в окопах. Солоною від сліз буде кутя
для матерів, чиї сини у такій небезпеці. І це для всіх українців головний
аргумент, що з підступним північним

сусідом нам не по дорозі ні у церковних, ні в будь-яких інших справах.
Валерій ДІБРОВА,
керівник ТОВ
«П’ятидні»
(с. П’ятидні
ВолодимирВолинського
району):
— Найбільш приємно здивувало створення в Україні
єдиної православної помісної церкви. Свого часу, будучи народним
депутатом України, я доклався до роботи у цьому напрямі. Тому дуже
задоволений, що нарешті маємо
Автокефальну помісну церкву. З особистого хочу згадати запуск нашим
підприємством нового елеватора потужністю 65 тисяч тонн. Не кожного
дня на Волині та навіть в Україні запускають об’єкт, у який інвестовано
8 мільйонів доларів.
Найбільш негативним вважаю
те, що досі триває війна, що не можемо дати відсіч агресору. Відіграє роль
у цьому і млява реакція наших міжна-

святкові дні не можемо
« Узабувати
про солдатів, які
мерзнуть в окопах. Солоною
від сліз буде кутя для
матерів, чиї сини у такій
небезпеці.

»

родних партнерів. А особливо неприємна нещодавня подія, коли росіяни
захопили українські катери, а наші
моряки потрапили в полон.
Андрій ЛИНДЮК,
голова Маневицької
райдержадміністрації
(смт Маневичі):
— Я впевнений, що
про це говоритимуть
усі, бо те, що трапилося 15 грудня, — Об’єднавчий собор
— історична подія, наймасштабніша
за останні кілька століть. А ще мене
позитивно вразило, що цього року
люди усвідомили — країна рухається
у правильному напрямі. Щодо негативу, це також у всіх на устах, — напад
на українські кораблі у Керченській
протоці та захоплення наших хлопців
у полон.
Володимир
ФЕСЕНКО,
політолог
(м. Київ):
— Для більшості
українців
головною
позитивною новиною
2018 року був Об’єднавчий собор, який знаменував початок об’єднання православних церков
України. Відповідно — це отримання
міжнародного визнання, повний Томос буде наступного року, але вже
очевидно: головна подія року відбулася. Вона стала і несподіваною і приємною.
Найбільш прикра — це драматичний інцидент поблизу Керченської
протоки, коли росіяни захопили українські кораблі і наших моряків.

Галина
ШАФЕТА,
Г
ШАФЕТА
пенсіонерка
(м. Луцьк):
— Не так здивувало, як потішило —
бо це епохальна подія,
— створення Автокефальної
православної церкви України. Ми у Братстві
Андрія Первозваного, членом якого я є з 1990-го (тепер це Хрестовоздвиженське братство), завжди
боролися за це. Адже в незалежній
Україні мають бути українські влада,
мова і церква. Я за те, щоб нарешті
і народження Христа ми святкували
за одним календарем. Сподіваюся,
з часом так і станеться.
А найбільш негативним вважаю, що наші народні депутати
не можуть у парламенті знайти спільної мови. Багато хто з них відсутній
на пленарних засіданнях, а відтак
не можуть бути прийняті необхідні
закони. І ще одне, що особливо засмучує, — це війна. Бо то біда і для
держави, і для тих, хто втрачає своїх рідних, земляків. На жаль, щодня
чуємо: хтось загинув, хтось одержав
поранення…
Василь ПРАДІД,
голова Незалежної
профспілки гірників
ДП «Передпускова
дирекція шахти
№ 10»
(м. Нововолинськ):
— Без сумніву, для
кожного свідомого жителя нашої країни найважливішою подією є створення Автокефальної православної
церкви України. Нарешті три гілки
православ’я об’єдналися. Історична справедливість восторжествувала. На мою думку, ми повинні також
повернути собі назву Київська Русь,
а Росія має віддати землі, які раніше
нам належали, — Кубань, Бєлгородщину та інші.
А з негативного — процвітання корупції, яка в році, що минає,
не зменшилася. Наші владні мужі
дбають лише про себе, піднімаючи
в десятки разів власний заробіток,
а простому народу збільшують його
на кілька гривень. Понад половину
працюючого населення України сидить на мінімалці. Нам, шахтарям,
тарифи й оклади приймають, виходячи із суми прожиткового мінімуму,
а не від мінімальної заробітної плати.
Це несправедливо.
Галина ХМЕЛЯР,
волонтерка
(смт Маневичі):
—
Розчарувало
те, що за 2018-й так
і не звільнено жодної
людини з полону, що
війна триває вже п’ятий рік. Ми стоїмо на місці і зовсім
не рухаємося вперед, а так звані «перемир’я — лише на папері. Страшенно боляче від того, що хлопці і далі
гинуть. На жаль, зупинилась робота
і по розшуку зниклих безвісти бійців.
Не скажу, що це приємно, але
якось відрадно з того, що влітку матерів з усієї України зібрали у Михайлівському Золотоверхому соборі,

де відбувалась панахида за загиблими в Іловайському котлі. Лише вони
розуміють, яким вогнем горить материнське серце. Радісно за перемоги наших боксерів Олександра
Усика, Василя Ломаченка, Олександра Гвоздика й Артема Далакяна,
які підняли рейтинг України своїми
спортивними досягненнями. А ще б
хотілося, аби до Нового року, звільнили 24 моряків і вони повернулися
додому.
Антоніна
МИХАЛЬЧУК,
редактор
міськрайонної
газети «Слово
правди»
(м. ВолодимирВолинський):
— Приємно потішило мене,
як і мільйони українців, те, що відбувся Об’єднавчий собор і створено Українську єдину помісну церкву.
Нарешті люди, котрі живуть по сусідству, не будуть казати, що хтось ходить «не до тієї церкви». Але ця подія
водночас і засмутила, бо не вистачило розуму до повного об’єднання. Володимир-Волинська єпархія
торік відзначила 1025-ліття. Вона
одна з найстаріших в Україні. І цілком
закономірно, що мала б бути проукраїнською. Те, що це єпархія УПЦ
МП, — трохи не логічно.
А найбільш негативним у житті
України є, звичайно, бойове протистояння на Сході: гинуть бійці, зокрема й наші земляки. Може, забагато
у мене негативу, але, що ж зробиш…
Засмучує поштова реформа. Щодня
до редакції дзвонять читачі чи пишуть листи, в яких нарікають на скорочення листонош. Це дуже болісне
питання, бо виникає проблема з доставкою газет. І йдеться не лише про
зменшення тиражу, а про те, що інформація не доходитиме до людей.
Ірина ФАРІОН,
народний депутат
України VII
скликання (м. Львів):
—
Найжахливіша
подія — це створення
інституту так званої
гендерної
політики
і призначення при Кабміні уповноваженого з цієї політики. Це означає, що нам нав’язують дикі цінності,
абсолютно не характерні українцям,
які не просто руйнують родину, а деморалізують суспільство загалом
і вбивають наших дітей. Цей подарунок уряд зробив 1 грудня цього року.
Нам нав’язують якихось збоченців,
ЛГБТ і т. д. і наділяють їх правами. Це,
на мою думку, найжахливіша новина
та один зі способів знищення українців, коли на арену суспільного життя
виходять паталогічні істоти зі своїми
правами й моделями поведінки.
Щодо позитивного — це ідея
Української помісної церкви, за що
так довго боровся митрополит Філарет. Таким був один із перших пунктів
«Свободи» ще 20 літ тому. Важливо, що Вселенський партіарх Варфоломій заявив на загальносвітовому
рівні: 1686 року українську церкву
посередництвом турків і греків було
продано Москві. А найстрашніше —
гинуть наші хлопці і кінця цієї війни
не видно, бо загальна стратегія держави — замирюватися з ворогом,
а не перемагати, а це — програш
на багато років.
Бліц провели Алла ЛІСОВА,
Василь УЛІЦЬКИЙ,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Катерина ЗУБЧУК,
Мирослава КОЗЮПА,
Олег КРИШТОФ,
Олександр ДУРМАНЕНКО,
Сергій НАУМУК, Кость
ГАРБАРЧУК, Лариса ЗАНЮК,
Людмила ВЛАСЮК. n
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n Редакційний щоденник

Верховна Рада — не театр, Президент —
не актор: усім доведеться знімати маски
Фото Forbes.net.ua.

Чим переймалася
і з чого дивувалася
упродовж
останнього часу
спеціальний
кореспонндент
«Газети
Волинь»
Людмилаа
ВЛАСЮК
ЮК
…ЩО ЛЮДИ
ТОРГУЮТЬ
СВОЄЮ ЛЮБОВ’Ю

«Ну що Зеленському
вже там робити? У нас
коміків хватає і у Верховній
Раді. Ось як тільки всі наші
хлопці повернуться, то й
наведуть тут лад», — чую
поважний чоловічий голос
одного з пасажирів, який
теж чекає на автовокзалі
на свою маршрутку.
Ми говоримо про військових, називаючи їх «наші
хлопці», «наші захисники».
Ми звикли бути за їхніми
спинами. Вони захищають
нас там, і ми сподіваємось, що зможуть вирішити
все тут за нас. Ними ми
прикриваємо своє невміння
боротися за власну країну.
Разом із тим хочемо, щоби
на політичному небосхилі
з’явились нові зірки. Але
театр і реальне життя —
різні речі, тому зростання
рейтингів Володимира Зеленського мене, чесно кажучи, дивує. Зрозуміло, що
українці розчарувались,
не вірять політикам і починають шукати «свіжі обличчя», які суперечать нинішній
політичній системі.
Образ президента
у «Слузі народу» відразу
викликав захват у суспільства. Простий, доступний
для людей. Глядачі захопливо спостерігають,

У реальному житті, на жаль, не як у фільмі.
Чи розуміють це прихильники стрічки «Слуга народу»?

як він із легкістю вирішує
будь-які проблеми в державі. Дивлячись на екранні
перемоги Голобородька,
здається, що і в реальному
житті таке можливе. Однак,
особисто я би не хотіла
бачити майбутнього президента «слугою», бо сьогодні

Наша держава загрузла у корупції, хамстві
і ще багато у чому. Але це ж
не привід нею не дорожити.
Наприклад, своїх друзів
ми любимо, незалежно від
політичної ситуації та їхнього фінансового становища.
І коли я чую: «Не хочу тут

не втрачений. Він — вкрадений. І мені
« Крим
хочеться підтримувати тих, хто втратив рідну
домівку, кого через цю любов кинули за грати.
він може служити простим
людям, а завтра — комусь
іншому. Хочеться, щоб
ним став професіонал,
до того ж справедливий.
Як би там не було, всім кандидатам доведеться знімати маски. Після обрання
на посаду. Бо ж вирішуватимуть реальні проблеми.
А їх вистачає. Через це чимало українців, порівнюючи
наш рівень життя з європейським і бачачи відмінність, готові махнути рукою
на власну країну. Є й такі,
які ностальгують за СРСР,
бо ж більшість із нас старші
за незалежну Україну. Хтось
марить так званим радянським благополуччям,
а хтось вірить у безтурботний європейський рай.

»

жити, бо тут усі продажні!», хочеться сказати: «І ви
не торгуйте своєю любов’ю».
…ТИМИ, ХТО ЦІНУЄ КРИМ
ПО-СПРАВЖНЬОМУ,
А НЕ ЛИШЕ «В СЕЗОН»

Ще трішки і святкова
атмосфера запанує всюди,
цьому сприятимуть новорічні та різдвяні знижки
у магазинах. На фронті ж
солдатів зігріватимуть
братні обійми в окопах
та гостинці з рідного дому.
У ці грудневі дні 5 років
тому весь світ, затамувавши подих, спостерігав,
як тисячі людей вийшли на Майдан боротися
за нову країну. Нами захоплювалися. У цей час я була

в Криму, де, виявляється,
вже тоді кожен робив власний вибір. Хтось ставав під
російські прапори, хтось —
під українські. Декому було
байдуже, під яким стягом
жити. А ще одні говорили,
дивлячись відеосюжети
з Майдану: «Краще сиділи б
удома».
Чим ближче ми під’їжджали до Сімферополя,
тим «російськомовнішим»
ставав наш вагон. Нібито
їхала з цими людьми з Ковеля, спілкувалися українською… Вже тоді відчувалося, що там загубився
час і реальність. Хтось жив
Україною, хтось — Росією,
хтось відчував себе європейцем, хтось залишився
у Радянському Союзі. Моя
сусідка в кімнаті теж виявилася російськомовною,
але це не заважало нашому
відвертому спілкуванню,
попри велику різницю
у віці. Вона розповідала, що
з легкістю читає українські
книги, журнали, газети,
однак живе спілкування виходить кострубатим, тому
й розмовляє тією мовою,
якою зручно. Вже тоді вона
говорила, що чимало кримчан хотіли б, аби півострів
належав Росії. «Но я — против! — так у перший вечір
заявила Зінаїда Дмитрівна, яка проживає у Керчі. — Я не против России!
Я за единство Украины».
Майданом тут теж цікавилися. Зокрема, наші сусіди за столиком в кафе —
подружжя старшого віку
з Києва. Обоє — наукові
співробітники інституту.
Пані Лілія з осудом розповідала, у якому занедбаному
стані зараз столиця, а пан
Василь про те, що такого
свята він не бачив у рідному місті вже давно…
Той Новий рік я зустрічала в Алушті. Гори, доріжки, що сповзають ламано
вниз до моря, яке навіть
узимку відбиває сотні променів сонця, — це те, що
не забувається. Цей Крим

Вітаємо!
Учора 65-річний ювілей відсвяткувала лагідна, рідненька, добра та проста, наша дорогенька,
наша золота матуся, бабуся, жителька Луцька
Оксана Минівна
НАЗАРЧУК.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки — від Бога, від дітей — тепла
На многії та щасливії літа.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили — не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо ви в нас — найкраща!
З повагою та любов’ю
дочки Галина, Марія,
син Олександр, невістка Тетяна,
зяті Ігор, Юрій, внуки Катерина,
Влад, Ангеліна, Вероніка, Анна,
Данило, Богданочка.

Ювілейний день народження завтра
святкуватиме чуйна, добра, красива жінка,
яка має велике серце, жителька селища
Олика Ківерцівського району
Любов Анатоліївна
КУЗЬМИЧ.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа.
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються до вас, немов
вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід творить
з буднів свято,
А Господь дарує довгих-довгих літ!
З повагою та любов’ю
Іван і Наташа.

іще повертається до мене.
Коли переглядаю фото, де є
ті, хто все ж таки присягнув
перед новими прапорами,
і ті, хто звідти поїхав і чекає
на повернення додому. Бо
вони по-справжньому його
любили, не лише «в сезон».
Тому Крим не втрачений.
Він — вкрадений. І мені
хочеться підтримувати тих,
хто втратив рідну домівку,
кого через цю любов кинули за грати. Тих, хто й сьогодні змушений терпіти цю
несправедливу реальність,
нав’язану тираном.
…«СУМКОЮ СПОГАДІВ»
ІЗ МАМИНОЇ ШАФИ

Дуже люблю старі речі,
бо вони спонукають переосмислювати наше життя.
З роками я стаю все більш
сентиментальною, схильною бачити в буденних
і звичних предметах щось
важливе. Ось, скажімо, що
доброго може бути в старенькій обдертій маминій
сумці коричневого кольору,
яку вона тримає у своїй
шафі? А я вам відповім:
пам’ять. Там зберігається
все те, на чому я виросла:
шкільні табелі, намальований грибочок ще, мабуть, у дошкільному віці,
зроблений своїми руками
подарунок, бірочка з пологового будинку із записом моєї ваги та зросту.
З дитинства я спостерігала, як мама бережно
витягувала її з шафи,
з теплотою перебирала
кожну річ. Я запам’ятала
те дивовижне споглядання
за її рухами та емоціями.
Сьогодні розумію, скільки
за всім цим радості, сліз,
як щемко їй пригадувати
все це, бо там лежать найдорожчі для неї речі. Іноді
для щастя потрібно зовсім
небагато. Трішки тепла
і спогадів. Тоді ми починаємо усміхатися й цінувати
по-справжньому щось для
себе важливе. Де пережиті
втрати й здобуті перемоги,
де все те, чому ми раділи
й чого боялися, чим переймалися? Наприкінці року
я завжди аналізую, чого так
і не досягнула, від чого відмовилася. І дякую Всевишньому за те, що ця «сумка
спогадів» і далі поповнюється новими речами.
Руками моєї мами. n

РЕКЛАМА

ПП БУРМАКА Н. П.
22, 29 грудня, 12 січня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування F анонімне

м. Луцьк, просп. Волі, 6
(Федерація профспілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75=11=75,
20=05=55, моб.: 095=808=20=53,
098=388=88=36, 063=241=25=51.
м. Рівне, тел. (0362) 43=57=58.
Центральний офіс: Черкаси,
вул. Крупської, 1/1, (0472) 63=16=16,
63=25=28.
Ліцензія Серія АВ № 539362
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ЛІГА ЄВРОПИ — «СТЕЛЯ»
ДЛЯ НИНІШНІХ «ШАХТАРЯ» ТА «ДИНАМО»
Іншим українським клубам в єврокубках взагалі немає що робити…
Фото obozrevatel.com.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

іга чемпіонів 2018/2019. Груповий етап. Група F. 6 тур.
«Шахтар» (Донецьк, Україна)
— «Ліон» (Ліон, Франція) — 1:1 (1:0 –
Жуніор Мораєс, 22 хв.; 1:1 – Набіль
Фекір, 65 хв.)
12 грудня у Києві із самісінького
ранку ліпив мокрий сніг, а на кону поєдинку між «Шахтарем» та «Ліоном» —
путівка в 1/8 Ліги чемпіонів!
«Гірникам» потрібна була лише
перемога. І на 22–й хвилині зустрічі —
попри загалом не надто переконливу
гру підопічних Фонсеки — Жуніор Мораєс таки забиває!
На жаль (як і в поєдинку першого
кола, коли «Шахтар» двічі пропустив,
ведучи 2:0 після дубля того ж таки
Мораєса), втримати перемогу український клуб не зміг. У другому таймі
французи ще більше додали, і Набіль
Фекір рахунок зрівняв.
В іншому матчі цієї групи англійський «Манчестер Сіті» здобув вольову перемогу над німецьким «Гоффенгаймом» — 2:1.
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ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПІ F:
КОМАНДА
І В Н П М
«Манчестер Сіті» 6 4 1 1 16-6
«Ліон»
6 1 5 0 12-11
«Шахтар»
6 1 3 2 8-16
«Гоффенгайм» 6 0 3 3 11-14
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Ліга Європи 2018/2019. Груповий етап. Група K. 6 тур. «Динамо» (Київ, Україна) — «Яблонець»
(Яблонець–над–Нисою, Чехія) —
0:1 (Мартін Долежал, 10 хв.)
За добу на тому ж таки НСК «Олімпійський» грало вже «Динамо». На той
момент владу в Києві вже повноправно взяла у свої руки зима: сніжило,
хурделило і навіть трохи пощипувало
за носа!
І хоча підопічні Хацкевича виходили на поєдинок з «Яблонцем» вже
у статусі переможців групи, їм таки
було що доводити — насамперед
своїм уболівальникам! Надто багато
питань виникало щодо гри киян упродовж сезону!
Проте вже на 10–й хвилині… у воротах нашого голкіпера Георгія Бущана
розписується Мартін Долежал. Воче-

У двох матчах із аутсайдером групи із Чехії динамівці набрали лише 1 очко із 6 можливих...

видь, під час перерви гравці київського
клубу одержали добрячого прочухана
від тренерського штабу. Бо на другий
тайм вийшли таки з вогником в очах.
Пришвидшилися, багато атакували, проте забити так і не змогли.
Перша поразка в заключному турі
групового турніру — та ще й від посереднього колективу з Чехії. А з урахуванням нічиєї в першому колі кияни
спромоглися відібрати в аутсайдера
групи лишень очко!
В іншому матчі цього квартету
французький «Ренн» таки зламав опір
казахської «Астани», двічі забивши
вже у другому таймі — 2:0.
М
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1/16 Ліги Європи
« Матчі
відбудуться 14 та
21 лютого.

кшталт того, що рівень українського
чемпіонату вже давно перевищив рівень португальського — і ось–ось…
зрівняється з французьким!
«Бронзовий» призер Прімейри ліги
«Спортінг» у поєдинку з «бронзовим»
призером української Прем’єр–ліги
«Ворсклою» дуже переконливо продемонстрував: принаймні зараз подібні уявлення про рівень українського футболу є очевидною дурницею.
Як і лондонський «Арсенал» за два
тижні до того, лісабонці ще у першому таймі тричі розписалися у воротах
полтавчан, які цього разу захищав
Олександр Ткаченко. По перерві португальці, як і до того англійці, не стали
перетворювати розгром суперника на
ганьбу для нього.
Тож знову 0:3. Цікаво, що з трьома
очками й різницею м’ячів 4-13 «Ворскла» ще й спромоглася не посісти останнє місце у квартеті — у «Карабаха»,
з яким полтавчани якраз і обмінялися
перемогами, різниця забитих і пропущених ще депресивніша.

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПІ K:
КОМАНДА
І В Н П М
О
«Динамо»
6 3 2 1 10-7 11
«Ренн»
6 3 0 3 7-8 9
«Астана»
6 2 2 2 7-7 8
«Яблонець»
6 1 2 3 6-8 5

Ліга Європи 2018/2019. Груповий етап. Група Е. 6 тур. «Спортінг»
(Лісабон, Португалія) — «Ворскла»
(Полтава, Україна) — 3:0 (1:0 –
Фредді Монтеро, 17 хв.; 2:0 – Мігел
Луїш, 35 хв.; 3:0 – Ардін Даллку, 44 хв.
(автогол).
Ще років п’ять–шість тому в нас
були дуже популярними розмови на
Р
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«Арсенал» (скромно обігравши в
останньому турі азербайджанців із
рахунком 1:0) і «Спортінг» упевнено
і прогнозовано виходять в 1/16 Ліги
Європи.
М
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ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПІ E:
Команда
І В Н П М
О
«Арсенал»
6 5 1 0 12-2 16
«Спортінг»
6 4 1 1 13-3 13
«Ворскла»
6 1 0 5 4-13 3
«Карабах»
6 1 0 5 2-13 3

Тим часом уже відбулося жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів та 1/16 Ліги
Європи. В ЛЧ Україна на цій стадії, на
жаль, не представлена на клубному
рівні. Натомість в ЛЄ маємо відразу
двох представників.
Київське «Динамо» одержало в суперники 44–разового чемпіона Греції
— «Олімпіакос». Цей клуб добре відомий українцям хоча б тим, що на початку 1990–х його головним тренером
був Олег Блохін, а серед підопічних
українця значилися Олег Протасов та
Геннадій Литовченко. А в першій половині 2000–х «Олімпіакос» тренував
уже Протасов. До речі, в боротьбі за
путівку в 1/16 грецький клуб у своїй
групі зумів випередити навіть італійський «Мілан»!
Натомість «Шахтар» зіграє з німецьким «Айнтрахтом». Цікаво, що в
минулому сезоні «орли» (прізвисько
гравців цього клубу) посіли в Бундеслізі лише восьме місце. Щоправда,
зуміли вибороти Кубок Німеччини,
завдяки чому й одержали путівку в
єврокубки. У груповому турнірі «Айнтрахт» виграв усі шість поєдинків,
«взувши», зокрема, по два рази італійський «Лаціо» та французький
«Марсель».
Матчі 1/16 Ліги Європи відбудуться 14 та 21 лютого. «Гірники» перший
поєдинок проведуть в Україні, динамівці — на виїзді.
Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу:
«Шальке» — «Манчестер Сіті», «Атлетіко» — «Ювентус», «Манчестер
Юнайтед» — ПСЖ, «Тоттенхем» —
«Боруссія», «Ліон» — «Барселона»,
«Рома» — «Порту», «Аякс» — «Реал»,
«Ліверпуль» — «Баварія».
Ліга Європи, 1/16 фіналу: «Вікторія» — «Динамо» (Загреб), «Брюгге» — «Зальцбург», «Рапід» — «Інтер»,
«Славія» — «Генк», «Краснодар» —
«Байєр», «Цюріх» — «Наполі», «Мальме» — «Челсі», «Шахтар» — «Айнтрахт», «Селтік» — «Валенсія», «Ренн»
— «Бетіс», «Олімпіакос» — «Динамо» (Київ), «Фенербахче» — «Зеніт»,
«Спортінг» — «Вільярреал», БАТЕ —
«Арсенал», «Галатасарай» — «Бенфіка», «Лаціо» — «Севілья». n
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ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРІАЛИ

(є у наявності, а також під замовлення):
балки, крокви, дошки обрізні та необрізні,
рейки монтажні. Вироби з дерева під
замовлення. Доставка.
Тел.: 0976492371, 0991813332.
Газове
обладнання,
запчастини.
Комплектація систем
опалення, монтаж,,
доставка.

м. Луцьк.
Тел.

050736 93 28.
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24 — 30 ГРУДНЯ

з історією для душі

телеканалів

■ На поворотах долі

ДОРОСЛІ КАЗКИ

Незабаром її покликали провести співбесіду. Немолодий чоловік, подивившись на неї, трохи
занервував. Психолог глянула
на його документи і… Знайоме
ім’я, прізвище. Невже… батько?
Але ж мама казала, що виїхав.
Проте реєстрація в паспорті вказувала, що він живе тут, у місті.
Назва вулиці і номер будинку —
це адреса її бабусі по батькові,

Вони теж виростають,
як діти. Так здавалося
Олені. Івасик-Телесик став
Іваном, принцем з іншого
кінця міста, у якого колись
закохалась до безтями.
Снігова королева —
свекрухою, якій так
і не догодила. Маленька
доня — принцескою, якій
колись добра фея подарує
щастя…

глянула
« Психолог
на його документи
і... Знайоме ім’я,
прізвище. Невже...
батько?

«

Ольга ЧОРНА

–М

амо,
розкажи
казку, — попросила Софійка. —

Про принца.

Софія дивилася з вікна услід чоловікові, який виявився її батьком...

Олена сумно усміхнулася.
«Принц» Іван — Софійчин тато —
помчав на летючому килимі, тобто на «підтоптаній» автівці, купленій за спільні гроші, до нової
пасії в сусіднє місто. Назавжди.
Прихопив разом зі своїм одягом
усе цінне, що було в квартирі.
І кинув на прощання, що все поверне аліментами. В Івана завжди були трохи дивні жарти.
— За морями-океанами жив
принц, — почала Олена казку. —
Коли йому було сумно, він утікав із замку й бавився з бідною
дівчинкою, яка жила неподалік.
А потім у неї закохався…
— І залишив її так, як нас
тато? — сумно запитала доня.
Оленина кума якось сказала:
— Дуже дорослі казки ти
придумуєш для Софійки. Ліпше
з книжки прочитай. Бо твої ви-

гадки швидше схожі на серйозні
життєві сюжети, аніж на чарівні
оповідки…
Софійка чула мамину розмову з хрещеною і з цікавістю запитала:
— Що таке дорослі казки?
А потім свекруха прийшла
за сервізом, який принесла
на Івановий день народження.
— Чеський посуд. Дорогий.
Синові подарований, — виправдовувалась.
Олена дістала з серванта сервіз. Принесла коробку. Склавши
посуд, свекруха безцеремонно
відкрила шафу. Нічого Іванового,
крім старої сорочки, там не залишилося. Зняла з вішака одяганку.
— Це — татова, — мовила
Софійка і потягнула до себе сорочку.

ПОНЕДІЛОК, 24 ГРУДНЯ
УТ-1
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 03:00
Новини 09:40 Т/с «Еліза»
11:30, 16:50 Телепродаж
11:55 Енеїда 13:00 Лайфхак
українською 13:15 Д/ц «Світ
дикої природи» 13:55 Х/ф
«ЧАРІВНИК КРАЇНИ МРІЙ»
15:50 Пообіді шоу 17:10 Т/с
«Галерея Вельвет» 20:00 Д/с
«Найекстремальніший» 21:25
«Кардинал Мар’ян Яворський»
22:25 Нічна Різдвяна літургія
під проводом Святішого Отця
Франциска в Базиліці святого
Петра 00:30 Концерт «VIVERE»
02:00 «Наївне малярство
Михайла Онацька» 03:25
Світло

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.30, 11.20, 12.20
«Одруження наосліп»
13.15 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя»
(12+)
17.10 Т/с «Величне століття.
Нова володарка»
20.15 Х/ф «САМ УДОМА»
22.15 Х/ф «ДВИГУН

ВНУТРІШНЬОГО
ЗГОРЯННЯ»

ІНТЕР
06:05, 22:05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини 07:10, 08:10
«Ранок з Інтером» 09:20
«Ранок з Інтером» 09:25,
18:00, 19:00, 01:50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11:20,
12:25 Т/с «Побачити океан»
15:50 «Чекай мене. Україна»
20:00 «Подробиці» 21:00
«Речдок. Особливий випадок»
23:50 Х/ф «КНИЖКОВИЙ
КЛУБ»

КРОС»
13.30 Х/ф «САМОГОННИКИ»
13.50 Х/ф «ВЕЧОРИ НА
ХУТОРІ ПОБЛИЗУ
ДИКАНЬКИ (НІЧ
ПЕРЕД РІЗДВОМ)»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Один за всіх» (16+)
20.00, 22.45 «Хата на тата»
(12+)

ICTV

05.00 Т/с «Відділ 44» (16+)
05.50 Громадянська оборона
06.40 Факти тижня. 100
хвилин
08.45 Антизомбі
10.40, 13.00 Х/ф «АНГЕЛИ І
ДЕМОНИ» (16+)
УКРАЇНА
12.45 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
06.30 Сьогодні. Підсумки з
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
Олегом Панютою
13.20 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)
07.30 Зірковий шлях
15.40 Х/ф
10.00 Реальна містика
«ТРАНСФОРМЕРИ-5:
15.10 Т/с «Мама для Снігурки»
ОСТАННІЙ ЛИЦАР»
(12+)
(16+)
19.00 Сьогодні
18.45
Факти.
Вечір
20.00 Концерт Олега Вінника
19.10 Х/ф «П’ЯТИЙ
22.10 Т/с «Щоб побачити
ЕЛЕМЕНТ» (16+)
веселку» (16+)
21.40 Х/ф «ХЕЛБОЙ-2:
ЗОЛОТА АРМІЯ»
СТБ
(16+)
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
06.55, 15.25 «Все буде добре!» 23.45 Х/ф «ОДІССЕЯ» (16+)
09.00, 19.00 Т/с «Коли ми
НОВИЙ КАНАЛ
вдома. Нова історія»
06.34, 07.49 Kids Time
10.00 «Зважені та щасливі»
06.35 М/с «Том і Джеррі шоу»
(12+)
07.50 М/ф «Індики: Назад у
13.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС
майбутнє»
ТА НЕЗВИЧАЙНИЙ

…Час збіг так швидко. Софійка виросла. Установа, в якій вона
працювала психологом, шукала
на роботу водія. Та знайти ніяк
не вдавалося. Той, що недавно розрахувався, сів за кермо
після остограмлення. Вчинив
аварію. А попередній у службовій автівці коханок возив. Один
із обдурених чоловіків мало
офіс не розніс. Звинувачував
не свою зрадливу благовірну,
а керівництво, яке не слідкує
за своїми підлеглими. Після цього керівник вирішив: психолог
повинна спілкуватися з кожною
людиною, яку братимуть, і з претендентом на вакансію водія —
також.
— Скандалів нам не потрібно, — сказав. — Тож розраховую
на вашу допомогу, Софіє Іванівно.

ТБ
09.40 Х/ф «ПІВНІЧНИЙ
ПОЛЮС»
11.30 Х/ф «ПІВНІЧНИЙ
ПОЛЮС: ВІДКРИТИЙ
НА РІЗДВО»
13.30 Х/ф «ВИХОДИТЬ,
ВІЙНА» (16+)
15.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
17.45 Таємний агент
19.00 Ревізор

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:10
Містична Україна 07:55,
18:30 Прихована реальність
09:40 Фантастичні історії
10:30 Таємнича світова війна
12:30, 21:00 Історія світу
14:30 Планета Земля 16:30
Дивовижний Сінгапур 23:00
У пошуках інновацій 00:00
Полювання на рибу-монстра
00:55 Теорія змови

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.10 М/с «Таємна служба
Санта-Клауса»
08.35 М/ф «Учень Санти»
10.10 Х/ф «12 РІЗДВЯНИХ
СОБАК 2»
12.10 Х/ф «КРАСУНЯ І
ЧУДОВИСЬКО»
14.15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15.15, 22.00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16.15, 21.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.

яка, щоправда, ніколи не горіла
бажанням бачити внучку. Софія
відкрила трудову книжку.
— Ви часто змінювали місце роботи. А водієм працювали
аж шість років тому. Причина?..
Чоловік занервував ще більше. Очі забігали.
— Ну, було… Зловживав
трохи. Через проблеми, невдачі. Стрес знімав. Але тепер…
жодної краплі. А те, що міняв
роботи… З ким не буває? Шукав,
де платять більше. Бо обіцяють
одне, а на руки отримуєш мізерію. Ще й вимагають бозна-що…
— Сім’ю маєте?
— Як каже моя мама, не цінували мене дружини. Але навіщо
вам ті байки?
— А хочете, Іване Петровичу,
я вам розкажу дорослу казку?
Жила-була маленька дівчинка,
яка дуже любила свого тата. А він
її зрадив. У неї від нього нічого
не залишилося, крім старої сорочки. Вона з нею розмовляла.

Америка»
17.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»

правда з Вахтангом Кіпіані
03:05 Художній фільм

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
2+2
09.30 Х/ф «НАЙКРАЩИЙ
ДРУГ ШПИГУНА»
06.00 Мультфільми
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
08.00 «Помста природи»
13.00, 19.00 Вечірка 2
09.20, 18.15 «Спецкор»
14.00, 20.00 Танька і Володька
10.05, 18.50 «ДжеДАІ»
15.00, 03.40 Віталька
10.40 Т/с «Стоматолог»
17.00, 02.50 Панянка-селянка
14.45 Х/ф «ЧИСЛОВА
РАДІОСТАНЦІЯ» (16+) 18.00 4 весілля
21.00 Одного разу під
16.20 Х/ф «СПІЙМАТИ І
Полтавою
ВБИТИ» (16+)
22.00 Одного разу в Одесі
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські
23.00 ЛавЛавCar 3
війни. Харків» (16+)
00.00 Країна У
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-4»
01.00 Теорія зради
(16+)

Витирала нею сльози. Скаржилася на свої дитячі негаразди. Мама
дивилася на це і хвилювалася, чи
все гаразд зі здоров’ям доньки.
Навіть водила до лікарів. Ті заспокоїли: просто дитина дуже
сумує. До речі, дівчинка відвоювала сорочку у бабусі — татової
мами. Бабуся малу не любила,
бо та була не схожою на батька.
Мама подобалася одному
чоловікові. Донька, вона тоді
ще була мала, раділа: у неї знову буде тато. Дядько Михайло
приносив їй іграшки, смаколики, пригощав морозивом. Але
мама відмовилася від заміжжя.
Пізніше пояснила: не пережила
б, якби сімейне життя не склалося вдруге. Та помилилася. Цей
чоловік виявився добрим і порядним. Жінка, з якою він згодом
одружився, живе щасливо…
Мами не стало того дня, коли
донька отримувала в університеті диплом. Вона дуже поспішала на свято до неї. Переходила
дорогу. Машина збила її на пішохідному переході. Водія так
і не знайшли. Свідків — також.
Може, хтось щось і бачив, але
не хотів говорити.
Після похорону дівчині почав снитися батько. Від стресу.
Проявилося те, що боліло роками. От тільки батькове обличчя
завжди було нечітким. І не пам’ятає, що він їй казав… Сорочку
вона береже досі. Вже й не знає
навіщо…
Маму дівчинки звали Олена.
А дівчинку — Софія.
— То ви… ви моя донька?
Я одразу, коли вас… тебе побачив, то подумав… така схожість
з моєю першою… Ви… ти мене
звинувачуєш? Ну, розлюбив
я Олену. Звинувачуєш?
— Ні.
— А як із роботою?
— Казка закінчилася…
— Це означає —до побачення? От і чекай від дітей добра. Як
каже моя мама…
У двері постукали.
— Софіє Іванівно, тут
ще один претендент на вакансію
водія.
— Хай зайде через кілька
хвилин.
Софія стояла біля вікна, дивилася услід чоловікові, який
виявився її батьком. Він прямував через дорогу до кнайпи
«Золота рибка». Забігайлівку
в їхній установі жартома називали «розбите корито». n

колекція Ліги чемпіонів
з А. Шевченком.
Прем’єра
18.05 Динамо (К) - Баварія.
1/2 фіналу (1998/1999).
Золота колекція Ліги
чемпіонів з А. Шевченком. Прем’єра
19.50 Баварія - Динамо (К).
1/2 фіналу (1998/1999).
Золота колекція Ліги
чемпіонів з А. Шевченком. Прем’єра
22.50 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
23.45 К’єво - Інтер. Чемпіонат
Італії

«Тема дня». Сурдопереклад
14:10 «Українська читанка»
14:17 Радіодень «Модуль
знань» 15:00 Д/ф «Сонар»
16:00 Орегонський путівник
16:30 Мистецький пульс
Америки 17:00 «Едера»
17:10 «Пліч-о-пліч» 17:36
Д/ц «Незвичайні культури»
18:05 «Енеїда» 19:00
Новини 19:20 Д/ф «Наталія
Сумська. Перевтілення»
19:46 КіноWall з Сергієм
Тримбачем 20:11 NeoСцена
з Олегом Вергелісом 20:40
Документальний фільм

UA: РІВНЕ

00:00, 03:00, 08:30
«Політичний МаринаД»
01:00, 06:30 «Світ цього
тижня» 02:00, 05:30, 22:00
«Княжицький» 04:00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
05:00, 13:30 «Міжнародний
огляд» з Юрієм Фізером 07:30
«Суботній політклуб» 09:30
«Людина і право» з Борисом
Захаровим 10:00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00 Новини
11:10, 12:15, 13:10, 14:10,
15:15, 16:10, 17:10, 18:15
Коментар 14:30 «Успішні
в Україні» 15:30 «Ваша
Свобода» 19:00 «Великий
ефір Василя Зими» 21:00
«Досьє» з Сергієм Руденком
21:55 «Твій ID-документ»
23:00 «#Cкандали-тижня»
23:30 «Культ:Експрес» з
Марією Бурмакою

07:00 Гімн. Концерт 09:00
Публіцистична програма «Своя
земля» 09:30 «Спільно» 13:30,
07:00 Перші про головне.
06.00 Арсенал - Бернлі.
17:00 Лайфхак українською
Ранок. Дайджест 07:20
Чемпіонат Англії
13:40 Суботня тема 14:10
Вижити в Україні 08:00, 09:00, 07.50, 16.55, 22.10 Топ-матч
«Українська читанка» 14:15
11:00 Перші про головне.
08.00 Лаціо - Кальярі.
Т/ф «Казка для дорослих»
Ранок. Новини 08:20, 09:10
Чемпіонат Італії
Д/ф «Дзеркало історії» 09:55, 09.50, 21.40 Світ Прем’єр-ліги 15:00 Д/ф «Сонар» 16:00 Д/ф
«Мистецький пульс Америки»
11:20, 13:20, 16:15, 17:20, 18:15 10.20 Челсі - Лестер.
17:10 Д/ф «Пліч-о-пліч» 17:30
Перші про головне. Коментарі
Чемпіонат Англії
Т/с «Незвичайні культури»
12:05 Докаz 13:00, 15:00
12.10 Мілан - Фіорентина.
18:05 Кулінарно-літературне
Перші про головне. День.
Чемпіонат Італії
шоу «Енеїда» 19:00, 20:40
Новини 15:20 Між своїми
13.55 Вулвергемптон Новини 19:25 Тема дня 19:50
16:00 Перші про головне.
Ліверпуль.
Чемпіонат
КіноWall з Сергієм Тримбачем
День. Дайджест 17:00, 19:00
Англії
Перші про головне. Вечір.
20:15 Неосцена з Олегом
15.40, 22.30 Футбол NEWS
Новини 18:00 Перші про
Вергелісом
16.00 Чемпіонат Англії. Огляд
головне. Вечір. Дайджест
туру. Прем’єра
19:15 VOX POPULI 20:00
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
17.05 Чемпіонат Італії. Огляд
HARD з Влащенко 21:00,
НОВА ВОЛИНЬ
туру
06:20 Перші про головне.
07:00 Концерт 09:00 «Своя
18.00, 21.35 Передмова до
Підсумки 21:40 Гра Z вогнем
земля» 09:33 «Спільно» 13:30
«Динамо(К)-Баварія»
22:30 Гра в класику з Сергієм
Лайфхак українською 13:40
(1998 /1999). Золота
Рахманіним 23:30 Історична

ZIK

ФУТБОЛ-1

ЕСПРЕСО
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ВІВТОРОК, 25 ГРУДНЯ
УТ-1
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 03:00 Новини
09:40 Нічна Різдвяна Літургія
під проводом Святішого Отця
Франциска в Базиліці святого
Петра 11:30 Концерт «Знамення»
13:00 Різдвяне привітання і
Апостольське благословення для
Риму і цілого світу Святішого Отця
Франциска з площі святого Петра
у Римі 13:30, 16:50 Телепродаж
13:50 Х/ф «ЧАРІВНИК КРАЇНИ
МРІЙ» 15:50 UA: Фольк 17:10
Т/с «Галерея Вельвет» 20:00 Д/с
«Найекстремальніший» 21:25
Наші гроші 22:15 Розважальна
програма з Майклом Щуром
22:45 Перша шпальта 23:30
Телепродаж Тюсо 01:50 Д/ц
«Орегонський путівник» 03:25
Світло 04:20 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим 04:55
«Шлях додому» з Євгенією Гладій
05:35 Д/ц «Гордість світу»

1+1
06.30, 07.10, 08.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.10 Х/ф «СЛУЖБОВИЙ

РОМАН. НАШІ ЧАСИ»
(16+)
11.00 Т/с «Родичі» (12+)
20.15 Х/ф «САМ УДОМА - 2»
22.45 Х/ф «8 ПЕРШИХ
ПОБАЧЕНЬ» (16+)

ІНТЕР
02:35, 20:00 «Подробиці» 03:40
«Орел і Решка. Шопінг» 05:00
«Top Shop» 05:25, 06:05, 22:05
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 17:40 Новини 07:10,
08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
10:20 Х/ф «Я БОЯЗКИЙ, АЛЕ Я
ЛІКУЮСЯ» 12:35 Х/ф «ВІЗЬМИ
МЕНЕ ШТУРМОМ» 14:50,
15:50, 16:45 «Речдок» 18:00,
19:00, 01:45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 21:00 «Речдок.
Особливий випадок» 23:50 Х/ф
«ЦЯ ВЕСЕЛА ПЛАНЕТА»

УКРАЇНА
07.00, 19.00 Сьогодні
08.00 Зірковий шлях
10.00 Реальна містика
15.15 Т/с «Принцеса-жаба» (12+)
20.00 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТТЯ ЧОРНОЇ
ПЕРЛИНИ» (16+)
22.50 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСІНГ»
(16+)

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

05.30 Т/с «Коли ми вдома»
06.20, 15.25 «Все буде добре!»
08.30, 19.00, 23.45 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
09.30, 20.00, 22.35
«МастерШеф» (12+)
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Один за всіх» (16+)

06.39, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Том і Джеррі шоу»
08.00 Київ вдень та вночі (16+)
09.00, 22.00 Т/с «Чаклунки» (16+)
09.50 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки» (16+)
17.00, 19.00 Вар’яти (12+)
21.00 Т/с «Будиночок на щастя»
(12+)
23.00 Х/ф «ЛЕГІОН» (18+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 20.40 М/ф «Три богатирі
на далеких берегах»
11.10 М/ф «У пошуках Жарптиці»
12.35, 13.05 М/ф «Добриня
Микитович і Змій
Горинович»
12.45 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
14.05 М/ф «Олешко Попович і
Тугарин-змій»
15.35 М/ф «Іван Князевич і Сірий
Вовк»
17.15 М/ф «Іван Князевич і Сірий
Вовк-2»
18.45 Факти. Вечір
19.10 М/ф «Три богатирі і
Шамаханська цариця»
21.55 Х/ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ»
(16+)

УТ-1

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30, 11.15, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.10 «Міняю жінку»

14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
17.10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
20.15 Х/ф «САМ УДОМА - 3»
22.15 Т/с «Родичі» (12+)

ІНТЕР
02:30, 20:00 «Подробиці» 03:25
«Орел і Решка. Шопінг» 05:00
«Top Shop» 05:25, 06:05, 22:05
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07:00 «Новини»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером» 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини 10:25 Х/ф
«ЗАМОРОЖЕНИЙ» 12:35 Х/ф
«МИТНИЦЯ ДАЄ ДОБРО» 14:50,
15:50, 16:45 «Речдок» 18:00,
19:00, 01:45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 21:00 «Речдок.
Особливий випадок» 23:50 Х/ф
«БЕРЕЖИСЬ АВТОМОБІЛЯ»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 «Черговий лікар»
(12+)
16.00 Історія одного злочину
-4 (16+)

18.00 Т/с «Виходьте без дзвінка»
(12+)
19.50 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
СКРИНЯ МЕРЦЯ» (16+)
22.50 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТТЯ ЧОРНОЇ
ПЕРЛИНИ» (16+)

СТБ
06.05, 15.25 «Все буде добре!»
08.10, 19.00, 23.15 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
09.10 «МастерШеф» (12+)
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Один за всіх» (16+)
20.00 «МастерШеф. Оголошення
переможця» (12+)
22.35 «МастерШеф. Невідома
версія» (12+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 20.15 Багач-бідняк
11.10, 13.15 Х/ф «ДЖЕК І
БОБОВЕ ДЕРЕВО» (16+)
12.45, 15.45 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
15.15, 16.20, 21.20 Дизель-шоу
(12+)

УТ-1

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30, 11.20, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.15 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»

15.45 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
17.10 Т/с «Величне століття.
Нова володарка»
20.15 Х/ф «САМ УДОМА 5»
22.10 Т/с «Родичі» (12+)

ІНТЕР
02:30, 20:00 «Подробиці» 03:25
«Орел і Решка. Шопінг» 05:00
«Top Shop» 05:25, 06:05, 22:00
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером» 10:20 Х/ф «ЧЕРНИЦІ
В ПЕРЕГОНАХ» 12:35 Х/ф
«ОПЕРАЦІЯ «ТУШОНКА»
14:50, 15:50, 16:45, 01:20
«Речдок» 18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 21:00
Спецпроект «Жовті жилети»
23:40 Х/ф «ЖІНКА, ЯКА
СПІВАЄ»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 «Черговий лікар»
(12+)
16.00 Історія одного злочину
-4 (16+)

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.35 М/с «Таємна служба
Санта-Клауса»
09.00 М/ф «Таємна місія Санти»
10.20 М/ф «Барбі з Лебединого
озера»

18.45, 21.00 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
06.44, 07.59 Kids Time
06.45 М/с «Том і Джеррі шоу»
08.00 Київ вдень та вночі (16+)
09.00, 22.00 Т/с «Чаклунки» (16+)
10.00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки» (16+)
17.00, 19.00 Екси (16+)
20.50 Т/с «Будиночок на щастя»
(12+)
22.50 Х/ф «ВИМИРАННЯ» (18+)

МЕГА
02:05, 06:00 Бандитський Київ
07:50, 13:50 Правда життя 08:55
Дивовижний Сінгапур 09:55,
17:50 Шалена подорож 10:50 У
пошуках інновацій 11:50 Юрій
Нікулін 12:40, 19:40 Речовий
доказ 14:50, 23:35 Таємнича
світова війна 15:50 Полювання
на рибу-монстра 16:45 Дика
Арктика 18:40, 20:45 Фантастичні
історії 21:45 Битва рибалок 22:40
Планета Земля 00:35 Містична
Україна

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.00 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
14.15 «Орел і Решка. Навколо

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Терра Нова» (16+)
09.35 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»
12.55 Відеобімба
14.05 Х/ф «ВІРУС ДЛЯ
СОЛДАТІВ» (16+)
15.55 Х/ф «ВІДДАЧА» (16+)
17.50 Х/ф «ВЦІЛІЛА» (16+)
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські
війни. Харків» (16+)
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-4» (16+)

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 09:20,
11:20, 13:20, 16:20, 17:20, 18:20
Перші про головне. Коментарі
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
головне. Ранок. Новини 12:10
Гра Z вогнем 13:00, 15:00 Перші
про головне. День. Новини

світу»
15.15, 22.00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16.15, 21.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»

18.00 Т/с «Виходьте без дзвінка»
(12+)
19.50 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
НА КРАЮ СВІТУ» (16+)
23.10 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
СКРИНЯ МЕРЦЯ» (16+)

СТБ
05.50, 15.25 «Все буде добре!»
07.55, 19.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
08.55 «МастерШеф» (12+)
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Один за всіх» (16+)
20.00 «Зважені та щасливі» (12+)
22.45 «Зважені та щасливі.
Оголошення переможця»
(12+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 20.10 Багач-бідняк
11.05, 13.20 Х/ф «ПОДОРОЖ
ЄДИНОРОГА»
12.45, 15.45 Х/ф «ПОДОРОЖ
ДО ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
15.00, 16.25, 21.25 Дизель-шоу
(12+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір

ZIK

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 09:20,
11:20, 13:20, 16:15, 17:20, 18:20
Перші про головне. Коментарі
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
головне. Ранок. Новини 12:05,
20:00 HARD з Влащенко 13:00,
15:00 Перші про головне. День.
Новини 15:20 Між своїми
16:00 Перші про головне. День.
Дайджест 17:00, 19:00 Перші
про головне. Вечір. Новини
18:00 Перші про головне.

09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
14.15 «Орел і Решка. Навколо
НОВИЙ КАНАЛ
світу»
15.15, 22.00 «Орел і Решка.
06.39, 07.59 Kids Time
Морський сезон»
06.40 М/с «Том і Джеррі шоу»
16.15, 21.00 «Орел і Решка.
08.00 Київ вдень та вночі (16+)
Перезавантаження.
09.00, 22.00 Т/с «Чаклунки» (16+)
Америка»
10.00 Т/с «Відчайдушні
17.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
домогосподарки» (16+)
23.00 «Орел і Решка. Рай та
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
пекло 2»
21.00 Т/с «Будиночок на щастя»
(12+)
2+2
23.00 Х/ф «НОВА ЕРА Z» (18+)
06.00 Мультфільми
МЕГА
08.00 Т/с «Терра Нова» (16+)
06:00 Бандитська Одеса 07:45, 09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
13:45 Правда життя 08:40
10.55, 17.15 «Загублений світ»
Дивовижний Сінгапур 09:40,
12.55 «Облом.UA.»
17:45 Шалена подорож 10:35
15.15 Х/ф «ТРАНС» (16+)
У пошуках інновацій 11:35
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські
Володимир Басов 12:35,
війни. Харків» (16+)
19:40 Речовий доказ 14:55
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-4» (16+)
Таємнича світова війна 15:55

Полювання на рибу-монстра
16:50 Дика Арктика 18:40, 20:50
Фантастичні історії 21:45 Битва
рибалок 22:40 Дивовижний
Гібралтар 23:40 Наслідки
00:40 Містична Україна 02:20
Великі українці 05:15 Академік
Корольов

15:20 Між своїми 16:00 Перші
про головне. День. Дайджест
17:00, 19:00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18:00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 19:15
VOX POPULI 20:00 Хард-токшоу «DROZDOV» 21:00, 06:20
Перші про головне. Підсумки
21:40 Ток-шоу «Злий дім» 23:00
Громадська прокуратура 23:45
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 03:00 Художній фільм

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «ПАНІ МЕТЕЛИЦЯ»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00, 19.00 Вечірка 2
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 03.40 Віталька
17.00, 02.50 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 ЛавЛавCar 3
00.00 Країна У

ZIK

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 10:00,
11:20, 13:20, 16:20, 17:20, 18:20
Перші про головне. Коментарі
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
головне. Ранок. Новини 09:10
Добрий ZIK 09:45 Сім чудес
України 12:10 Гра Z вогнем
К-1
13:00, 15:00 Перші про головне.
06.30 «TOP SHOP»
День. Новини 15:20 Між своїми
07.40 М/с «Каспер»
16:00 Перші про головне. День.
08.00 Т/с «Дорогий доктор» (16+) Дайджест 17:00, 19:00 Перші

10.20 Наполі - СПАЛ. Чемпіонат
Італії
12.05 Арсенал - Бернлі.
Чемпіонат Англії
13.55 Парма - Болонья.
Чемпіонат Італії
16.50 Евертон - Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
18.35 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
19.05 Ювентус - Рома. Чемпіонат
Італії
20.45 Челсі - Лестер. Чемпіонат
Англії
22.50 «Сіткорізи»
23.20 Лаціо - Кальярі. Чемпіонат
Італії

UA: РІВНЕ

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 «Ранок «Нової Волині»
09:00 Дешевий відпочинок
09:33 Д/с «Смаки культур» 13:30
Лайфхак українською 13:40 Д/ф
«Євген Патон. Щедрість таланту»
14:09 «Українська читанка»
14:17 Радіодень «Модуль
знань» 15:00 Д/с «Незвідані
шляхи» 16:00 Орегонський
путівник 16:30 Мистецький
пульс Америки 17:00 «Едера»
17:10 «Своя земля» 17:36
«100 років історії» 18:00 Серіал
19:00 Новини 19:20 Д/ф
«Містерія Марії» 19:46 БібліоFun
з Ростиславом Семківим 20:11
МузLove з Любою Морозовою
20:40 Документальний фільм

ЕСПРЕСО

07:00 Гімн. Ранкове шоу «Добрий
ранок» 09:00 Д/С «Дешевий
відпочинок» 09:30 Д/Ф «Смаки
культур» 13:30, 14:45, 17:00
Лайфхак українською 13:40,
19:25 Тема дня 14:10 «Українська
читанка» 14:15 Т/Ф «Наталя
ФУТБОЛ-1
Сумська» 15:00 Д/С «Незвідані
06.00, 16.00 «Європейський
шляхи» 16:00 Д/Ф «Орегонський
WEEKEND»
путівник» 17:10 Публіцистична
06.50 Світ Прем’єр-Ліги
програма «Своя земля» 17:35
07.20 Кардіфф - МЮ. Чемпіонат Лекції. 100 років історії 18:00
Англії
Х/ф «РОКСОЛАНА» 19:00,
09.05 Чемпіонат Англії. Огляд
20:40 Новини 19:50 Бібліофан
туру
з Ростиславом Семківим 20:15
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS Музlove з Любою Морозовою

00:00, 06:00, 19:00 «Великий
ефір Василя Зими» 02:00, 08:00,
21:00 «Досьє» з Сергієм Руденком
03:00, 05:30, 09:30, 15:30,
22:30 «Ваша Свобода» 03:30,
10:30, 14:30 «Успішні в Україні»
04:00 «Суботній політклуб»
05:00 «Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 09:00 «Поліцейська
хвиля» 10:00 «Мандруй вдома»
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00 Новини 11:10,
12:15, 13:10, 14:10, 15:15, 16:10,
17:10, 18:15 Коментар 13:30
«Людина і право» з Борисом
Захаровим 22:00 «Шустрова
Live» 23:00 «Студія Захід» з
Антоном Борковським

Вечір. Дайджест 19:15 VOX
POPULI 21:00, 06:20 Перші про
головне. Підсумки 21:40 Гра Z
вогнем 22:30 Перші другі 23:30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 03:00 Художній фільм

«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00 Дешевий відпочинок 09:33
Д/с «Смаки культур» 13:40 Д/ф
«Бути сама собі ціллю. Ольга
Кобилянська» 14:09 «Українська
читанка» 14:17 Радіодень
«Модуль знань» 15:00 Д/с
«Неповторна природа» 15:26 Д/с
«Таємниці підводного світу» 16:00
Орегонський путівник 16:29
Мистецький пульс Америки 17:10
«Наші гроші» 17:36 100 років
мистецтва 18:00 Серіал 19:20
«Тема дня» («Прямий» ефір) 19:46
Д/с «Океан Вет» 20:40 Новини.
Сурдопереклад

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Дюймовочка»
2+2
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00, 19.00 Вечірка 2
06.00 Мультфільми
14.00, 20.00 Танька і Володька
08.00 Т/с «Терра Нова» (16+)
15.00, 03.40 Віталька
10.40, 17.15 «Загублений світ»
17.00, 02.50 Панянка-селянка
12.40 «Помста природи»
18.00 4 весілля
15.15 Х/ф «ЗНАК ПОШАНИ»
(16+)
21.00 Одного разу під Полтавою
18.15 «Спецкор»
22.00 Одного разу в Одесі
18.50 «ДжеДАІ»
23.00 ЛавЛавCar 3
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські війни. 00.00 Країна У
Харків» (16+)
01.00 Теорія зради
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-4» (16+)
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

ТБ

ЧЕТВЕР, 27 ГРУДНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 03:00 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:40 Т/с «Еліза»
11:30, 14:10 Телепродаж 12:00
Д/ц «Смачні історії» 13:15,
14:30 РадіоДень 13:40 Д/ц
«Бюджетний відпочинок» 15:20
Т/с «Галерея Вельвет» 16:55
Промінь живий 18:20, 03:35
Тема дня 19:00 #ВУКРАЇНІ 19:30
Д/с «Щоденники комах» 19:50
Т/с «Дірк Джентлі» 21:25, 03:20
UA:Спорт 21:45 Схеми. Корупція
в деталях. Дайджест 22:15
Д/ц «Погляд зсередини» 22:45
Букоголіки 23:30 Телепродаж
Тюсо 01:40 Розсекречена історія
02:30 Складна розмова 04:10
#МузLove з Любою Морозовою
04:40 Koktebel Jazz Festival

06:00 Бандитська Одеса 07:25,
00:55 Містична Україна 08:10,
18:40 Прихована реальність
09:45 Фантастичні історії
10:40 Таємнича світова війна
12:40, 21:00 Історія світу
14:40 Планета Земля 15:40
Дивовижний Гібралтар 16:40
Африканські річки: дари дощів
17:40 Дивовижний Сінгапур
23:00 У пошуках інновацій 00:00
Полювання на рибу-монстра
01:45 Там, де нас нема

ТБ

СЕРЕДА, 26 ГРУДНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 03:00
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:40 Т/с
«Еліза» 11:30, 14:10 Телепродаж
12:00 Д/ц «Смачні історії» 13:15
РадіоДень 13:40 Д/ц «Бюджетний
відпочинок» 14:30 52 вікенди
15:20 Т/с «Галерея Вельвет»
16:55 Сильна доля 18:20, 03:35
Тема дня 19:00 UA:Біатлон.
Студія 19:30 Д/с «Щоденники
комах» 19:50 Т/с «Дірк Джентлі»
21:25, 03:20 UA:Спорт 21:45
Складна розмова 22:15 Д/ц
«Погляд зсередини» 22:45 Схеми.
Корупція в деталях. Дайджест
23:30 Телепродаж Тюсо 01:40
Розсекречена історія 02:30 Наші
гроші 04:10 #KіноWALL з Сергієм
Тримбачем 04:35 Koktebel Jazz
Festival

МЕГА

12.10 Х/ф «КОЛИ САНТА ВПАВ
НА ЗЕМЛЮ»
14.15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15.15, 22.00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16.15, 21.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»

13.55, 20.55 «Сіткорізи»
14.25 LIVE. Фулгем Вулвергемптон.
Чемпіонат Англії
15.25, 17.55, 19.45 Футбол Tables
16.50 LIVE. Ліверпуль - Ньюкасл.
Чемпіонат Англії
18.55 LIVE. Рома - Сассуоло.
Чемпіонат Італії
21.25 LIVE. Інтер - Наполі.
Чемпіонат Італії
23.25 Топ-матч
23.40 Болонья - Лаціо. Чемпіонат
Італії. Прем’єра

UA: РІВНЕ

07:00 Гімн. Ранкове шоу
«Добрий ранок» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00, 20:40
Новини 09:00 Д/С «Дешевий
відпочинок» 09:30 Д/Ф «Смаки
культур» 13:40, 19:25 Тема дня
14:10 Українська читанка 14:15
Т/Ф «Гуцулка Ксеня» 14:40
Лайфхак українською 15:00 Д/С
ФУТБОЛ-1
«Неповторна природа» 15:35 Д/С
06.00 Челсі - Лестер. Чемпіонат
«Таємниці підводного світу» 16:00
Англії
Д/Ф «Орегонський путівник»
07.45 Чемпіонат Італії. Передмова 17:10 Програма розслідувань
«Наші гроші» 17:35 Лекції. 100
до туру
років мистецтва 18:00 Х/ф
08.15 Мілан - Фіорентина.
«РОКСОЛАНА» 19:50 Д/Ф
Чемпіонат Італії
10.00, 16.30, 22.15 Футбол NEWS «Океан Вет»
10.20 Евертон - Тоттенгем.
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
Чемпіонат Англії
НОВА ВОЛИНЬ
12.10 Ювентус - Рома. Чемпіонат
Італії
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок

про головне. Вечір. Новини
18:00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест 19:15 VOX POPULI
20:00 Докаz 21:00, 06:20 Перші
про головне. Підсумки 21:40
Прямим текстом з Остапом
Дроздовим 23:00 Стежками
війни 23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 03:00 Художній
фільм

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «КРАСУНЯ Й
ЧУДОВИСЬКО»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00, 19.00 Вечірка 2
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 03.40 Віталька
17.00, 02.50 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 ЛавЛавCar 3
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-1
06.00 Вотфорд - Челсі.
Чемпіонат Англії
07.50, 09.50, 17.50 Топ-матч
08.00 Аталанта - Ювентус.
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Фулгем - Вулвергемптон.

Чемпіонат Англії
12.10 Фіорентина - Парма.
Чемпіонат Італії
13.55 Ліверпуль - Ньюкасл.
Чемпіонат Англії
16.00 Рома - Сассуоло.
Чемпіонат Італії
18.00 Брайтон - Арсенал.
Чемпіонат Англії
19.50 Болонья - Лаціо. Чемпіонат
Італії
21.40 LIVE. Саутгемптон - Вест
Гем. Чемпіонат Англії
23.45 Чемпіонат Італії. Огляд туру

UA: РІВНЕ
07:00 Гімн. Ранкове шоу
«Добрий ранок» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00, 20:40
Новини 09:00 Д/С «Дешевий
відпочинок» 09:30 Д/Ф «Смаки
культур» 13:40, 19:25 Тема дня
14:10 «Українська читанка»
14:15 Т/Ф «Христина. Кримське
соло» 15:00 Д/С «Неповторна
природа» 15:35 Д/С «Таємниці
підводного світу» 16:00 Д/Ф
«Орегонський путівник» 17:10
Ток-шоу «Складна розмова»
17:40 Лекції. 100 років кіно 18:00
Х/ф «РОКСОЛАНА» 19:50 Д/С
«Сироти дикої природи»

ЕСПРЕСО
00:00, 06:00, 19:00 «Великий
ефір Василя Зими» 02:00, 08:00
«Досьє» з Сергієм Руденком
03:00, 05:30, 15:30, 22:30 «Ваша
Свобода» 03:30 «Шустрова
Live» 04:00 «#Cкандали_тижня»
04:30 «Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 05:00 «Поліцейська
хвиля» 09:00 «Pro здоров`я» з
Іриною Коваль 09:55, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00 Новини 10:05, 15:15
«Погода» з Наталкою Діденко
10:10, 11:10, 12:15, 13:10,
14:10, 15:20, 16:10, 17:10, 18:15
Коментар 21:00 «Вердикт» з
Сергієм Руденком 22:00 «Вартові
Еспресо» 23:00 «Княжицький»

«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00 Дешевий відпочинок
09:33 Д/с «Смаки культур» 13:40
«Тема дня». Сурдопереклад
14:09 «Українська читанка»
14:17 Радіодень «Модуль знань»
15:00 Д/с «Неповторна природа»
15:26 Д/с «Таємниці підводного
світу» 16:00 Орегонський
путівник 16:29 Мистецький
пульс Америки 17:10 «Складна
розмова» 17:36 100 років кіно
18:00 Серіал 19:20 «Тема дня»
(«Прямий» ефір) 19:46 Д/с
«Сироти дикої природи» 20:40
Новини. Сурдопереклад

ЕСПРЕСО

00:00, 06:00, 19:00 «Великий
ефір Василя Зими» 02:00, 08:00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
03:00, 05:30, 15:30, 22:30
«Ваша Свобода» 03:30, 09:30
«Вартові Еспресо» 04:00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
05:00, 09:00, 23:00 «Шустрова
Live» 09:55, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Новини 10:05, 15:15 «Погода»
з Наталкою Діденко 10:10,
11:10, 12:15, 13:10, 14:10, 15:20,
16:10, 17:10, 18:25 Коментар
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 18:15 «Агро-Експрес» 21:00
НОВА ВОЛИНЬ «ПолітКлуб Віталія Портникова»
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 23:30 «Поліцейська хвиля»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 28 ГРУДНЯ
УТ-1
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 03:00
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:40 Т/с
«Еліза» 11:30, 14:10 Телепродаж
12:00 Д/ц «Смачні історії» 13:15,
14:30 РадіоДень 13:40 Д/ц
«Бюджетний відпочинок» 15:20
Т/с «Галерея Вельвет» 16:55
Енеїда 18:20, 03:45 Тема дня
19:00 Перший на селі 19:30
Д/ц «Мегаполіси» 21:25, 03:20
UA:Спорт 21:55 Перша шпальта
22:30 Букоголіки 23:00 Лайфхак
українською 23:30 Телепродаж
Тюсо 01:40 Розсекречена історія
02:30 Складна розмова 04:25
Koktebel Jazz Festival 05:05 UA:
Фольк

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30, 11.15, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.10 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
17.10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»

20.15 «Ліга сміху 2018»
22.15 «#Гуднайтшоу Валерія
Жидкова 2018»
23.00 «Розсміши коміка»

ІНТЕР
02:40, 18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 03:20, 20:00
«Подробиці» 04:05 «Орел і Решка.
Шопінг» 05:15 «Top Shop» 05:45
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 17:40 Новини 07:10,
08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
10:15 Х/ф «ІГРАШКА» 12:35
Х/ф «БЛИЗНЮК» 14:50, 15:50,
16:45, 00:30 «Речдок» 20:30 Х/ф
«ОХОРОНЕЦЬ ДЛЯ ДОНЬКИ»
22:40 Х/ф «НІЧ ЗАКРИТИХ
ДВЕРЕЙ»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 «Черговий лікар»
(12+)
16.00 Історія одного злочину
-4 (16+)
18.00 Т/с «Виходьте без дзвінка»
(12+)
19.50 Х/ф «ПІРАТИ

КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
НА ДИВНИХ БЕРЕГАХ»
(16+)
22.20 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
НА КРАЮ СВІТУ» (16+)

СТБ
05.10 Т/с «Коли ми вдома»
06.05 «Хата на тата» (12+)
13.10 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
ШУРИКА»
15.10 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Один за всіх» (16+)
19.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20.00 «Цієї миті рік потому» (12+)
22.45 «Ультиматум» (16+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 20.15 Багач-бідняк
11.10, 13.20 Х/ф «ОДІССЕЯ»
(16+)
12.45, 15.45 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
15.10, 16.20, 21.25 Дизель-шоу
(12+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір

УТ-1

ІНТЕР
03:00, 20:00 «Подробиці» 03:30
Ток-шоу «Стосується кожного»
04:15 «Готуємо разом» 05:00
«Top Shop» 05:30 Д/п «Подорожі в
часі» 05:55 «Чекай мене. Україна»
07:50 Х/ф «ІГРАШКА» 09:40 Х/ф
«ПРИГОДИ ЕЛЕКТРОНІКА» 13:40
Х/ф «БЕЛЛЬ І СЕБАСТЬЯН»
15:40 Х/ф «БЕЛЛЬ І СЕБАСТЬЯН:
ПРИГОДИ ТРИВАЮТЬ» 17:30
Х/ф «У ДЖАЗІ ТІЛЬКИ ДІВЧАТА»
20:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ» 22:15 «Шоу Ані Лорак
«DIVA» 01:05 Х/ф «ЯЛИНКА,
КРОЛИК І ПАПУГА»

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07.00 «Гроші 2018»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15, 23.35 «Світське життя 2018»
12.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЕ
ТАКОЮ» (12+)
16.30 «Жіночий квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2018»
20.15 «Українські сенсації»
21.15 Х/ф «ОДИН ПЛЮС ОДИН
УДОМА»

УКРАЇНА
07.00, 19.00 Сьогодні
08.00 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Мама для Снігурки»
(12+)
12.30 Т/с «Помилковий лист» (12+)
16.10, 20.00 Т/с «Строк давнини»
(12+)
21.00 Новорічне шоу Братів
Шумахерів

СТБ
06.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.05 «Все буде смачно!»

10.00 Т/с «Список бажань» (16+)
14.15 Х/ф «НОВОРІЧНИЙ
ЯНГОЛ»
16.15 «Хата на тата» (12+)
19.00 «Х-Фактор. Гала-концерт.
Оголошення переможця»
22.55 «Цієї миті рік потому» (12+)

ICTV
05.25 Скарб нації
05.35 Еврика!
05.40 Факти
06.00 Більше ніж правда
07.40 Я зняв!
09.35 Дизель-шоу (12+)
10.45, 10.50 Особливості
національної роботи-2
12.45, 15.20 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
13.00 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
14.05 М/ф «У пошуках Жар-птиці»
17.00 Х/ф «ПОДОРОЖ-2:
ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ»
(12+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ
КІЛЕРА» (16+)
21.25 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПЕРЕВІЗНИК» (16+)
23.05 Х/ф «ХЕЛБОЙ-2: ЗОЛОТА
АРМІЯ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Лунтик і його друзі»

УТ-1

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.45 М/ф «Маша і ведмідь»
09.55, 11.05, 12.10, 13.05, 14.10
«Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
15.30 Х/ф «ДІВЧАТА»

17.30 Х/ф «ДІАМАНТОВА
РУКА»
20.15 Х/ф «ШУКАЮ ЖІНКУ З
ДИТИНОЮ» (16+)

ІНТЕР
02:40, 20:00 «Подробиці»
03:20 «Орел і Решка. Зірки»
04:55 «Top Shop» 05:25 Орел
і Решка. Зірки 06:10 Х/ф
«ЧЕРНИЦІ В ПЕРЕГОНАХ»
08:00 «Правила виживання.
Спецвипуск» 09:00 «Готуємо
разом» 10:00 «Орел і Решка.
Морський сезон 2» 11:00 «Орел
і Решка. Перезавантаження. 3
сезон» 12:05 «Орел і Решка.
Перезавантаження» 13:00 Х/ф
«БЕЛЛЬ І СЕБАСТЬЯН: ДРУЗІ
НАЗАВЖДИ» 14:40 Х/ф «У
ДЖАЗІ ТІЛЬКИ ДІВЧАТА» 17:10
Х/ф «007: КАЗИНО РОЯЛЬ»
20:30 Х/ф «КОРОЛЬОВА»
22:30 «Ювілейний вечір Софії
Ротару» 00:30 Х/ф «ЦЕ Я»

УКРАЇНА
06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Строк давнини» (12+)
12.50 Т/с «Серце слідчого» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Смак щастя»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Т/с «Все буде добре»

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.00 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
10.40 Т/с «Пригоди Геркулеса»
14.15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15.15, 22.00 «Орел і Решка.

06.29 Kids Time
06.30 Київ вдень та вночі (16+)
07.20 Т/с «Чаклунки» (16+)
08.20 Заробітчани
10.20 Топ-модель (16+)
13.00 Вар’яти (12+)
15.00 Хто зверху? (12+)
17.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦЬ»
19.00 М/ф «Крижане серце»
21.00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ»
23.10 Х/ф «ХТО В БУДИНКУ
ТАТО» (16+)

СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

05.40 Т/с «Коли ми вдома»
06.40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНА НІЧ»
09.05 «Все буде смачно!»
10.05 «Караоке на Майдані»
11.10 Т/с «Рецепт кохання»
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
17.00 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
19.00 «Битва екстрасенсів.
Фінал» (16+)
21.00 «Один за всіх» (16+)
22.15 «Х-Фактор. Гала-концерт.
Оголошення переможця»

06.00 Стендап-шоу
06.59, 09.14 Kids Time
07.00 М/с «Том і Джеррі шоу»
09.15 М/ф «Балерина»
11.00 М/ф «Феї і легенда
загадкового звіра»
12.40 Х/ф «101
ДАЛМАТИНЕЦЬ»
14.45 Х/ф «КАЗКИ НА НІЧ»
(16+)
16.45 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ»
19.00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 2»
21.00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦІ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБІТЬ КУПЕРІВ»
(16+)

ICTV
05.20 Скарб нації
05.30 Еврика!
05.40 Факти
06.05 Інсайдер
07.55 Т/с «Відділ 44» (16+)
11.25, 13.00 Факти. День
12.45, 13.20 Х/ф «ПОДОРОЖ
ДО ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
15.00 Х/ф «ПОДОРОЖ-2:
ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ»
(12+)
16.35 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ
КІЛЕРА» (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф «МАСКА» (16+)
22.25 Х/ф «СИН МАСКИ»

з Тетяною Даниленко 21:00
Перші про головне. Підсумки
21:30 Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 00:00 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 03:00 Художній
фільм 06:15 Shift 06:30 Європа
у фокусі

2+2

ТЕТ

06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Терра Нова» (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Загублений світ»
12.55 Відеобімба
15.25 Х/ф «ГЕРОЙ У РОЗШУКУ»
(16+)
17.15 «Цілком таємно»
19.25 Т/с «Перевізник-2» (16+)
23.20 «Змішані єдиноборства.
UFC №227»

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «КОРОЛЬ ПОВІТРЯ.
ЗОЛОТА ЛІГА»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00, 19.00 Вечірка 2
14.00, 20.00 Танька і Володька
15.00, 03.10 Віталька
17.15 Х/Ф «ПЕРЕВІЗНИК - 2»
21.00 Х/Ф «СОТКА» (16+)
22.45 Х/Ф «ПІДНЯТИ
ПЕРИСКОП»
00.30 Теорія зради
02.20 Панянка-селянка
05.50 Корисні підказки

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 09:20,
11:20, 13:20, 16:15, 17:20, 18:15
Перші про головне. Коментарі
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
головне. Ранок. Новини 12:05
HARD з Влащенко 13:00, 15:00
Перші про головне. День. Новини
15:20 Між своїми 16:00 Перші
про головне. День. Дайджест
17:00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18:00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 18:30
Джокери 20:00 FACE 2 FACE

19.20 М/ф «Балто 3: Крила змін»
22.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2

ФУТБОЛ-1
06.00 Фулгем - Вулвергемптон.
Чемпіонат Англії
07.50, 09.50, 18.20, 20.25
Топ-матч
08.00 Фрозіноне - Мілан.
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 14.45 Чемпіонат Італії.
Огляд туру
11.15 Саутгемптон - Вест Гем.
Чемпіонат Англії

22:00 Стежками війни 23:30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 03:30 Художній фільм
06:00 Євромакс 06:30 Завтра
вже сьогодні

ТЕТ

06.00 Мультфільми
08.05 «102. Поліція»
09.00 ДжеДАІ 2018
10.00 «Загублений світ»
15.05 Х/ф «ГЕРОЙ У РОЗШУКУ»
(16+)
16.55 Х/ф «ПІД ПРИЦІЛОМ»
(16+)
18.50 Х/ф «ОСТАННІЙ КОРДОН»
(16+)
20.40 Х/ф «ЗАХИСНИК» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖІ ПРОТИ
ХИЖАКА-2» (18+)

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.55 М/ф «Барбі Дрімтопія.
Фестиваль розваг»
12.45 М/ф «Ніко 2: маленький
братик - великі
неприємності»
14.05 Х/ф «ПАНІ МЕТЕЛИЦЯ»
15.15 Вечірка 2
17.15 Х/ф «ПІДНЯТИ
ПЕРИСКОП»
19.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
01.00 Теорія зради
02.50 Панянка-селянка
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

11.00 М/ф «Ніко: Шлях до зірок»
12.35 Х/ф «МІЙ ДРУГ ДІД
МОРОЗ»
14.10, 21.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
18.00 «Вірю не Вірю»
22.00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
23.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

17:00, 19:00 Перші про головне.
Вечір. Новини 17:50 Джокери
18:30, 00:30 Історична правда
з Вахтангом Кіпіані 19:20 HARD
з Влащенко 21:00 Перші про
головне. Деталі 22:00 Вижити
в Україні 23:00, 03:30 Художній
фільм 06:30 Хард-ток-шоу
«DROZDOV»

13.00 Інтер - Наполі. Чемпіонат
Італії
16.00 Чемпіонат Італії. Передмова
до туру. Прем’єра
16.30 Вотфорд - Челсі. Чемпіонат
Англії
18.35 Аталанта - Ювентус.
Чемпіонат Італії
20.40 Брайтон - Арсенал.
Чемпіонат Англії
22.50 Чемпіонат Англії. Огляд туру
23.45 Рома - Сассуоло. Чемпіонат
Італії

UA: РІВНЕ
07:00 Гімн. Ранкове шоу»Добрий
ранок» 07:30, 08:00, 08:30,
13:30, 17:00, 19:00, 20:40
Новини 09:00 Д/С «Дешевий
відпочинок» 09:30 Д/Ф «Смаки
культур» 13:40 Тема дня 14:10
Т/Ф «Богдан Гаврилишин. Місія
свободи» 15:00 Д/С «Неповторна
природа» 15:35 Д/С «Таємниці
підводного світу» 16:00 Д/Ф
«Орегонський путівник» 17:10
Програма розслідувань «Схеми».
Корупція в деталях 17:40 Лекції.
100 років літератури 18:00 Х/ф
«РОКСОЛАНА» 19:25 Звіти
наживо 19:25 Д/С «Акулячий маг»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини

09:00 Дешевий відпочинок 09:33
Д/с «Смаки культур» 13:40 «Тема
дня». Сурдопереклад 14:09
«Українська читанка» 14:17
Радіодень «Модуль знань» 15:00
Д/с «Неповторна природа» 15:26
Д/с «Таємниці підводного світу»
16:00 Орегонський путівник
16:29 Мистецький пульс Америки
17:10 «Схеми. Корупція в деталях»
17:36 «Протилежний погляд. Live».
(«Прямий» ефір) 18:31 100 років
літератури 19:20 «Звіти.Наживо».
Звітуватиме в.о. Луцького міського
голови Г.Пустовіт («Прямий» ефір)
20:12 Д/с «Акулячий маг» 20:40
Новини. Сурдопереклад

ЕСПРЕСО
00:00, 06:00, 19:00 «Великий
ефір Василя Зими» 02:00,
09:00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 03:00, 15:30,
22:30 «Ваша Свобода» 03:30
«Поліцейська хвиля» 04:00,
08:05 «Княжицький» 05:00, 23:00
«Вартові Еспресо» 05:30 «Ваша
свобода» 08:00 «Твій ID-документ»
09:55, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Новини 10:05, 15:15 «Погода» з
Наталкою Діденко 10:10, 11:10,
12:15, 13:10, 14:10, 15:20, 16:10,
17:10, 18:15 Коментар 21:00
Авторська програма «Ч/Б шоу»
22:00 «#Скандали_тижня» 23:30
«Мандруй вдома»

10.50 Аталанта - Ювентус.
Чемпіонат Італії
12.35 Чемпіонат Англії. Огляд туру
13.25 Саутгемптон - Вест Гем.
Чемпіонат Англії
15.55 LIVE. Парма - Рома.
Чемпіонат Італії
16.45, 19.45 Футбол Tables
17.55 Світ Прем’єр-Ліги
18.50, 20.55, 23.25 Топ-матч
18.55 LIVE. Наполі - Болонья.
Чемпіонат Італії
21.25 LIVE. Мілан - СПАЛ.
Чемпіонат Італії
23.40 Емполі - Інтер. Чемпіонат
Італії. Прем’єра

14:35 «Енеїда» 13:30 «Українська
читанка» 13:40 «Звіти.Наживо».
(Повтор) 15:25 «Радіодень.
Книжкова лавка» 16:15 Вистава
«Принцеса Лебідь» 18:05 Д/ф
«Сильна доля» 19:00 Новини.
Сурдопереклад 19:13 «Тема дня»
19:44 Двоколісні хроніки 19:59
UA:Фольк

13.55 LIVE. Кристал Пелес Челсі. Чемпіонат Англії
16.00 Топ-матч
16.10 Мілан - СПАЛ. Чемпіонат
Італії
18.00 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
18.55 Ювентус - Сампдорія.
Чемпіонат Італії
20.40, 23.00 «Check-in»
21.10 Ліверпуль - Арсенал.
Чемпіонат Англії
23.30 Саутгемптон - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії

Волині» 09:34 «Енеїда» 13:30
«Українська читанка» 13:40
«Тема дня».Сурдопереклад
14:10 «Розсекречена історія»
15:10 «Букоголики» 15:36 Д/ф
«Відкривай Україну» 16:02 Д/ф
«Чудова гра» 16:31 «Хто в домі
хазяїн?» 17:02 UA:Фольк 18:02
Двоколісні хроніки 18:32 Спільно
19:00 «Протилежний погляд.
Live» 19:52 «Візитівки Карпат»
20:00 Д/ф «Земні катаклізми»

ЕСПРЕСО

00:00 «Великий ефір Василя
Зими» 02:00, 07:00 «ПолітКлуб
Віталія Портникова» 03:30, 05:30
«Ваша Свобода» 04:00, 11:05,
МЕГА
23:00 Авторська програма «Ч/Б
06:00 Бандитська Одеса
шоу» 05:00, 21:30 «Шустрова Live»
UA: РІВНЕ
07:00, 00:50 Містична Україна
06:00, 13:30 «Вартові Еспресо»
07:55, 18:15 Брама часу 09:45
07:00 М/С «Принцеса Сісі» 08:00 06:30, 16:30 «#Скандали_тижня»
Фантастичні історії 10:40 Наслідки
08:30 «Поліцейська хвиля»
Ранкове шоу «Добрий ранок»
12:35 Найекстремальніші 15:35
09:35, 14:10 Кулінарно-літературне 09:00 «Культ:Експрес» з Марією
Дика Арктика 17:25 Битва рибалок
ZIK
Бурмакою 09:30 «Мандруй вдома»
шоу «Енеїда» 13:30 «Українська
21:00 ТОП 10: Таємниці та загадки 07:00, 09:00 Перші про головне.
читанка» 13:40 Т/Ф «Містерія Марії 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
01:50 Ризиковане життя
Ранок. Дайджест 07:20, 09:10
Приймаченко» 15:05 Звіти наживо 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Перші про головне. Коментарі
15:55 Лайфхак українською 16:05 Новини 10:05 «PRO здоров`я» з
К-1
Іриною Коваль 12:10, 14:05, 15:10,
09:35 Вижити в Україні 10:00,
Неосцена з Олегом Вергелісом
ФУТБОЛ-1
06.30 «TOP SHOP»
22:30 Перша передача 10:35
16:35 Вистава 18:05 Д/Ф «Сильна 17:05, 18:10 Коментар 13:05,
07.40 М/с «Каспер»
21:00 «Міжнародний огляд» з
Громадська прокуратура 11:25
06.00 Фіорентина - Парма.
доля» 19:00 Новини 19:15
08.10 «Дай лапу»
Юрієм Фізером 14:30 «Успішні в
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 12:25,
Чемпіонат Італії
Суботня тема 19:45 Двоколісні
08.45 Т/с «Пригоди Геркулеса»
Україні» 15:30 «Суботнє інтерв’ю»
23:00 Добрий ZIK 13:10 Ток-шоу
07.45, 15.10 Чемпіонат Італії.
хроніки 20:00 UA Фольк
12.25 «Ух ти show»
з Радіо Свобода 16:05 «Людина
«Злий дім» 14:35 Джокери 16:05,
Передмова до туру
13.30 Х/ф «ЛЮДИНА-ЕЛЬФ»
17:10 Політичне ток-шоу «Народ
08.15 Брайтон - Арсенал.
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, і право» з Борисом Захаровим
проти!» 17:00, 19:00 Перші про
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
19:05 «Суботній політклуб»
Чемпіонат Англії
НОВА ВОЛИНЬ
головне. Вечір. Новини 18:45 Місто 10.00, 15.40, 22.15 Футбол NEWS
Навколо світу»
20:00 «Політичний МаринаД»
19:20 VOX POPULI 20:00 Докаz
18.00 М/ф «Балто 2: У пошуках
10.20 Чемпіонат Англії. Передмова 07:00 М/с «Принцеса Сісі» 08:00 22:00 «Студія Захід» з Антоном
21:00 Перші про головне. Деталі
«Ранок «Нової Волині» 09:34,
Борковським
вовка»
до туру. Прем’єра

ТБ

НЕДІЛЯ, 30 ГРУДНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 01:45,
03:00, 04:15 Новини 09:40
Казка «Підмінена королева»
10:55 Д/ц «Світ дикої природи»
12:00 Енеїда 13:05 Лайфхак
українською 13:30, 16:35
Телепродаж 13:55 #ВУКРАЇНІ
14:30 Перший на селі 15:00
UA:Фольк. Новорічний концерт
16:00 Д/ц «Мегаполіси» 17:00
Т/с «Галерея Вельвет» 20:00
Д/с «Найекстремальніший»
21:25 Концертна програма
«Арсен Мірзоян. Київ» 22:25
Д/ц «Гордість світу» 23:30
Телепродаж Тюсо 02:10
Д/ц «Смаки культур» 03:20
Розсекречена історія 04:40
Концерт «Знамення»

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:50,
13:40 Правда життя 08:55
Дивовижний Сінгапур 09:55,
17:45 Шалена подорож 10:50
У пошуках інновацій 11:50
Два Миронових 12:40, 19:40
Речовий доказ 14:50, 23:35
Наслідки 15:50 Полювання на
рибу-монстра 16:50, 22:40 Дика
Арктика 18:40, 20:50 Фантастичні
історії 21:45 Битва рибалок 00:35
Містична Україна 02:05 Таємниці
кримінального світу

ТБ

СУБОТА, 29 ГРУДНЯ
06:00, 09:35 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 03:00, 04:10 Новини 10:05
Лайфхак українською 10:20
Д/ц «Цікаво.com» 11:15, 16:35
Телепродаж 11:35 Хто в домі
хазяїн? 12:05 Сильна доля 13:00
Х/ф «ЗМОВА ПРОТИ КОРОНИ»
15:00 Пообіді шоу 16:00 Спільно
17:00 Т/с «Галерея Вельвет»
19:55, 03:20 Розсекречена історія
21:25 Промінь живий 22:30 Д/ц
«Гордість світу» 22:55 Світло 00:00
Телепродаж Тюсо 02:10 Д/ц
«Смаки культур» 04:35 Koktebel
Jazz Festival 05:05 UA: Фольк

НОВИЙ КАНАЛ
05.59 Kids Time
06.00 Київ вдень та вночі (16+)
07.00, 21.40 Т/с «Чаклунки» (16+)
08.00 Ревізор
11.00 Страсті за ревізором
13.10 Т/с «Будиночок на щастя»
(12+)
16.15, 19.00 Топ-модель (16+)
22.30 Екси (16+)

Морський сезон»
16.15, 21.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:10, 00:55 Містична Україна
07:55, 18:15 Брама часу 09:45
Фантастичні історії 10:45 Японія:
падіння імперії 11:40 Наслідки
12:35 Найекстремальніші 15:35
Дика Арктика 17:25 Битва
рибалок 21:00 ТОП 10: Таємниці
та загадки 01:50 Скептик

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.30 «Ух ти show»
09.30 М/ф «Барбі і Лускунчик»

ТЕТ

2+2

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Врятувати Санту»
06.00 Мультфільми
12.30 Х/ф «КРАСУНЯ Й
08.10 «102. Поліція»
ЧУДОВИСЬКО»
09.05 «Загублений світ»
14.15 Вечірка 2
11.00 «Шалені перегони»
17.15 Х/ф «СОТКА» (16+)
12.30 Т/с «Перевізник-2» (16+)
16.15 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ «НОЇВ 19.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Готель Галіція
КОВЧЕГ» (16+)
23.00 Сімейка У
19.00 Х/ф «ВУЛКАН»
00.00 Країна У
21.00 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
01.00 Теорія зради
(16+)
02.00 Панянка-селянка
23.05 «Змішані єдиноборства.
03.00 Віталька
UFC №227»
05.50 Корисні підказки

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20 Громадська
прокуратура 08:00 FACE 2 FACE
з Тетяною Даниленко 09:00,
05:30 Докаz 10:00, 22:30 Перша
передача 10:35 Стежками війни
11:00 Перші другі 12:00, 20:10
Гра Z вогнем 13:00 Добрий ZIK
13:30 Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 16:15, 17:10 Прямим
текстом з Остапом Дроздовим

ФУТБОЛ-1
06.00 Лаціо - Торіно. Чемпіонат
Італії
07.45 Світ Прем’єр-Ліги
08.40 Тоттенгем Вулвергемптон.
Чемпіонат Англії
10.25 Парма - Рома. Чемпіонат
Італії
12.10 Наполі - Болонья.
Чемпіонат Італії

ЕСПРЕСО

00:00, 03:00, 08:30, 20:00
UA: РІВНЕ
«Політичний МаринаД» 01:00,
23:00 «Поліцейська хвиля»
07:00 М/С «Принцеса Сісі»
01:30, 16:30 «Шустрова
08:00 Дитяча програма
Live» 02:00, 19:00 Авторська
«Додолики» 08:30 Ранкове
програма «Ч/Б шоу» 04:00
шоу «Добрий ранок». Дайджест
«ПолітКлуб Віталія Портникова»
09:35 Кулінарно-літературне
шоу «Енеїда» 13:30 «Українська 05:30, 23:30 «Вартові Еспресо»
читанка» 13:40 Суботня
06:00 «Суботнє інтерв’ю» з
тема 14:10, 19:00 Програма
Радіо Свобода 06:30, 11:05
«Розсекречена історія» 15:10
«Суботній політклуб» 07:30
«Букоголіки» 15:35 Т/Ф
«PRO здоров`я» з Іриною Коваль
«Відкривай Україну» 16:00 Д/Ф
09:30 «Мандруй вдома» 10:00,
«Чудова гра» 16:30 Хто в домі
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
хазяїн 17:00 UA Фольк 18:00
16:00, 17:00, 18:00 Новини
Двоколісні хроніки 18:30 «Своя
10:10, 22:00 «Княжицький»
земля» 19:50 Візитівки Карпат
12:10, 14:05, 15:10, 16:05, 17:05,
20:00 Д/Ф «Земні катаклізми»
18:10 Коментар 13:05 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 14:30 «Успішні в Україні» 15:30
НОВА ВОЛИНЬ «Міжнародний огляд» з Юрієм
07:00 М/с «Принцеса Сісі» 08:00 Фізером 21:00 «Світ цього
тижня»
Додолики 08:30 «Ранок «Нової
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Фото Валентина ЛЮПИ.

Краєзнавець розшукав художника, який намалював
наймолодшого в’язня ГУЛАГу — волинянина
«У нашому колективі
не знайдеться
підлоти, яка заявить
на вас у КДБ», —
сказав директор
культосвітнього
училища своєму
підопічному невдовзі
після випуску
чергового номера
стінної газети,
матеріали якої
розмістили у формі
тризуба. Редагував
газету за графіком
Антон Голіброда.
А було це в пік
правління Брежнєва
Валентин ЛЮПА,
краєзнавець

МАГАДАНСЬКІ
УНІВЕРСИТЕТИ

У далекому 1947 році
родина Голібродів отримала
листа з Магадану. Засуджений родич оповідав про своє
життя каторжанина і поцікавився, чи є ще в Україні свої
хлопці? Відповідь писав син
Голібродів Антон, восьмикласник ківерцівської школи. У кінці листа він дописав
своєму дядькові: «Є ще в нас
хлопці, є…»
На допити його возили до Луцької тюрми, куди
зрештою і запроторили.
У ній якось почув стрілянину, що лунала на протилежному березі Стиру. Через
вікно камери було видно,
як військові оточували церкву, з якої відстрілювалися
хлопці, про котрих він згадував у листі… А потім суд
інкримінував йому організацію у школі націоналістичного гуртка і відправив на десятирічку до магаданських
копалень. Так підліток став
наймолодшим в’язнем сталінських таборів.
Першим уроком нової
«школи» стала географія, яку
Антон вивчав у мандрах «необ’ятною». Довго добирався
туди, де класами слугували
штольні копалень табору
Д-2 на березі річки Мяунджі
в Магаданській області. Там
учителювали інші викладачі.
За «класовода» в нього став
донський козак, боєць армії
Власова Лаптєв, бригадир,
але, на відміну від інших,
не був надто жорстоким
до політв’язнів. До юного
хлопця ставився упереджено, але того надійно опікали
«однокласники». Особливий захист він мав від українського генерала Грекова
та московського професора
Попова. Та найбільше турбувався про Антона київський
художник Володимир Шевчук. Він написав і подарував
в’язневі його портрет.
«НЕІСНУЮЧИЙ»
ЖИВОПИСЕЦЬ

З десяток років тому
викладач Волинського державного училища культури
і мистецтв імені І. Ф. Стра-

Антон Голіброда з власним портретом авторства
Володимира Шевчука.

ського району Київської
області. Тамтешня сільська
головиха Марія Рудніченко
повідомила, що в селі досі
зберігаються Володимирові
скульптури, а в Одесі проживає його донька Оксана.
Вона й розповіла, що
її батько в інституті подружився з відомим художником Віктором Зарецьким,
з котрим мешкав в одній кімнаті гуртожитку. Віктор одружився з художницею Аллою
Горською. Так, саме з тією
дисиденткою, яка відмовилася давати покази на волинянина Валентина Мороза, котра з Лесем Танюком
та Василем Симоненком
розказали українцям і всьому світу про розстріли в Биківнянському лісі.
Щоліта подружжя приїжджало до Шевчуків. Коли
народилася Оксана, Віктор
став її хресним батьком.
Алла дуже любила чоловікову похресницю. Коли художниця загинула, то, аби
не травмувати дитину, друзі
вирішили нічого не говорити
про це Оксанці.
КОЛИШНЬОМУ
ПОЛОНЕНОМУ
РАДЯНСЬКА ВЛАДА
НЕ ДОВІРЯЛА

Так виглядає картка Володимира Шевчука на «Меморіалі».

вінського (нині Волинський
коледж культури і мистецтв
імені І. Ф. Стравінського) Антон Голіброда розповів мені
історію цього портрета і попросив, аби я допоміг йому
відшукати автора. Пошуки
тривали довго. Розпочав
я з Академії образотворчо-

селі
« ВГорностайпіль
досі зберігаються
Володимирові
скульптури.

»

го мистецтва і архітектури
(раніше — Київський художній інститут). Багато поїздок
(зустрічався з професурою,
керівництвом, викладачами — і безрезультатно. Усі
розмови закінчувалися відповідями, що такого студента в них не було. Лише очільниця інститутського архіву
якось сказала, що зберігає
порожню папку, на якій написано «Справу вилучено».
Значить, було щось таке, що
хотіли приховати…
Це спонукало звернутися до відомого письменника
та художника Юрія Логвина,
який саме тоді вів передачу
на каналі «Культура» і сказав
одного разу, що навчався
в художньому інституті. Пан
Юрій відповів на мій лист
і сповістив, що пам’ятає такого студента.
«Шевчук
вчився
на скульптурному відділі.

Він не захищав дипломної.
Отримав лише посвідчення
про навчання. Мій вчитель
Юрій Якутович казав, що він
не захищався, бо мав доглядати стару хвору матір, яка
жила в селі. Останній раз бачив його у травні 1963 року,
коли він приїхав до Києва
на зустріч із колишніми в’язнями німецьких таборів. Тоді
я чув його розповіді про них.
А про його гулагівські «мандри» дізнався, коли вже сам
був студентом художнього
інституту.
За кілька днів до початку війни Шевчук закінчив
школу прикордонних військ
НКВС. У перші тижні потрапив до німецького полону.
«Мандрував»
таборами,
аж поки не опинився у Франції. Там був у підпільному
опорі інструктором із військової справи (вочевидь,
втік із концтабору. — Авт.).
Коли закінчилась війна,
Шевчук повернувся в Україну, вступив до художнього
інституту, звідки його і загребли. Повернувся, здається,
1956 року. Може, раніше», —
писав Юрій Логвин у листі.
МИТЦЯ
ЩЕ ПАМ’ЯТАЮТЬ
У РІДНОМУ СЕЛІ

Подальші пошуки привели в Галузевий державний
архів СБУ, де збереглася
справа Володимира Шевчука. З неї довідався, що майбутній скульптор народився 11 листопада 1921 року
в Горностайполі Чорнобиль-

Зовсім недавно вдалося знайти інформацію про
Шевчука в російському
банку даних про учасників Другої світової війни
«Меморіал». Звідти довідався, що Володимир
мав спеціальність вчителя. Був призваний у військо 25 жовтня 1939 року
Чорнобильським райвійськкоматом і мав звання
лейтенанта. 30 червня
1941 року він потрапив
у полон біля білоруського
міста Волковиськ Гродненської області й перебував у німецькому концтаборі офлаг XIII D (62). Отож
цілком
підтвердилася
інформація з листа Юрія
Логвина про школу прикордонників (звідти, вочевидь, звання лейтенанта) та німецький полон.
Останнє місце служби —
296-й стрілецький полк
13-ї стрілецької дивізії.
Ось, власне, і вся історія. А закінчу її початком.
Після випуску стіннівки директор училища Віктор Чеблін ненароком зустрівся
з Голібродою. Вони довго
розмовляли про українську
мову, яку викладав студентам Антон Миколайович.
Директор попередив, щоб
той остерігався, бо колишнім політв’язнем знову цікавиться КДБ, і додав, щоб
працював і далі, бо «в нашому колективі не знайдеться
підлоти, яка доноситиме».
Але той тризуб помітив
і повідомив в органи кадебіст, який заходив до своєї
дружини, котра працювала
в училищі. n

Олена Звягінцева (в центрі) зі своїми героями,
котрі наче зійшли з полотен.

Луцькі лицарі
завітали
до мисткині
з квітами
й обладунками
У розважальному центрі «Промінь»
нещодавно відкрилася виставка
живопису Олени Звягінцевої «У боротьбі
за незалежність». На презентації побували
друзі, її творча родина та луцькі лицарі
«АйнаБера», яких Олена зобразила
на своїх роботах
Лариса ЗАНЮК

лена народилася у Львові, навчалася
у СНУ ім. Лесі Українки. Уже відбулося
близько 50 виставок мисткині, зокрема
персональні, республіканські та міжнародні проекти. Деякі картини перебувають у приватних
колекціях в Україні, Росії, Великобританії, США.
Виставка «У боротьбі за незалежність» —
це серія портретів на історичну тематику періоду Київської Русі, епохи Середньовіччя, козацької доби. На полотнах зображені воїни, які
боролись за Україну, її незалежність. Характери
сучасників художниця втілювала в образах козаків та лицарів.
Більшість із них вигадані, проте є й реальні
особистості. Писала цю серію в період подій
на Майдані і до 2016-го. Дівчина захоплюється
військовою тематикою, силою і мужністю тих,
хто взяв у руки зброю, щоб захищати свою землю. Вони й надихають її на творчість.

О

переконана, що Україна мала
« Дівчина
не лише козаків, а й своїх лицарів,
які відстоювали права принижених
владою, панами.

»

Рання весна, у небі журавлі, що повертаються із вирію, лише солдат–козак ще на сторожі
у камуфляжі і погляд його пильний, хоч і втомлений, — це робота «Повертайтесь живими»,
написана у 2016-му, котра викликає глибокі
роздуми.
Помітила на обличчях воїнів зі зброєю ледь
вловиму усмішку. Це не радість, а властива
українським козакам риса — насмішка над
смертю, бо вона не має влади і сили над їхньою
душею, вважає Олена. Дівчина переконана, що
Україна мала не лише козаків, а й своїх лицарів, які відстоювали права принижених владою, панами. Їхні портрети мисткиня писала
із сучасних волинських лицарів, яких зустріла
біля Луцького замку на фестивалі. Деякі з них
завітали на виставку. Лицар і митець–коваль
Сергій Шмід, красуня Каріна (родом із Запоріжжя, але навчається в Луцьку і стала прототипом для полотна «Лицариця з Волині»), Сергій Ващук, капітан луцьких лицарів «АйнаБера»
і кулеметник «Азову», лицар і реконструктор
Олексій Дмитрієв. Сильні характери видно навіть з облич героїв, їх хочеться писати, каже
Олена, тому аж на чотирьох картинах зобразила Сергія Ващука. А він не лише сам прийшов,
а й друзів привів, та ще й приніс із собою лицарські обладунки. Були охочі приміряти його
залізні рукавички та важезного шолома і пофотографуватися зі щитами на фоні Оленчиного
живопису. n
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua

УВАГА! Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій

газеті — 30 гривень за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте
розмістити на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські
секрети». Вартість оголошень про купівлю чи продаж с/г техніки (більше,
ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін.
становить 80 грн за один раз публікації + 20 грн (за сайт). Вартість
оголошення про послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення, які виділені
рамкою + 30 грн (за сайт + 30). Вартість оголошення про згубу —
30 грн + 10 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий
рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається двокімнатна квартира
в зданій новобудові (індивідуальне
опалення, ремонт після будівельників, м. Луцьк). Ціна договірна. Тел.
063 95 61 194.
l Терміново продається цегляний
газифікований будинок (63 кв. м) у
с. Грибовиця Іваничівського району.
На подвір’ї — вода, великий хлів, гараж. Є сад, город, приватизована земельна ділянка (0.75 га). Ціна за домовленістю. Тел.: 097 34 41 562, 097
55 69 466.
l Продається будинок (112 кв. м,
4 кімнати, кухня, ванна, туалет, кладова, газове та твердопаливне опалення, вода) у м. Рожище. Є великий
цегляний гараж, прибудинкові споруди, підвал на цілий будинок, ставок.
Ціна договірна. Тел.: 066 88 18 100,
068 13 96 312.
l Продається у с. Перемиль Горохівського району дерев’яний приватизований будинок (93 кв. м, газ,
вода). Є літня кухня, хлів, льох, садок,
45 соток городу. Ціна договірна. Тел.
095 31 17 822.
l Продається житловий будинок
(4 кімнати, кухня, санвузол, усі комунікації). Є літня кухня, льох, хлів,
город. Усе приватизоване. Подвір’я
заасфальтоване, є можливість добудови (м. Берестечко Горохівського
району). Тел. 050 65 76 225.
l Продається хата в селі Маковичі
Турійського району. Є 1 га городу, все
приватизоване. Тел. 096 17 56 571
(з 11.00 до 16.00).
l Куплю будь–яку будівлю з червоної цегли (під розбір). Тел.: 096 80 00
567, 050 72 27 271.
l У м. Ківерці продається приватизована земельна ділянка (0.06 га) під
забудову. Тел. 099 02 78 610.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ВАЗ2107, 1999 р. в., 5–КПП, зелений колір, у доброму станi, вкладень не потребує. Цiна 39 000 грн. Тел.: 099 47
08 765, 098 58 00 155.

l Куплю автомобіль у будь–якому
стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП,
кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099 73 74 388, 098 91
93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається саморобний причіп–
мотоблок (поварені швелери, уголки,
обшитий деревом, дно з оцинкованої
бляхи площею 18 х 1.2 м, підшипникове поворотне обладнання). Ціна
договірна. Тел. 098 58 60 615.
l Продам трактор МТЗ-82 у доброму стані, велика кабіна, на стартері.
Тел. 095 43 85 889.
l Продам: сівалки кінні та тракторні (анкерні та сошникові) з баком на
міндобриво, копачки вібраційні «Кухман», «Шмутцер», «Кромаг», картоплекомбайни «Хассія», «Болько»,
трактор Т-25. Тел.: 096 85 85 455, 098
11 67 547.
l Продається трактор МТЗ-82 у доброму стані. Тел. 098 94 57 265.
l Терміново продається трактор Т-40
у доброму робочому стані, 1992 р. в.
Ціна 55 000 грн. Тел. 096 80 48 733.
l Недорого продається трактор
Т-25 (з документами) у доброму робочому стані. Тел. 096 72 22 134.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ,
1992 р. в., велика кабіна, нова гума.
Недорого. Тел. 066 38 05 882.
l Продається трактор МТЗ-80, велика кабіна, нова гума, на стартері, у
доброму робочому стані. Недорого.
Тел. 066 38 05 887.
l Продається трактор МТЗ-80 у робочому стані (є документи). Тел.: 050
53 95 710, 098 63 05 257.
l Продається недорого трактор
Т-40 АМ (Любешівський район). Тел.:
066 34 56 267, 098 64 06 233.
l Продам трактор Т-25 (привезений
з Польщі). Тел.: 097 14 20 540, 050 28
69 222.
l Продається трактор МТЗ-80 у доброму стані, є документи. Тел.: 050 53
95 710, 098 63 05 257.
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l Продається трактор Т-25, привезений з Польщі, у доброму стані.
Можлива доставка. Тел.: 066 34 56
267, 098 64 06 233.
l Недорого продається трактор
Т-25, привезений з-за кордону, у
дуже доброму технічному стані. Тел.:
066 47 09 124, 097 12 77 234.
l Продам трактор Т-25 у доброму
стані (привезений з Польщі). Недорого. Тел.: 096 42 90 426, 067 79 08 629.
l Продається різна с/г техніка:
дискові борони, плуги, прес–підбирачі, обприскувачі, культиватори,
картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі
міндобрив, косарки роторні, грунтофрези, млини, а також запчастини
та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264,
095 00 50 455, 095 81 59 912, 096 34
46 777.
l Продам міні–трактори (японського виробництва): «Кубота»,
«Янмар», «Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від 17 до 80 к/сил). Повний
пакет документів, без використання в Україні (фреза у подарунок).
Можлива доставка. Тел.: 097 76 27
586, 050 56 17 800, 096 74 51 932.
l Продам: трактори Т-25, МТЗ,
зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі, саджалки, сівалки, плуги
та плуги оборотні, культиватор для
міжрядного та суцільного обробітку,
картоплекомбайни, фронтальний навантажувач до МТЗ, телескопічні навантажувачі, гноєрозкидачі, шпагат
«Юта», грунтофрези, зерношнеки,
прес–підбирачі, шини до тракторів,
твердопаливні котли «DEFRO». Тел.:
097 23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Терміново недорого продається
котел «Дефро» (13 кВ). м. Любомль.
Тел. 098 97 32 572.
l Продам механічні ваги на 500 —
1 000 кг. Тел.: 066 70 60 709, 068 70
60 709.
l Куплю брошури Стефана Бохонюка (1 000 грн. за шт.). Тел. 050 33 99
847.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні),
рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097
64 92 371, 099 18 13 332.
l Продам піноблоки (20х30х60,
12х30х60) та шлакоблоки. Можлива
доставка. Тел.: 099 44 51 353, 067 72
82 946.
l Продам: дрова рубані (твердої
породи), торфобрикет, цеглу білу та
червону (нову та б/в), шифер (б/в),
пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем.
Доставка. Послуги міні–навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ.
Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам: дрова рубані (твердої
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породи), жом, торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), пісок, щебінь, відсів, керамзит, цемент, глину,
торфокрихту, землю (на вимостку).
Вивезу сміття. Доставка автомобілем
ЗІЛ (самоскид). Послуги міні–навантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00
567, 050 72 27 271.
l Продам: жом, дрова рубані, пісок,
щебінь, цеглу, відсів, землю на вимостку, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел. 099 62 16 400.
l Продам свиню (100 — 120 кг). Тел.
097 28 85 817.
l Продам спокійну робочу кобилу
(11 років). Недорого. Можлива доставка. Тел.: 097 00 31 990, 095 53
87 939.
l Продам хорошу телицю від доброї
корови (Ківерцівський район). Тел.
098 77 10 669.
l Продається у с. Печихвости Горохівського району кінь (11 років, сіра
масть). Ціна договірна. Тел. 068 56 40
605.
l Продам молоду робочу кобилу
(спокійна, велика порода), а також
добру корову. Недорого. Тел. 067 37
62 120.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75
859.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи.
Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19
32 639.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу,
ячмінь, тритикале, жито, гречку,
ріпак, сою, горох, кукурудзу, овес,
половинки або відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи (наявність аналізної карти). Тел.: 098 06
96 276, 098 52 12 186.
l Продам цуценя німецької вівчарки. Тел. 050 43 81 896.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю та ремонтую лісові,
тракторні плуги, культиватори, йоршики на підшипниках, нестандартні
відвали (с. Пожарки Рожищенського
району). Тел.: 050 67 75 709, 096 91
07 885.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублений техпаспорт на трактор Т-25 А, 1985 р. в., заводський
№ 399012, двигун № 956735, свідоцтво серія АК № 331755, номерний знак 8316 ВШ, дата реєстрації
4.05.1999 р., виданий на ім’я Гордій
Петро Петрович, вважати недійсним.
l Загублений студентський квиток
(серія ВС № 11989678), виданий Коледжем технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного
університету ім. Лесі Українки у 2017
році на ім я Олейнікова Ірина Олександрівна, вважати недійсним.

ПАМ’ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, СУМУЄМО
22 грудня минає скорботний
рік, як обірвалося
життя
дорогого чоловіка,
тата,
дідуся,
прадідуся
Миколи
Михайловича
МОІСЕЄНКА.
Тяжко змиритися з таким
горем. Гіркий біль втрати і
скорботи не покидає наші серця. Нехай Всевишній охороняє
спокій твоєї душі і дарує вічне
життя у Царстві Небесному. Хто
знав його — згадайте добрим словом, пом’яніть
щирою молитвою.
У глибокій скорботі
вічно сумуюча
вся родина.

21 грудня минає 6 скорботних років, як раптова передчасна смерть у розквіті літ,
повних енергії, життєвих сил,
задумів, надій і сподівань,
зупинила добре і неспокійне
серце дорогого сина, брата,
племінника, товариша, світлої, чуйної людини
Сергія Миколайовича
РЕВЕНКА.
Сергій Миколайович користувався заслуженим авторитетом у колегQлікарів. Вдячність пацієнтів безмежна... Він був людиною оригінального
мислення, генератором нестандартних
ідей та інтелектуального пошуку. Гіркий
біль втрати і скорботи не покидає наші
серця і сьогодні. Не вистачає слів, щоб
передати смуток, який чорним крилом
торкнувся наших сердець.
Всевишній так мало вділив тобі
віку. Не стало найдорожчої людини,

котра своєю любов’ю і теплом
зігрівала нас у житті, підтримувала і допомагала.
Все пам’ятаємо —
твоі слова, усмішку
I радості, й тривоги
кожен раз.
Та до могили топчемо
доріжку,
Минуле не повернеться до нас.
Спливає час, але поки ми живі,
ти завжди з нами і світла пам’ять про
тебе житиме в наших серцях. Хай Господь охороняє твій спокій і дарує вічне
життя в Царстві Небесному.
Хто знав Сергія Миколайовича —
згадайте, хто пам’ятає — пом’яніть
добрим словом і щирою молитвою.
З глибоким сумом
і скорботою
батьки, брат, племінники,
друзі.

Сім’ї Лесі і Михайла Влашинців, Галини і Віктора
Дзецьків із Горохова висловлюють щире співчуття керівнику СГПП «Рать»
Луцького району Віктору
Шумському, всій його родині з приводу великого
горя — смерті мами
Галини Григорівни.
Нехай її любов сяє вам сонечком
із Небес. Молимося за вічний спокій
Жінки, Матері, Берегині.

ПАМ’ЯТНИКИ

з мармурової крихти та натурального каменю.
Виготовлення та встановлення.
Тел.: (0332) 70 85 72, (050) 197 68 69.
ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ НА КАМЕНІ.

Тел. 050 616 72 00.
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n З роси і води!

n Увага: конкурс!

БУЛО В ЖИТТІ ЧИМАЛО ПЕРИПЕТІЙ,
БО ВЖЕ НА ДВОХ — РІК 183-Й!

СтопКАДР:

підпишіть фото —
і заробіть 250 гривень!

Сімдесят років тому,
в нелегкий повоєнний
час, потрапила 20-літня
красуня-житомирянка
Віра на Полісся.
У Карасин Маневицького
району, куди
її направили на роботу,
молода вчителька
добиралася цілісінький
тиждень — таким тоді
було транспортне
сполучення. «Разом
з іншими випускниками
житомирського
педучилища, яких
направили вчителювати
на Волинь, ми ночували
на вокзалах, очікували
попутки», — усміхається
Віра Яківна.
У Карасинській школі
її чекала змучена війною
і спрагла до знань дітвора.
Тут і розпочала Віра Масюк
37-річний учительський
шлях, всю себе віддаючи
улюбленій професії
Юлія МУЗИКА

СТАЛА КВАРТИРАНТКА
ЗА НЕВІСТКУ

Через кілька літ Віру Яківну
перевели в школу Замостя. Тут
вона квартирувала в Масюків.
А невдовзі з армії повернувся
Микола. Високий, гарний, із кучерявим пишним чубом… Стільки
років пам’ятає вона ту мить, коли
поріг переступив син господарів,
її майбутній чоловік. Після семи
літ служби повернувся Микола
Масюк у рідне село.
— За сім років мав лише одну
десятиденну відпустку, — зауважує Микола Онуфрійович, якого ще неповнолітнім призвали
до армії.
Під час боїв за Ковель він був
у бригаді з транспортування поранених, служив артилеристом у Кенігсберзі, закінчив курси водіїв.
Змужнілий хлопець оторопів,
побачивши чарівну квартирантку.
Без довгих залицянь і зустрічей
вони й побралися, обоє маючи
лише по дерев’яному чемодану
з найнеобхіднішим. У батьківській
хаті, де мешкали дідусь із бабусею, батько, мати, сестра нареченого, розпочалося їхнє спільне
життя.
— Інкубаторну станцію в Маневичах якраз почали будувати, я й влаштувався там. Щодня
о шостій мусив виходити з дому,
аби на дев’яту встигнути, — розповідає Микола Масюк.
Подружжя
господарювало,
чоловік поспішав на роботу в райцентр, дружина — у клас до га-

ЗАВДАННЯ ПРОСТЕ: придумати найкращий,
найдотепніший, найкумедніший, найоригінальніший підпис до запропонованої нами світлини.
Кожен учасник може надіслати до 29 грудня
будь-яку кількість своїх варіантів на поштову адресу:
43025, просп. Волі, 13, м. Луцьк, «Читанка для
всіх» або на електронну chytanka77@gmail.com,
звісно, не забувши вказати відомості про себе.

Микола Онуфрійович і Віра Яківна заворожують щирістю і любов’ю до життя.

ласливих учнів. Через кілька років
Масюки, придбавши будинок, переїхали до Маневичів.
Коли Віра Яківна вперше стала вчителювати у районному центрі, в її класі навчалося 52 учні.
— Тоді не вистачало працівників. Невдовзі прислали ще Валентину Левчик, і класи поділили.
Школа тоді була по вулиці 1-го
Травня, в трьох корпусах навчались учні початкових, середніх
та старших класів, — згадує вчи-

берегти треба
« Нерви
— в цьому і весь
секрет довгого
життя.

»

телька-пенсіонерка. — Діти дуже
поважали вчителів, хотіли вчитися. А ми проводили багато виховних заходів, залучали до них
школярів. Учителі допомагали
будувати школу № 1, відзначали
свята — радісним і насиченим
було життя в колективі.
СІМ’Я ДИРЕКТОРА
МАСЛОЗАВОДУ ВДОМА
ТРИМАЛА КОРОВУ

Коли інкубатор перевели
в Оконськ, Микола Масюк працював механіком на Маневицькому маслозаводі. 25 літ очілював
це підприємство.
— На заводі трудилося
150 робітників, перероблялися
сотні тонн молока, — з гордістю
розповідає Микола Онуфрійович, який добре пам’ятає часи
розквіту славного молокопідприємства, котре вже тільки в його
спогадах.
Як не дивно, сім’я директора маслозаводу тримала корову.
Тому й орали, сіяли, садили, косили. У любові до людей і праці
виховували двох доньок та сина.
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Активним довголіттям благословила доля поважне подружжя
Миколу та Віру Масюків із Маневичів
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— І школярі Віри Яківни завжди
були слухняними, — ділиться вчителька маневицької школи-гімназії Людмила Капустинська, завдяки якій я й потрапила на гостину
до цього подружжя, яке разом
уже шістдесят восьмий рік.
— Головне в житті — не говорити нікому поганого слова.
Ні рідним, ні близьким, ні учням,
а коли тобі скажуть, зроби вигляд, що не чуєш, — зауважує
Віра Масюк, — бо криком і сваркою нічого доброго не зробиш.
— Нерви берегти треба —
в цьому і весь секрет довгого життя, — додає її чоловік.
«У щоденних клопотах минає
день за днем. Ось уже й сорок,
і п’ятдесят, і дев’яносто… Твої галасливі маленькі учні виростають,
стають дорослими, і ти вже їх часом і не впізнаєш… А школа й досі
сниться — ось відчиняю двері, заходжу в клас, — поринає у спогади вчителька.
Такими ж чесними і працелюбними ростили Масюки своїх
дітей, а ті все найкраще передали своїм нащадкам. Так ведеться
славний рід, у якому дідусь з бабусею завжди в пошані. Чекають
вони від рідних звісточок, радіють
гостям, пораються в будинку,
на обійсті, тримають птицю. Микола Онуфрійович доглядає великий фруктовий сад, який цьогоріч
тішить щедрим урожаєм. На своїй
вірній «Таврії» їздить разом із дружиною по гриби-ягоди.
— Коли лісом ходиш, то забуваєш, що і ноги можуть боліти, —
каже пан Микола. — А додому
приїдеш — вже і тиск, і пульс нормалізовані…
Микола Онуфрійович і Віра
Яківна заворожують свою щирістю, бадьорістю, любов’ю до життя та людей. Славних довгих літ
вам, щоб у доброму здоров’ї зустріли й свої сторічні ювілеї! n
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