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Фото Олександра ПІЛЮКА.

n Тема номера

2018-й:
коли не все
пропало…

Читайте
нас 24 години
поспіль
на сайті

Події року, які свідчать про те, що попри
нинішні труднощі в державі і війну
з Росією не треба посипати голову
попелом, а якщо щоденно наполегливо
працювати, то можна досягти
позитивного результату.
Як от зробив знаний на Волині, а завдяки
синам, які продовжили його справу, вже
і в Україні — хірург із Турійська Любомир
Валіхновський. Думаєте, йому все впало
саме з неба? Такого не буває! Секрет успіху
Любомира Дмитровича у матеріалі

VOLYN.COM.UA

«Наш Дмитрович — лікар від Бога», — кажуть у Турійську про авторитетного хірурга.

«НЕ РАЗ ВИХОДИВ ІЗ ОПЕРАЦІЙНОЇ
ПІД БІЙ КУРАНТІВ»
»
с. 5

З Новим роком та Різдвом Христовим!
Друзі!

Шановні
волиняни!

Дорогі волиняни!
Сердечно вітаю вас із Різдвом Христовим та Новим роком!
Нехай рік прийдешній буде щедрим на блискавичні перемоги, мудрі рішення і благородні вчинки.
Нехай людське добро множиться, а серця зігріває
любов.
Бажаю усім нам єдності, згуртованості та небайдужості. Будьмо сильні духом, відповідальні у своїх
діях та духовно багаті.
Вірю, що світлі зимові свята принесуть щастя
і злагоду в кожну домівку. Щиро бажаю усім нам
здоров’я і благополуччя, впевненості у завтрашньому дні, наснаги та віри у краще майбутнє.
Миру кожній родині й усій Україні!
З повагою
Ігор ПАЛИЦЯ,
засновник
Фонду «Тільки
разом», голова
Волинської
обласної ради.

Сердечно
вітаю
вас з Новим роком та
Різдвом Христовим! Нехай
свято наповнить ваш дім радістю та родинним теплом.
Нехай світло віри у нашу Україну, її майбутнє наблизить Перемогу.
Бажаю усім нам твердості духу, невичерпного оптимізму, міцного здоров’я. Хай Бог
оберігає нас і нашу країну!
З повагою
го
ою
Ірина
ина
на
КОНСТАНКЕВИЧ,
ИЧ
И
Ч,
народний
ни
ий
їн
ни.
и.
депутат України.

Дорогі українці!
Наближається Новий рік та світле Різдво Христове. Цієї пори ми, як у дитинстві,
чекаємо відчуття щастя та прийдешнього
дива… Щось має відбутися: хороше і несподіване, те, чого завжди хотілося…
Адже всі прикрощі й негаразди лишаються у минулому, непростому році, а попереду в нас – лише світла дорога, удача
й успіх.
І хай ми подекуди й самі не дуже віримо у власні сподівання, вони все одно
дуже важливі. Вміти бажати – це ціле мистецтво. Бо активне бажання дає ту величезну і невпинну колективну енергію, що
згодом втілюється в результат.
Хай не буде війни, хай прийде мир на
українську землю, хай ми будемо жити в
достатку, хай буде любов у родинах, хай
ростуть і навчаються наші діти, хай здорові будуть батьки… Ми не просимо нездійсненного. Нам усього лиш хочеться жити
достойно у своєму власному домі.
Хай втомлена, змучена й зморена
наша рідна Україна заживе так, як і нале-

жить працьовитому, заможному краю.
Ми на це заслуговуємо. Народ, який
вистояв у найскладніші часи і в найважчу
пору. Народ, який не зламався, не здався,
не опустив рук. Народ, який зберіг себе і
свою країну попри всі виклики історії – це
великий народ. Це народ, що має право
на щастя!
Дорогі мої! Я бажаю вам щастя у новому році! Хай збуваються
заповітні мрії! Хай любов, добро та достаток
прийдуть у кожен
ен дім, у
кожну родину. Хай
ай буде
багатим ваш новорічний і різдвяний
ий стіл.
Хай все буде добре!
бре!
Зі святами вас,
ас,
няни!
шановні волиняни!
товим!
З Різдвом Христовим!
м!
З Новим роком!
З повагою
Юлія
ТИМОШЕНКО..

У свята нам є що сказати один одному. Я вам
кажу, передусім, — ДЯКУЮ. Дякую за єдність, бо,
згуртувавшись навколо спільних цілей, ми можемо
дуже багато. І цей рік нам вкотре підтвердив цю істину.
2018-й став роком змін та подій. Вони увійдуть
в історію. Створення Української помісної церкви
наша нація прагнула тисячоліттями, і свідками втілення цього є ми з вами. Це дає надію, оптимізм,
віру і ми просто не маємо права здаватися.
Впевнений: у 2019-му нас чекає багато добрих справ, цікавих проектів, викликів, з якими ми,
як завжди, єдиною та міцною командою справимося.
Завдяки співпраці з головою обласної ради
Ігорем Палицею та його Фондом «Тільки разом»
зробили десятки добрих справ. Дякую своїм партнерам за принциповість у прийнятті рішень і підтримку.
Щиро бажаю кожному зберегти тепло в серцях,
ту щирість і світло в душах, які роблять нашу націю
цію
ію
ю
особливою. Зібравшись
ись за різдвяним столом, дядя
якуймо тим, завдяки кому
ому зустрічаємо
ці свята, — нашим воїнам
оїнам на Сході, нашим мужнім морякам, які
зараз у полоні ворога.
га. Боротьба
триває! І ми маємо сили, маємо
за що боротися і що відстоювати.
З Новорічно-Різдвяними
вяними
святами!
З вірою
у кожного з вас
народний
депутат України
Ігор ГУЗЬ.

Шановні земляки!
Сердечно вітаю вас із Новим роком і Різдвом
Христовим!
Рік, що минає, залишив у кожній сім’ї, трудовому колективі, громаді добрі справи та приємні
спогади. Але не обійшлося і без сумних звісток
та непоправних втрат. Тож головне бажання, яке
загадаємо у новорічну ніч, – щоб на нашій українській землі запанував мир, щоб ми всі разом твердо стали
на шлях розвитку, який приведе до заможного життя.
Нехай прийдешній рік здійснить наші найсміливіші задуми, подарує радість перемог, принесе
достаток кожній сім’ї!
Хай новорічні віншування, колядки
та щедрівки відкривають серця для добра, вселяють надію на краще, а милосердний Господь благословляє захисників України.
Нехай у наших домівках завжди
панують любов, добробут, злагода
і щастя!
З повагою
Валерій БОНДАРУК,
голова Волинської
обласної парторганізації
ВО «Батьківщина».

Дорогі українці!
На порозі Нового року ми традиційно поринаємо у недавнє минуле, згадуємо
те, що найбільше закарбувалося в пам’яті.
Рік 2018-й не був легким і безхмарним.
Нас не оминули біль втрат, гіркота розчарувань, проблеми та невеселі роздуми.
Але в житті кожного з нас були і прості людські події та почуття: радість зустрічей, світло любові, родинна і дружня підтримка. Події та почуття, які допомагають жити, любити, вірити, творити світ і робити його кращим.
Найголовніше: як би нас не намагалися роз’єднати, розсварити, усамітнити — ми дедалі більше почуваємося Народом, об’єднаним прекрасною країною, славною історією,
прагненням справжньої незалежності, гідної долі й чесної
влади.
Нині настає час боротьби не одне проти одного, а за Україну. Настає пора єднання порядних і чесних людей, для кого
найголовніше — честь і любов до Батьківщини.
Нехай рік 2019-й принесе нашій
нашій
й рідній
рід
дній країні
кр
раї
а ні
ні та
та всім
вс м нам
нам
ам
добрі зміни, з яких почнуться
благодатне
ся б
бл
лаг
агод
ода
аттн
не
е
оновлення, втілення задумів і сп
сподівань,
с
под
діів
в
ва
ан
а
нь,
впевненість у майбутньому.
Нехай мир і добробут запанують
пану
ан
ную
ують
ь
у кожному куточку нашої прекрасної
еккр
ра
асн
ноїї
землі, в кожній родині.
Нехай ясна Різдвяна зірка осяває
ос
сяв
я а
ає
є
ваші оселі й серця, сповнюючи
чи їх
ї тете
е-плом і даруючи світлі помисли,
мрії
и,, м
и
ріії й
р
почуття.
Лідер партії
тії
і
«Громадянська позиція»
Анатолій ГРИЦЕНКО.
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Погляд
Кость ГАРБАРЧУК,
редактор відділу місцевого
самоврядування і сільського
життя «Газети Волинь»

«Мітла часу»,
або Безробітний
кандидат
Ось-ось і стартує рік, у якому українці
вчергове будуть обирати Президента.
Як казав один відомий політолог, наша
головна відмінність від Росії – ми не
знаємо, хто стане наступним главою
держави. У сусіда-агресора це всім
відомо заздалегідь й триватиме ще
стільки, доки житиме «царь всея Руси».
Тому в Україні насправді ми тільки вчимося
користуватися перевагами демократії, які
сприймаємо як закономірність
а Волині пробою політичних сил перед
прийдешніми виснажливими перегонами
стали нещодавні вибори голів об’єднаних
територіальних громад та місцевих депутатів.
Боротьба за крісла велася запекла, та й методи
давно перевірені й запатентовані. Про підкуп та
гречку писати не буду, бо мені ніхто грошей не
пропонував, крупи не приносив, але чутки мусувалися всілякі. Наприклад, приведи 10 надійних
друзів, які правильно проголосують, — і отримаєш бонус. Суми називалися різні, думаю, посередники, котрі носили гроші, ще й самі непогано
заробили на жадібних, довірливих та продажних
виборцях. Про це навіть писали у соціальних мережах. Щоб перевірити інформацію, чи не фейкова, у нас є компетентні органи, якщо вони справді
компетентні та правоохоронні.
Перед виборами уважно вивчав списки кандидатів у депутати від різних партій. Добре, що
у владу йде чимало молодих успішних людей:
медиків, підприємців, педагогів, котрі вже виростали в незалежній Україні й не мають за собою
шлейфа совкового минулого та ностальгії за дешевою ковбасою.
Щоправда, деякі моменти в біографіях окремих претендентів викликають запитання. Людина
пише: «Тимчасово не працюю». Роблю закономірний висновок: кандидат безробітний й живе
на соціальну допомогу. Мені цікаво, як обраний
депутат розбудовуватиме місто та об’єднану
територіальну громаду, коли він не має постійної роботи, тобто навіть не може забезпечувати
свою сім’ю? Залишається інший варіант: претендент працює нелегально й не сплачує податків.
Тоді вже запитання знову ж не до виборців, а до
фіскальних органів. Такі кандидати зовсім не викликають довіри. Тому перестаньмо нарікати на
погану владу – треба нарешті навчитися вибирати таку, що буде справді думати про людей, але
самому також необхідно щось робити, не чекати
якогось чергового «чарівника».
...У книзі про мордовські табори «Теплі спогади в холодний вечір» талановитого письменника-дисидента Анатолія Шевчука (старшого брата
українського класика Валерія Шевчука) натрапив
на оригінальний вислів – «мітла часу». Отож саме
ми з вами маємо стати тим віником, березовим
деркачем, який нарешті очистить кожне село, місто та країну від бруду та злиднів. Тільки часу для
цього залишилося дуже мало. Мирного всім року
і мудрих рішень! n
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УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ ДО 29 ГРУДНЯ!

Доброго дня
вам, люди!

28 ГРУДНЯ

Сонце (схід – 8.20, захід – 16.20, тривалість
дня — 8.00).
Місяць у Діві, Терезах. 21–22 дні Місяця.
Іменинники: Степан, Трифон, Павло, Сусанна, Іванна.
29 ГРУДНЯ
Фото president.gov.ua.

Сонце (схід – 8.21, захід – 16.20, тривалість
дня — 7.59).
Місяць у Терезах. 22 день Місяця.
Іменинники: Феофанія, Софія, Микола, Семен,
Соломія.
30 ГРУДНЯ

Сонце (схід – 8.21, захід – 16.21, тривалість
дня — 8.00).
Місяць у Терезах. 22–23 дні Місяця.
Іменинники: Ананій, Данило, Степан, Михайло,
Денис, Микита, Іван.
31 ГРУДНЯ

Петро Олексійович фотографувався з усіма охочими.

На селфі з Президентом

«Хлопці, ви куди?»
Власта КРИМСЬКА

Того ранку я тішилася, немов
дитина, великим снігом під ногами, аж поки не помітила, що цієї
лавини не витримали мої чобітки
– розійшовся замок. «Ех, потрібно
вертатись додому». У тролейбусі
зауважила, що серед пасажирів
переважають чоловіки. Аж ось біля
Варшавського ринку утворився
величезний затор. Тролейбус то
рушав, то зупинявся — і зрештою
старий механізм відмовив. Водій
поважного віку вийшов з кабіни і
голосно скомандував: «Чоловіки!
Треба штовхнути тролейбус, бо
не виїдемо!» А ті, наче й не до них
сказано, почимчикували собі геть.
«Хлопці, ви куди?» – гукав навздогін водій. Розбіглися пасажири. У
мене ж вибору не було, зважаючи
на чобітки. Залишилося п`ятеро
«дівчат», серед яких кондукторка,

Сонце (схід – 8.21, захід – 16.23, тривалість
дня — 8.02).
Місяць у Терезах. 24–25 дні Місяця.
Іменинники: Ілля, Тимофій, Григорій, Боніфатій, Аглая.
2 СІЧНЯ

Сонце (схід – 8.22, захід – 16.24, тривалість
дня — 8.02).
Місяць у Скорпіоні. 25–26 дні Місяця.
Іменинники: Гнат, Данило, Іван, Георгій, Юрій.
3 СІЧНЯ

Сонце (схід – 8.20, захід – 16.25, тривалість
дня — 8.05).
Місяць у Скорпіоні. 26–27 дні Місяця.
Іменинники: Петро, Прокіп, Уляна, Юліана,
Феофан.

n

Прогноз погоди

Мороз наростає,
проте день прибуває
А ще наші пращури помічали: якщо
повітря стає прозорішим, слід чекати
похолодання
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Гончаренко, 28 грудня — хмарно, вночі
— мокрий сніг з дощем, вдень – незначні
опади, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7—12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби
— від мінус 2 до плюс 3 градусів. 29-го,
30-го— хмарно, невеликий мокрий сніг з
дощем, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7—12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від мінус 2 до плюс 3,
вдень — від нуля до 5 градусів тепла. 31-го
— хмарно, невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно–західний,
7—12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби — від мінус 3, до плюс
2. 1-го, 2-го січня — хмарно, часом сніг,
хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер північний 7–12 метрів за секунду, пориви
16–21. Температура повітря — від нуля до мінус 5, вдень — від мінус 3 до плюс 2 градусів.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 28 грудня було 2015 року — плюс 10, найхолодніше — 1996–го — мінус 25 градусів.
У Рівному 28–30 грудня — хмарно, дрібний сніг. Температура повітря – від мінус 1
до плюс 1.

Шановні лучани та гості міста!
ЗАПРОШУЄМО
на святкові заходи з нагоди Нового 2019 року
та Різдва Христового
28 грудня

16.00 Новорічне водно-спортивне свято
Центральний басейн
16.00 Тематичний кіноперегляд
Центр туристичної інформації
та послуг
29 грудня
14.00 Квест «Упізнай зимовий
Луцьк»
Центр туристичної
інформації та послуг
18.00 Різдвяні вечорниці
Клуб «Патріот Батьківщини»
30 грудня
15.00 Безоплатна оглядова
екскурсія містом
Центр туристичної
інформації та послуг
2–4 січня
10.00 , 13.00 Новорічні ранки з показом вистави «Вікентій Прерозумний» за п’єсою
Я. Стельмаха
Волинський академічний
обласний український
музично-драматичний
театр ім. Т. Г. Шевченка
10.00 , 13.00 , 16.00 Новорічно-різдвяні дійства з показом
вистави
«Лускунчик»
Е.Т.А.
Гофмана
Волинський академічний
обласний театр ляльок
3 січня
08.00 Різдвяний турнір з хокею
«Золота шайба» серед команд
за місцем проживання
Ковзанка «Снігова королева»
12.00 Майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок «Подих морозу»
Центральна бібліотека
для дорослих
12.00
Вікторина
«Зірка
з Вифлеєму»
Бібліотека № 2 для дітей
15.00 Літературно-ігрова вікторина «Зимова круговерть»
Бібліотека № 10 для дорослих
17.00 Розважальна новорічна
програма команди КВК «Замок
Любарта»
Палац культури міста Луцька
4 січня
08.00 Різдвяний турнір з хокею
«Золота шайба» серед команд
за місцем проживання
Ковзанка «Снігова королева»
14.00 Майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас
«Різдвяне диво»
Бібліотека № 11 для дорослих
8 січня
15.00 Театралізоване дійство
«Радуйся, світ» у рамках благодійного проекту «Чужих дітей
не буває»
Палац культури міста Луцька
8, 9, 14, 19 січня
18.00 Різдвяний концерт
Волинський академічний
обласний український
музично-драматичний
театр ім. Т. Г. Шевченка
9 січня
12.00 Міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!»
Палац культури міста Луцька
10 січня
12.00 Виставка-конкурс малюнків «Мереживо зимових
фарб»
Бібліотека № 2 для дітей
13.00 Народознавча година
«Україна колядує»
Бібліотека № 3 для дітей

Новорічні свята у Луцьку з 4G
До Різдва і Нового
року найбільший
український оператор
мобільного зв’язку –
компанія «Київстар» –
вирішила порадувати
своїх абонентів,
подарувавши
їм можливість
необмежено
користуватися
послугою передачі
даних у мережі
четвертого покоління

Вакарчук жорстко
висловився про Зеленського: А
«Не знаю такого політика»

Олег СЕРГІЙЧУК

У «благородному сімействі» співаків та коміків, що
мріють про політичну кар’єру, стався скандал.
Святослав Вакарчук, якого вважають одним
із можливих кандидатів у Президенти України,
не зрозумів натяків із проханням визначитись
щодо політичного майбутнього, котрі йому
у своїх відеороликах посилав лідер «95 кварталу»
Володимир Зеленський
Мирослава СЛИВА

ільше того, він дав
зрозуміти, що ціна
рейтингів
Зеленського — це лише популярність героя серіалу
«Слуга народу» Голобородька, якого той зіграв.
«Я такого політика
не знаю. Знаю політика з прізвищем Голобородько. Це дуже цікавий
політик але, за Конституцією нашої держави, він
не громадянин України
і не проживав тут остан-

Б

15.00 Різдвяний концерт
«Радісна новина, щаслива
година» за участі народної
аматорської хорової капели
«Дзвони Холмщини»
Будинок культури
мікрорайону Вересневе
18.00 Новорічно-різдвяний
концерт «І сталось диво…»
за участі творчих колективів
Палацу культури міста Луцька
Палац культури міста Луцька
11 січня
14.00 Виставка робіт та нагородження переможців конкурсу малюнків «Зимовий Луцьк»
Палац культури міста Луцька
12–13 січня
Етнофестиваль
«Різдво
у Луцьку»
Театральний майдан
12 січня
13.00 Мистецький колаж «Новорічні сни»
Палац культури міста Луцька
13 січня
11.00 Турнір з шахів
Клуб «Біла тура»
12.00 Відеоперегляд «Новий
рік у Мультляндії»
Бібліотека № 2 для дітей
14 січня
12.00 Обласне різдвяне святково-обрядове дійство «Три
празники в гості». Виставка робіт обласного конкурсу
різдвяно-новорічної
атрибутики «Символи різдвяних
свят»
Волинський академічний
обласний український
музично-драматичний театр
ім. Т. Г. Шевченка
15 січня
17.00 Концерт «Неповторна
мить Різдва»
Луцька музична школа
№ 1 імені Фридерика Шопена
17 січня
18.00 Різдвяний концерт Волинського державного академічного українського народного хору
Волинський академічний
обласний український
музично-драматичний
театр ім. Т. Г. Шевченка
16 січня
18.00
Різдвяний
концерт
камерного оркестру «CON
MOTO» Луцької музичної школи № 2
Палац культури міста Луцька
17 січня
16.00 Релакс-година «З Новим роком, друзі!»
Бібліотека № 5 для дорослих
19 січня
12.00 Фестиваль «Різдвяні
піснеспіви»
Палац культури міста Луцька
26 січня
10.00 Всеукраїнський фестиваль-конкурс спортивного
бального танцю «Різдвяні зірочки-2019»
Палац культури міста Луцька
Протягом святкових днів:
- новорічні розваги та гуляння на Театральному майдані
- спортивні розваги у приміщеннях КЗ «Спорт для всіх»
- святковий новорічно-різдвяний ярмарок на Театральному майдані
Тел. оргкомітету: 777949,
723426, 777925.

n Зверніть увагу!
Фото pravda.com.ua.

n Про це говорять

один чоловік і хлопчина, що саме
повертався з ринку та запропонував допомогу. За наказом водія
ми намагалися випхати залізну
машину зі снігової заметілі. Одна
жінка не стримувала емоцій: «От
чоловіки – повтікали! Отакий менталітет! А йдемо в Європу!» За
п’ятою спробою нам усе ж таки
вдалось виштовхати тролейбус.
Водій звернувся до хлопчини: «Ти
заслуговуєш на безкоштовний
проїзд. За небайдужість». Усі весело підтримали, а потім кожен
мовчки сидів і задумливо дивився у вікно в майже безлюдному
тролейбусі. Засніжене довкілля
було мальовничим, та в мене калатало серце вже не від захоплення, а від утоми та людської
байдужості.

Ведуча
рубрики
Лариса ЗАНЮК.
К.
Тел. 72–38–94.
4.

Сонце (схід – 8.21, захід – 16.22, тривалість
дня — 8.01).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 23–24 дні Місяця.
Іменинники: Зоя, Клавдій, Максим, Модест,
Семен, Севастян, Георгій.
1 СІЧНЯ

Талановита молодь 12–18 років з усієї України, що має
досягнення в науці, культурі, техніці, зустрічала свято Миколая в
Маріїнському палаці разом із Петром та Мариною Порошенками
«Ще школярами ви робите те, назія № 14 імені Василя Сухомчого не робили представники ве- линського», Віктор Павліха, учень
ликої науки», – звернувся глава 11-го класу Луцького НВК № 9
держави до юних. І небезпідставно, (за досягнення у галузі економіадже серед їхніх винаходів – роз- ки), Юлія Давидюк, учениця 10-го
робки методів ранньої діагностики класу ЗОШ села Любче Рожищенонкозахворювань, моделі «розум- ського району (має здобутки в
них» теплиць, інновації фільтру- орнітології, зоології), Едуард Ходвання води, біометоди очищення зінський, учень 10-го класу Підґрунтів, рівня забруднення повітря гайцівського НВК «ЗОШ-гімназія»
тощо. Деякі вже претендують на та Андрій Грищук, учень 5-го клапатентування, зокрема технологія су Луцької ЗОШ № 16 (призери
створення каркасних мобільних автомодельного спорту), Яросбудинків та лікувальні препарати з лав Карпук, учень 8-го класу НВК
природних компонентів.
«ЗОШ-гімназія» смт Стара ВижівПобували на святкових уро- ка (перемоги у музичних конкурчистостях і шестеро талановитих сах).
волинян: Олександр Левак, учень
Вітаємо талановиту молодь! Не
11-го класу Луцького НВК «Гім- зупиняйтеся! Робіть світ кращим!

Як мені вперше в житті
довелось рятувати
тролейбус

www.volyn.com.ua

ні 10 років, тож — на щастя чи на жаль — не може

«

фактично продемонстрував, чого варті величезні
зусилля, які вкладаються
каналом «1+1», що належить олігарху-втікачу Коломойському, у розкрутку
його образу через різноманітні ток-шоу та серіали.
Щодо себе самого Вакарчук так і не надав кон-

Вакарчук дав зрозуміти, що ціна рейтингів
Зеленського — це лише популярність героя
серіалу «Слуга народу» Голобородька, якого
той зіграв.

»

балотуватись», — сказав
Вакарчук під час своєї публічної лекції.
Також додав, що в нього «мало знань» про Зеленського, таким чином

кретної відповіді, чи піде
він на вибори, чи ні, пообіцявши прийняти «прагматичне рішення».
За інформацією сайту
«Українська правда». n

кція «Безлімітний 4G
до свят» – прекрасна нагода відкрити
для себе новий стандарт
зв’язку і дізнатися про
його основні відмінності
та можливості, застосувавши їх на практиці. З
3 грудня 2018 року по
14 січня 2019-го всі абоненти компанії «Київстар»
зможуть
скористатися
безлімітним мобільним інтернетом у 4G-мережі без
будь-якої додаткової плати.
Ця пропозиція дійсна
для всіх абонентів, незалежно від умов їхніх тарифних планів і способу підключення – і для контрактних, і
для абонентів передплаченого мобільного зв’язку.
Для того, щоб скористатися Новорічною пропозицією від «Київстар», лучанам
потрібно мати смартфон з
4G-модулем і USIM карткою; перебувати в зоні дії
4G-мережі оператора і зберігати позитивний баланс
абонентського рахунку.

Сміливо переключайте свої смартфони у 4G-режим та насолоджуйтесь дійсно швидкісним
мобільним інтернетом.

4G-зв’язок – набагато
швидший і стабільніший за
мобільний зв’язок третього покоління. Він здатний
підтримувати в десятки
разів більше одночасно
активних пристроїв і може
легко позмагатися з технологією Wi-Fi.
Сьогодні
мобільний
зв’язок четвертого покоління працює майже у всіх
великих містах України і
доступний для більш ніж
50% населення країни.
4G-ЗВ’ЯЗОК ЗМІНЮЄ
ЖИТТЯ

Почавши працювати в
4G-мережі, лучани передусім забудуть про безглузде очікування під час
завантаження сайтів або
додатків – більше не потрібно буде думати, чим
би зайнятися у цей час.
Адже швидкість у мережі

4G вища, ніж у найсучасніших мережах третього
покоління, і може досягати
700 Мбіт/с.
А це означає, що мешканці Луцька можуть швидко обмінюватися «важким»

ного зв’язку, можна застосовувати як заміну модема – причому без жодної
втрати продуктивності.
Користуватися мобільним зв’язком дуже зручно. Наприклад, якщо ви

– набагато швидший і стабільніший
« 4G-зв’язок
за мобільний зв’язок третього покоління.
»
контентом прямо з телефону, користуватися сервісами онлайн-ТБ у HD-якості і дивитися відео, просто
підключивши свій смартфон до телевізора. Скрізь,
де є покриття 4G-мережі,
мобільний інтернет може
дати фору Wi-Fi сигналу.
А в невеликих містах, де
фіксований інтернет не
досить добре розвинений,
смартфон, що підтримує
четверте покоління мобіль-

не знаєте, який подарунок
вибрати до Нового року, чи
купувати нову сукню або
черевики – просто порадьтеся з родиною чи друзями. Завдяки 4G-зв’язку це
можна зробити за допомогою відеотрансляції, не виходячи з магазину.
Якщо ваші друзі пропонують вам влаштувати
вечірку з дискотекою або
караоке – не потрібно чекати, сміливо завантажуй-

те аудіоальбоми на свій
смартфон. Хочете поспілкуватися з батьками чи
друзями, що проживають
в іншій країні? Починайте
відеоконференцію – просто зателефонуйте їм і покажіть, як змінився Луцьк
напередодні Нового року!
Ще одним позитивним моментом 4G-зв’язку
можна відзначити суттєву пропускну здатність – у
10 разів вищу, якщо порівнювати з 3G. А це означає,
що швидкість з’єднання
не зміниться і сигнал не
пропаде навіть під час відеотрансляцій
великих
заходів. Після запуску 4G
лучанам більше не доводиться чекати закінчення
футбольного матчу – хвалитися фотографіями і відео можна не відволікаючись від самої події.
Також варто згадати,
що у стандарті зв’язку 4G
затримка передачі пакетів
даних в 2,5 раза менша,
ніж у мережах 3G. Це означає, що з 4G Луцьк нарешті зможе стати справжнім Smart City (технологія
«розумного міста»), використовуючи такі можливості, як M2M (машинний
зв’язок),
IoT
(штучний
інтелект),
e-Government
(електронне урядування),
e-Health (онлайн-медицина) та багато інших.
Тож сміливо переключайте свої смартфони у
4G-режим та насолоджуйтесь дійсно швидкісним
мобільним
інтернетом.
Це дасть змогу споживати високоякісний контент
без будь-яких затримок під
час завантаження навіть у
місцях великого скупчення
людей. n
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УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ ДО 29 ГРУДНЯ!
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n Колесо історії

500-річчя
магдебурзького права
для Ковеля
увічнили на конверті
З нагоди цього ювілею Укрпошта зробила
унікальний подарунок древньому місту
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Іван Шевчук: «Такі конверти стануть цінними трофеями філателістів».

Леонід ОЛІЙНИК

огашення конверта
з оригінальною маркою
відбулося в міському культурно-просвітницькому штрифт
– центрі. Поштовий штемпель
із написом «Ковель. 500-річчя
отримання магдебурзького
права» поставив керівник Волинської дирекції держпідприємства Іван Шевчук. Як розповів
посадовець, Укрпошта не оминає увагою визначних дат, що відіграли переломну роль у нашій
історії, а отримання Ковелем
магдебурзького права, на думку
пана Шевчука, було саме такою
подією. Він вважає, що права
і вольності, здобуті тоді мешканцями міста, стали першими
проявами демократії на наших
землях.
До речі, поштовий штемпель, виготовлений спеціально
до цієї дати, може використовуватися лише один день, а погашені ним конверти відразу
стають філателістичною цінністю. Під час урочистостей
було проштамповано 90 таких
пам’яток.
Одним із перших власників
погашеного конверта став ковельський міський голова Олег
Кіндер. Під час урочистостей
очільник громади заявив, що
трагічні моменти історії не зламали ковельчан, і нині місто активно
тивно розвивається,
р звивається,, будується,
ро
буудуується,,

n Добра справа

ТВОРЧІ ЛЮДИ ВОЛИНІ СКОРО
СТАНУТЬ СВОЇМИ
Протягом 2019 року
непересічні особистості
з 5-ти районів Волинської
області стануть СВОЇми!
Принаймні про це мріють
організатори та натхненники
проекту «СВОЇ». Адже
головною його метою є
створення всіх умов для
того, щоб кожна творча
людина незалежно від віку
в будь-якому населеному
пункті — від міста
до найвіддаленішого села —
при бажанні отримала
можливість гучно заявити
про себе. Спочатку — перед
односельцями чи містянами,
а потім — на сайті проекту
www.свої.com. Власне
з цього все і почнеться
Олена СЕРГЕЄВА

ьогодні скрізь вистачає
різноманітних дивайсів,
у першу чергу смартфонів, для того щоб відзняти на відео
цікавий номер, унікальний творчий процес, зробити фото витворів прикладного мистецтва, — говорить керівник проекту Оксана

«С

Вироби народних майстрів.

Команда проекту зробила фото на згадку із зірковим подружжям
Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко.

Ігас. — Цим ми і хочемо скористатись. Наступний крок — розмістити такі матеріали на нашому
сайті. А далі шляхом народного
голосування ми виберемо з них
найцікавіші. Їх буде по 10 з кожного району».
Жанри для творчої активності
волинян фактично не обмежені.
Але для зручності організатори
розділили проект на три напрями:
—
Фестиваль
талантів
«СВОЇм серцем», у який власне
потрапляє усе, що може бути показане на сцені (вокальні, хореографічні, літературні, театральні
номери тощо);
— Виставка досягнень «СВОЇми
руками» — це роботи народних
майстрів, художників у широкому
сенсі цього слова;
— Конкурс бізнес-ідей «СВОЇм
розумом», на який усі охочі можуть
представити у довільній формі бізнес-план своєї майбутньої комерційної або соціально вагомої ідеї.
Окрім
народного
голосу-

вання, представлених на сайті
творчо-активних волинян будуть
обирати для наступного етапу
ще й професійні експерти проекту «СВОЇ». Двоє з них — Арсен
Мірзоян і Тоня Матвієнко — вже

«СВОЇ»
« Проект
відбувається завдяки
підтримці благодійного
фонду Сергія
Мартиняка.

»

«засвітилися» на його презентаціях, що відбулися 11–15 грудня
в Луцькому, Турійському, Рожищенському, Горохівському, Локачинському районах.
1-й відбірковий етап триватиме до квітня. У травні зустрінуться
найкращі з 5-ти районів для того,
щоб отримати можливості розкрити свій талант повною мірою,
сприяти подальшому розвитку

здібностей та ідей, отримати поради та допомогу від фахівців
та організаторів проекту «СВОЇ»
Кращі з кращих зберуться
у вересні наступного року в Луцьку на великому гала-концерті.
На сцені та в залі будуть найактивніші учасники проекту. Організатори обіцяють, без перебільшення,
феєричне дійство, в якому буде
багато неочікуваних приємних
сюрпризів та нечуваних подій.
У це легко повірити після виру позитивних емоцій, які вже відчули
творчі люди Волині на презентаціях проекту «СВОЇ» від спілкування
один з одним на «Волинських вечорницях», від незабутніх зустрічей із зірковим подружжям – Арсеном Мірзояном і Тонею Матвієнко.
Хто не був на цих заходах,
може відчути їхню атмосферу
у фото- та відео-звітах на сайті:
www.свої.com або у групі «Творчий проект «СВОЇ» у «Фейсбуці».
Також на сайті є телефонні номери координаторів проекту від
кожного району. Ці волонтери нададуть докладну інформацію про
проект кожному, хто бажає бути
його учасником.
Тож, хай новий 2019-й стане
роком творчого спілкування та натхненної активності всіх СВОЇх, хто
прагне власного розвитку і вболіває за розвиток інших. Стежте
за подіями проекту, приєднуйтесь, беріть у ньому участь. Тут
не буде переможених і переможців. Спільною перемогою творчих
людей Волині стане можливість
дізнатися один про одного, поспілкуватись, повчитись, досягти
більшого, відкрити в собі та в інших нові таланти, ідеї і можливості, зберегти та відновити традиції
нашого краю.
Проект «СВОЇ» відбувається
завдяки підтримці благодійного
фонду Сергія Мартиняка. n

770-770

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

П

Цей штемпель «прожив»
лише один день.

щоб мати повне право називатися європейським.
А голова Ковельської райдержадміністрації Віктор Козак
каже, що листи у святкових
конвертах хотів би насамперед
відправити на фронт бійцям —
вихідцям із району, які нині
захищають Україну від московської орди і творять історію
краю.
ДОВІДКА:

На конверті до 500-річчя
отримання Ковелем магдебурзького права зображено
Свято-Воскресенський кафедральний собор (художниця
Лідія Селянко), центральний
елемент марки — герб міста.
Тираж — 400 тисяч примірників. n

Більше фото і відео — на сайті VOLYN.COM.UA

Т

ЕЛЕПРОГРАМА

ПОНЕДІЛОК, 31 ГРУДНЯ
УТ-1
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30 Додолики 08:05 М/ф
«Пастка для котів» 09:45 Хто
в домі хазяїн? 10:10, 10:25
Лайфхак українською 10:50
Д/ц «Аромати Колумбії»
11:20 Д/ц «Смак сиру»
11:50 «Енеїда» 13:00, 21:00
Новини 13:15 Д/с «Велике
фотополювання Дага
Гарднера» 14:30 UA:Фольк.
Новорічний концерт 15:40
По обіді шоу 16:55 Д/с
«Дивовижні міста світу» 18:00
Т/с «Галерея Вельвет» 22:05
UA:Спорт 22:50 Концертна
програма «Новий рік на
Суспільному» 23:50 Новорічне
привітання Президента України

20:00 Новорічний концерт.
Фантастична ніч на
каналі «Україна»
23:55 Привітання Президента
України Петра
Порошенка з Новим
роком!

СТБ

05:00 Все буде добре!
07:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
09:00 Хата на тата 12+
11:50 Х/ф «НОВОРІЧНИЙ
ЯНГОЛ»
13:50 Т/с «Список бажань»
18:05 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
ШУРИКА»
20:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна 21:50 Х/ф «ДІАМАНТОВА
РУКА»
служба новин»
23:50 Новорічне привітання
07:00 Х/ф «ДІВЧАТА»
Президента
09:00 Х/ф «ДІАМАНТОВА
України
РУКА»
Петра Порошенка
11:00 Х/ф «ШУКАЮ ЖІНКУ
З ДИТИНОЮ»
ICTV
14:50 Х/ф «САМ УДОМА»
16:55 Х/ф «САМ УДОМА - 2» 06:05 Х/ф «СНІГОВА
КОРОЛЕВА»
20:19 «Новорічний Вечірній
09:20 Х/ф «ПОДВІЙНІ
квартал 2018»
НЕПРИЄМНОСТІ»
23:55 Новорічне привітання з
Новим 2019 роком
10:55 Х/ф «ПРИГОДИ
ПАДДІНТОНА»
ІНТЕР
12:30 Т/с «Пес»
19:00 Х/ф «ПЕС:
02.50 Х/ф «ЯЛИНКА,
НОВОРІЧНЕ ДИВО»
КРОЛИК І ПАПУГА» 04.15
«Орел і Решка. Морський
20:50 Дизель-шоу:
сезон 2» 05.05 «Орел і Решка.
Новорічний концерт
Перезавантаження.
12+
3 сезон» 06.00 Мультфільм
23:55 Привітанння з Новим
07.00 Х/ф «КРАСУНЯ ТА
роком Президента
ЧУДОВИСЬКО» 09.00
України Петра
«Готуємо разом» 10.10 Х/ф
Порошенка
«КАРНАВАЛЬНА НІЧ» 11.40
Х/ф «МОЯ ЖАХЛИВА НЯНЯ» НОВИЙ КАНАЛ
13.30 Х/ф «МОЯ ЖАХЛИВА
05:40 Абзац
НЯНЯ-2» 15.30 Х/ф
«ВІДПУСТКА ЗА ОБМІНОМ» 07:29, 08:49 Kids Time
07:30 М/ф «Феї та легенда
18.00 Х/ф «ВЕЧОРИ НА
загадкового звіра»
ХУТОРІ БІЛЯ ДИКАНЬКИ»
08:50 Х/ф «ЩОДЕННИКИ
20.00 «Подробиці» 20.30
ПРИНЦЕСИ»
Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА
ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
11:10 Х/ф «ЩОДЕННИКИ
22.30, 00.00 «На Інтері
ПРИНЦЕСИ 2:
- Головна ялинка країни»
КОРОЛІВСЬКІ
23.50 Новорічне привітання
ЗАРУЧИНИ»
Президента України Петра
13:20 Х/ф «ЗАЧАРОВАНА»
Порошенка
15:30 М/ф «Красуня та
чудовисько»
УКРАЇНА
17:20 М/ф «Холодне серце»
06:30 Сьогодні. Підсумки з
19:15 М/ф «Заплутана історія»
Олегом Панютою
21:10 Х/ф «КРАСУНЯ ТА
07:30 Зірковий шлях
ЧУДОВИСЬКО»
08:30 Т/с «Смак щастя»
23:50 Обіг Президента
12:20, 15:15 Велика новорічна
МЕГА
пригода
15:00 Сьогодні
06.00 Бандитська Одеса
16:00 Новорічне Шоу Братів 06.40, 00.00 Містична
Шумахерів
Україна 07.25, 18.15 Брама

часу 09.15 Фантастичні
історії 10.10 Наслідки
12.00 ТОП-10: Таємниці та
загадки 15.20 Дика Арктика
17.20 Битва рибалок 21.00
Найекстремальніші

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:10 М/с «Таємна служба
Санта-Клауса»
10:15 М/ф «Учень Санти»
11:50 М/ф «Барбі і Лускунчик»
13:20 Х/ф «ЛЮДИНАЕЛЬФ»
15:00, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
18:00 М/ф «Балто 2: У
пошуках вовка»
19:20 М/ф «Балто 3: Крила
змін»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 23:00 «Він, вона і
телевізор-3»
15:20 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
17:25 Х/ф «ПІД ПРИЦІЛОМ»
19:15 Х/ф «ЗАХИСНИК»
21:05 Х/ф «БОЇ У
БРОНЕЖИЛЕТАХ»
23:55 Новорічний виступ
Президента України

06:00 Д/ц «Світ дикої
природи» 06:30 Додолики
07:00 М/с «Тачки проти»
07:20 М/с «Ведмеді-сусіди»
07:50 Д/ц «Цікаво.com»
08:15 Х/ф «ГАНС РЬОКЛЄ
І ЧОРТ» 09:45 Т/с «Еліза»
11:40 Д/ц «Аромати
Колумбії» 12:10 Д/ц «Смак
сиру» 12:40 «Енеїда» 13:15
РадіоДень 13:40, 16:00
Лайфхак українською 14:00
Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера» 15:00
UA:Фольк 16:10 По обіді
шоу 17:20 Сильна доля
18:20 Т/с «Імперія» 20:00,
22:50 Шахтарська зміна
21:00, 23:30 Новини 21:25
UA:Спорт. Яскраві моменти
року 21:40 Д/с «Дивовижні
міста світу»

1+1
06:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
06:55, 08:55, 10:55 «Король
десертів»
12:45 «Новорічний Вечірній
квартал»
17:30 Х/ф
«САМ УДОМА - 3»
20:15 Х/ф
«САМ УДОМА - 4»
22:00 Концерт Дана Балана
«Allegro Ventigo»

22:20 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ.
ЕПІЗОД VI:
ПОВЕРНЕННЯ
ДЖЕДАЯ»

СТБ
06:00 Х/ф «ШАХРАЇ»
08:00 Битва екстрасенсів
16+

ICTV
05:15 Скарб нації
05:25 Еврика!
05:30 Х/ф «КРАЇНА
МАВП»
07:00 Х/ф «ПРИГОДИ
ПАДДІН ТОНА»
08:45 Т/с «Вічність»
11:55 Т/с «Бібліотекарі»
15:15 Х/ф «МАСКА»
17:00 Х/ф «СИН МАСКИ»
18:45 Факти
19:15 М/ф «Три богатирі
та Шамаханська
цариця»
20:45 М/ф «Три богатирі
на далеких
берегах»
21:55 Дизель-шоу 12+

ТБ
13:15 «Showboats». Чемпіонат
Англії. Прем’єра
13:25 Ювентус - Сампдорія.
Чемпіонат Італії
15:15 МЮ - Борнмут.
Чемпіонат Англії
18:00, 20:55 Передмова до
«Ювентус-Мілан»
(2002 /2003).
Золота колекція
Ліги чемпіонів з
А. Шевченком.
Прем’єра
18:05 Ювентус - Мілан.
Фінал (2002/2003)
Золота колекція Ліги
чемпіонів
з А. Шевченком
21:00 «Football Funnies».
Чемпіонат Англії
21:30 Реал - Ліверпуль. Фінал
2017/ 2018. Ліга
чемпіонів УЄФА

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 «Своя
земля» 09:33 «Спільно» 13:40
«Тема дня». Сурдопереклад
14:10 «Українська читанка»
14:17 Радіодень «Модуль
знань» 15:00 Д/ф «Сонар»
16:00 Орегонський путівник
ZIK
16:30 Мистецький пульс
Америки 17:10 «Пліч-о-пліч»
07.00 Перші про головне.
17:36 Д/ц «Незвичайні
Ранок. Дайджест 07.20
Вижити в Україні 08.00, 09.00, культури» 18:05 «Енеїда»
19:20 Документальний фільм
11.00 Перші про головне.
19:46 КіноWall з Сергієм
Ранок. Новини 08.20, 09.10
Д/ф «Дзеркало історії» 09.55, Тримбачем 20:11 NeoСцена
з Олегом Вергелісом 20:40
11.20 Політичне ток-шоу
«Народ проти!» 13.00, 15.00 Новини. Сурдопереклад
Перші про головне. День.
ЕСПРЕСО
Новини 13.20 Докаz 14.20,
00.00,
03.00, 08.30
15.20 Гра Z вогнем 16.00,
06.00 Між своїми 18.00, 00.00 «Політичний МаринаД» 01.00,
Перші про головне. Коментарі. 06.30 «Світ цього тижня»
02.00, 05.30 «Княжицький»
Новорічний марафон 23.00
04.00, 07.30 «Студія Захід» з
HARD з Влащенко
Антоном Борковським 05.00
«Міжнародний огляд» з Юрієм
ТЕТ
Фізером 09.30 «Людина і
06.00 ТЕТ Мультиранок
право» з Борисом Захаровим
11.30 Вечірка
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
17.30 Х/ф «ГАРФІЛД»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Одного разу під
18.00 Новини 10.05 «Суботній
Полтавою
політклуб» 11.10, 12.15,
13.10, 14.10, 15.15, 16.10,
ФУТБОЛ-1
17.10, 18.15 Коментар 12.30
«Мандруй вдома» 14.30
06:00 Тоттенгем «Успішні в Україні» 15.30
Вулвергемптон.
«Ваша Свобода» 17.30
Чемпіонат Англії
07:50, 17:05 Чемпіонат Італії. «#Скандали_тижня» 19.00
«Підсумки року» 21.00
Огляд туру
«Досьє» з Сергієм Руденком
08:45 Парма - Рома.
21.55 «Твій ID-документ»
Чемпіонат Італії
22.00 Авторська програма
10:30 Світ Прем’єр-ліги
«Ч/Б шоу» 23.00 Музичний
11:25 Саутгемптон - Ман Сіті. марафон «Літня культурна
Чемпіонат Англії
столиця України»

СЕРЕДА, 2 СІЧНЯ
УТ-1

15

31 грудня — 6 січня 2019 року

ТБ
08:10 М/с «Таємна служба
Санта-Клауса»
10:00 М/ф «Країна фей
Барбі»
11:20 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
15:00, 21:10 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
22:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»
23:10 «Орел і Решка. Зірки»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Атлантида»
10:50 «Загублений світ»
12:50 «Помста природи»
15:25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ У
МАЛОМУ КИТАЇ»
17:25 Х/ф «ПОЛІТ
ФЕНІКСА»
19:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-4»

ZIK

07.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.20,
НОВИЙ КАНАЛ 15.20 Між своїми 08.00,
09.00, 11.00 Перші про
05:30 Абзац
06:25 М/ф «Том і Джеррі та головне. Ранок. Новини
Чарівник з країни Оз» 08.20 Добрий ZIK 09.20
Ток-шоу «Злий дім» 11.20,
07:49, 08:59 Kids Time
23.30 Історична правда з
07:50 М/ф «Том і Джеррі:
Вахтангом Кіпіані 12.05,
Загублений дракон» 13.20 Політичне ток-шоу
09:00 М/ф «Красуня та
«Народ проти!» 13.00, 15.00
ІНТЕР
чудовисько»
Перші про головне. День.
10:50 Х/ф «ЗАЧАРОВАНА» Новини 16.00 Перші про
02.55, 05.45, 20.00
13:00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 2» головне. День. Дайджест
«Подробиці» 03.25 «На
15:00 Х/ф «НІЧ У
Інтері - Головна ялинка
16.10 Хард-ток-шоу
МУЗЕЇ: СЕКРЕТ
країни» 05.40 Мультфільм
«DROZDOV» 17.00, 19.00
06.15 «Готуємо разом»
ГРОБНИЦІ»
Перші про головне. Вечір.
07.15 Х/ф «ЯК ПРОГУЛЯТИ 17:00 М/ф «Відважна»
Новини 17.20 Стежками
ШКОЛУ З КОРИСТЮ»
18:50 Х/ф «АЛІСА В КРАЇНІ війни 18.00 Перші про
09.30 Х/ф «БЕЛЛЬ І
головне. Вечір. Дайджест
ЧУДЕС»
СЕБАСТЬЯН» 11.30 Х/ф
18.10, 20.00 HARD з
21:00 Х/ф «АЛІСА В
«АНЖЕЛІКА - МАРКІЗА
Влащенко 19.15 Джокери
ЗАДЗЕРКАЛЛІ»
ЯНГОЛІВ» 13.50 Т/с
23:10 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНЬ 21.00, 06.40 Перші про
«Абатство Даунтон» 16.10
головне. Підсумки 21.30 Гра
ЧАКЛУНА»
Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
Z вогнем 22.30 Перші другі
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
03.00 Художній фільм
МЕГА
18.00 Х/ф «ПРЕКРАСНА
06.00 Бандитська Одеса
АНЖЕЛІКА» 20.30 Х/ф
ТЕТ
08.00, 13.20, 02.10 Правда
«ДІАМАНТОВА РУКА»
06.00 ТЕТ Мультиранок
життя 09.05 Дика Арктика
22.30 «Новорічний вогник.
09.45 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ І
Повір у мрію» 01.50 «Орел і 10.05, 17.45 Шалена
РЕТЕЛЬ»
Решка. Перезавантаження. подорож 11.00 Cкептик
10.55 Х/ф «ЗОЛОТА
12.00 Історія Києва 12.45,
Америка»
ЗИМА»
19.40 Речовий доказ 14.55
УКРАЇНА
Наслідки 15.50, 21.45 Битва 12.30 М/ф «Рапунцель:
Заплутана історія.
рибалок 16.45, 22.40 Життя
06:30, 19:00 Сьогодні
Стежка до щастя»
18.40, 20.50 Фантастичні
07:30 Зірковий шлях
13.45 Віталька. Новий рік
історії 23.40 Вирішальні
09:00 Реальна містика
битви Другої світової 00.40 17.15 М/ф «Ліно»
15:00 Т/с «Виходьте без
19.00, 20.00, 21.00 Одного
Містична Україна
дзвінка»
разу під Полтавою
19:50 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ.
К-1
19.30, 20.30 Танька і
ЕПІЗОД I:
Володька
06:30 «TOP SHOP»
ПРИХОВАНА
22.00 Сімейка У
07:40 М/с «Каспер»
ЗАГРОЗА»

телеканалів

ВІВТОРОК, 1 СІЧНЯ
УТ-1
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30 Додолики 08:05
М/с «Тачки проти» 08:25
Х/ф «ПРИНЦ ЗА СІМОМА
МОРЯМИ» 10:00 Концертна
програма «Коло мрій» 11:10
Д/ц «Аромати Колумбії» 11:45
Д/ц «Смак сиру» 12:20 Д/ц
«Браво, шеф» 13:40 Д/с
«Велике фотополювання Дага
Гарднера» 14:55 По обіді шоу
16:05 UA:Фольк. Новорічний
концерт 17:15, 21:40 Д/с
«Дивовижні міста світу» 18:25
Д/ц «Мегаполіси» 18:55
Концертна програма «Новий
рік на Суспільному» 21:00,
23:30 Новини 21:25 UA:Спорт.
Яскраві моменти року 22:50
Шахтарська зміна

17.45 Х/ф «АНЖЕЛІКА
- МАРКІЗА ЯНГОЛІВ»
20.00 «Подробиці» 20.30
Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
22.20 «Новорічний вогник.
Залишаємось зимувати»
01.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

УКРАЇНА
06:00 Зірковий шлях
09:30 М/ф «Ілля Муромець і
Соловей Розбійник»
11:00 Новорічне Шоу Братів
Шумахерів
15:00 Новорічний концерт.
Фантастична ніч на
каналі «Україна»
19:00 Сьогодні
20:00 Х/ф «РОДИНА
НАПРОКАТ»

06:00, 08:05, 10:10, 12:15,
14:20, 19:45 Топматч
06:15 Евертон - Лестер.
Чемпіонат Англії
08:20 Барселона - ПСВ. Ліга
чемпіонів УЄФА
10:25 Кардіфф - Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
12:30 Валенсія - Ювентус.
Ліга чемпіонів УЄФА
14:35 Арсенал - Фулгем.
Чемпіонат Англії
16:25 Огляд турніру. Ліга
Націй УЄФА
17:20 Динамо (К) - Астана.
Ліга Європи УЄФА
19:10 «Моя гра» Р. Яремчук
20:00 Шахтар - Гоффенгайм.
Ліга чемпіонів УЄФА
21:50 LIVE. Ньюкасл - МЮ.
Чемпіонат Англії

06:00 Д/ц «Світ дикої
природи» 06:30 Додолики
07:00 М/с «Тачки проти»
07:20 М/с «Ведмеді-сусіди»
07:50 Д/ц «Цікаво.com»
08:15 М/ф «Саффі» 09:40
Т/с «Еліза» 11:40 Д/ц
«Аромати Колумбії» 12:10
Д/ц «Смак сиру» 12:40
«Енеїда» 13:15 РадіоДень
13:40, 16:00 Лайфхак
українською 14:00 Д/с
«Велике фотополювання
Дага Гарднера» 15:00
UA:Фольк 16:15 По обіді
шоу 17:20 Промінь живий
18:20 Т/с «Імперія» 20:00,
22:50 Шахтарська зміна
21:00, 23:30 Новини 21:25
UA:Спорт. Яскраві моменти
року 21:40 Д/с «Дивовижні
міста світу»

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00 «Підсумки з
Василем Зимою» 02.00,
08.00, 21.00 «Досьє»
з Сергієм Руденком
03.00, 05.30, 15.30,
22.30 «Ваша Свобода»
03.30 «Шустрова Live»
04.00 «#Скандали 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 12.30
«Мандруй вдома» 19.00
«Великий ефір Василя Зими»
22.00 «Вартові Еспресо»
23.00 «Княжицький»

ICTV

ТБ

Санти»
10:20 М/ф «Барбі: Принцеса
перлів»
11:45 М/ф «Ніко: Шлях до
зірок»
13:10 Х/ф «МІЙ ДРУГ
ДІД МОРОЗ»
14:40, 23:50 «Орел і Решка.
Шопінг»
15:30, 20:10 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:20 «Вірю не Вірю»
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
22:50 «Орел і Решка. Зірки»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Терра Нова»
11:30 «Він, вона і телевізор-3»
14:50 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ
«НОЇВ КОВЧЕГ»
17:20 Х/ф «ВУЛКАН»
19:20 Х/ф «ОСТАННІЙ
КОРДОН»
21:10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ
У МАЛОМУ КИТАЇ»
23:10 Х/ф «МОНСТР
ЛЬОДЯНИХ
ДОРІГ»

1+1
06:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
06:55, 09:00, 10:45 «Король
десертів»
12:45 «Новорічний Вечірній
квартал»
17:40 Едвард Еснер у
комедії «Сам
удома 5»
20:15 Х/ф «ТРИ
ГОРІШКИ ДЛЯ
ПОПЕЛЮШКИ»
22:05 Концерт Ірини
Федишин «Білі
троянди»
23:55 Т/с «Свінгери»

ІНТЕР
03.20, 20.00 «Подробиці»
03.50 «Новорічний вогник.
Залишаємось зимувати»
06.00 Мультфільм
06.30 «Марафон. Диво
починається» 10.10 Х/ф
«БЕЛЛЬ І СЕБАСТЬЯН:
ПРИГОДИ ТРИВАЮТЬ»
12.00 Х/ф «ПРЕКРАСНА
АНЖЕЛІКА» 14.00 Т/с
«Абатство Даунтон» 16.00
Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
18.00 Х/ф «АНЖЕЛІКА
І КОРОЛЬ» 20.30 Х/ф
«ЯК УСЕ ЗАПЛУТАНО»
23.00 «Чекай мене в
Новий рік» 01.40 «Орел і
Решка. Перезавантаження.
Америка»

Фінал 2017/ 2018.
Ліга Європи УЄФА
08:50 Україна - Чехія. Ліга
Націй УЄФА
10:35 Реал - Атлетіко.
Суперкубок УЄФА
2018
13:30 Чемпіонат Англії.
Огляд туру
14:25 LIVE. Евертон - Лестер.
Чемпіонат Англії
16:30, 21:50 «Showboats».
Чемпіонат Англії
16:50 LIVE. Арсенал - Фулгем.
Чемпіонат Англії
19:00, 19:45 «Football
Funnies». Чемпіонат
Англії
19:10 «Моя гра»
Р. Маліновський
20:00 Франція - Нідерланди.
Ліга Націй УЄФА
22:10 Швейцарія - Бельгія.
Ліга Націй УЄФА

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.
ZIK
Щедрість таланту» 14:09
«Українська читанка» 14:17
08.00, 14.00 Перші про
Радіодень «Модуль знань»
головне. Коментарі.
15:00 Д/с «Незвідані шляхи»
Новорічний марафон 13.00
HARD з Влащенко 15.00 Між 16:00 Орегонський путівник
своїми 16.00 Документальний 16:30 Мистецький пульс
Америки 17:00 «Едера»
фільм 17.00, 19.00 Перші
17:10 «Своя земля» 17:36
про головне. Вечір. Новини
«100 років історії» 18:00
17.20, 18.20, 19.15, 03.00
Художній фільм 18.00 Перші Серіал 19:00 Концерт
про головне. Вечір. Дайджест 19:20 Д/ф «Воскові крила
20.00 Хард-ток-шоу
Ікара» 19:46 БібліоFun з
«DROZDOV» 21.00, 06.40
Ростиславом Семківим 20:11
Перші про головне. Підсумки МузLove з Любою Морозовою
21.30 Ток-шоу «Злий дім»
20:40 Документальний фільм
23.00 Історична правда з
ЕСПРЕСО
Вахтангом Кіпіані
МЕГА
02.30, 07.00 «Підсумки року»
06.00 Бандитський Київ
ТЕТ
04.30, 10.05 Авторська
06.50, 00.00 Містична
06.00 ТЕТ Мультиранок
програма «Ч/Б шоу» 05.30
Україна 07.35, 18.15 Брама
09.45 М/ф «Врятувати Санту» «Культ:Експрес» з Марією
часу 09.15 Фантастичні
Бурмакою 06.00, 23.00
історії 10.10 Наслідки 11.05 11.15 М/ф «Дюймовочка»
12.50 М/ф «Ніко 2: Маленький «Студія Захід» з Антоном
Японія: падіння імперії
братик - великі
Борковським 09.00, 12.30
12.00 ТОП-10: Таємниці та
неприємності»
«Мандруй вдома» 09.30,
загадки 15.20 Дика Арктика
14.10 Х/ф «ГАРФІЛД»
14.30 «Успішні в Україні»
17.20 Битва рибалок 21.00
15.35 Х/ф «ІСТОРІЯ
Найекстремальніші 00.45
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
ВІЧНОГО КОХАННЯ, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Богдан Ступка 01.35 Таємниці
АБО ПОПЕЛЮШКА» 18.00 Новини 11.10, 12.15,
дефіциту 04.00 Професія
17.55 М/ф «Рапунцель:
- альфонс 04.50 Прокляття
13.10, 14.10, 15.15, 16.10,
Заплутана історія.
Че Гевари
17.10, 18.15 Коментар
Стежка до щастя»
15.30, 22.30 «Ваша
К-1
19.00 Одного разу під
Свобода» 17.30 «Людина і
Полтавою
право» з Борисом Захаровим
06:30 «TOP SHOP»
22.00 Сімейка У
19.00 «Підсумки з Василем
07:40 М/с «Каспер»
Зимою» 21.00 «Досьє» з
08:10 М/с «Таємна служба
ФУТБОЛ-1
Сергієм Руденком 22.00
Санта-Клауса»
«Шустрова Live»
06:45 Марсель - Атлетіко.
09:00 М/ф «Таємна місія

ТБ

ЧЕТВЕР, 3 СІЧНЯ
УТ-1

07:00 «Ранок «Нової Волині»
09:00 Дешевий відпочинок
09:33 Д/с «Смаки культур»
13:30 Лайфхак українською
13:40 Д/ф «Платон Костюк.
Над океаном часу» 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 17:00 «Едера»
17:10 «Наші гроші» 17:36
100 років мистецтва 18:00
Серіал 19:00, 20:40 Новини
19:20 Д/ф «Персона грата.
Іван Фундуклей» 19:46 Д/с
«Океан Вет»

СТБ
06:20 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
09:20 Зважені та щасливі.
Фінал. Оголошення
переможця 12+
12:45 МастерШеф 12+
18:00 Х/ф «ШАХРАЇ»
20:00 Х/ф «ПАНІ ПОКОЇВКА»
22:05 Х/ф «ШЛЯХ КРІЗЬ
СНІГИ»

05:25 Скарб нації
05:35 Еврика!
05:40 Я зняв!
06:35 Т/с «Марк+Наталка»
08:20 Х/ф «МЕРЛІН»
1+1
11:40 Дизель-шоу 12+
16:10 Х/ф «ПЕС:
07:05 «Міс Україна 2018»
НОВОРІЧНЕ ДИВО»
08:25 «Новорічний карнавал
18:00 Х/ф «ТАКСІ»
Світського життя»
19:45 Х/ф «ТАКСІ-2»
10:55 «Світське життя.
Новорічний карнавал» 21:15 Х/ф «ТАКСІ-3»
22:55 Х/ф «ТАКСІ-4»
13:10 «Ліга сміху 2018»
15:10 «Новорічний Вечірній
НОВИЙ КАНАЛ
квартал 2018»
19:30 ТСН: «Телевізійна
06:20 М/с «Том і Джеррі шоу»
служба новин»
08:09, 09:19 Kids Time
20:15 Комедія «Скажене
08:10 М/ф «Том і Джеррі та
весілля» (12+)
Чарівник з країни Оз»
22:10 Т/с «Свінгери»
09:20 М/ф «Мадагаскар»
11:10 М/ф «Мадагаскар 2»
ІНТЕР
12:50 М/ф «Мадагаскар 3»
03.25 Х/ф «ВЕЧОРИ НА
14:30 М/ф «Заплутана
ХУТОРІ БІЛЯ ДИКАНЬКИ»
історія»
05.00 Мультфільм 05.50
16:20 Х/ф «КРАСУНЯ ТА
Х/ф «МОЯ ЖАХЛИВА
ЧУДОВИСЬКО»
НЯНЯ» 07.30 Х/ф «МОЯ
19:00 Х/ф «ЧАКЛУНКА»
ЖАХЛИВА НЯНЯ-2» 09.30
21:00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ ТА
Х/ф «ВІДПУСТКА ЗА
МОГУТНІЙ»
ОБМІНОМ» 12.10 Х/ф «007:
23:30 Х/ф «ЩОДЕННИКИ
КАЗИНО РОЯЛЬ» 15.00 «На
ПРИНЦЕСИ»
Інтері - Головна ялинка країни»

ФУТБОЛ-1

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ

22:00 Т/с «Я кохаю свого
чоловіка»

ЕПІЗОД II: АТАКА
КЛОНІВ»
22:30 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ.
ЕПІЗОД V: ІМПЕРІЯ
ЗАВДАЄ УДАР У
ВІДПОВІДЬ»

СТБ
05:40 Х/ф «ПАНІ
ПОКОЇВКА»
07:50 Битва екстрасенсів
16+

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25, 18:45 Факти
05:55 Я зняв!
07:15 Т/с «Вічність»
12:05 Т/с «Бібліотекарі»
15:25 Х/ф «ТАКСІ»
17:00 Х/ф «ТАКСІ-2»
19:15 М/ф «Іван Княженко і
Сірий Вовк»
20:50 М/ф «Іван Княженко і
Сірий Вовк-2»
22:10 Дизель-шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
05:49, 06:59 Kids Time
05:50 М/ф «Том і Джеррі:
Робін Гуд і Мишасміхотунка»
07:00 М/ф «Мінлива
хмарність, часом
фрикадельки»
08:50 М/ф «Мінлива
хмарність, часом
фрикадельки 2»
10:20 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ
ТА МОГУТНІЙ»
13:10 Х/ф «ЧАКЛУНКА»
15:10 Х/ф «ХРОНІКИ
НАРНІЇ: ЛЕВ,
ЧАКЛУНКА ТА
ЧАРІВНА ШАФА»
18:00 Х/ф «ХРОНІКИ
НАРНІЇ: ПРИНЦ
КАСПІАН»
21:00 Х/ф «ХРОНІКИ
НАРНІЇ:
ПІДКОРЮВАЧ
СВІТАНКУ»
23:10 Х/ф «СПАДКОЄМЦІ»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.50, 13.45 Правда життя
09.00 Японія: падіння
імперії 09.55, 17.50 Шалена
подорож 10.50 Cкептик
11.50 Історія українських
земель 12.35, 19.40 Речовий
доказ 14.55 Невада: ядерна
УКРАЇНА
таємниця 15.55, 21.45 Битва
06:30, 19:00 Сьогодні
рибалок 16.50, 22.40 Життя
07:20 Зірковий шлях
18.40, 20.50 Фантастичні
09:00 Реальна містика
історії 23.40 Вирішальні
15:00 Т/с «Виходьте без
битви Другої світової 00.40
Містична Україна 02.20
дзвінка»
19:50 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ. Бандитська Одеса

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:10 М/с «Таємна служба
Санта-Клауса»
10:00 М/ф «Барбі: Казкова
країна Мермедія»
11:20 Т/с «Пригоди
Геркулеса»
15:00, 21:10 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:50 Т/с «Доктор Хаус»
22:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»
23:10 «Орел і Решка. Зірки»

19.30, 20.30 Танька і
Володька
22.00 Сімейка У

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:05, 10:10, 12:15,
14:20, 19:45 Топматч
06:15 Челсі - Саутгемптон.
Чемпіонат Англії
08:20 Олімпік - Шахтар.
Чемпіонат України
10:25 Евертон - Лестер.
Чемпіонат Англії
12:30 Ювентус - Янг Бойз.
Ліга чемпіонів УЄФА
14:35 Ньюкасл - МЮ.
2+2
Чемпіонат Англії
06:00 Мультфільми
16:25 Журнал Ліги Європи
08:00 Т/с «Атлантида»
17:20 Яблонець 09:50 «Загублений світ»
Динамо (К). Ліга
11:55 «Облом.UA.»
Європи УЄФА
16:00 Х/ф «МОНСТР
ЛЬОДЯНИХ ДОРІГ» 19:10 «Моя гра» І. Пластун
20:00 Ліон - Шахтар. Ліга
17:50 Х/ф «БОЇ
чемпіонів УЄФА
У БРОНЕЖИЛЕТАХ»
19:30 Т/с «Ментівські війни. 21:45 LIVE. Ман Сіті Ліверпуль. Чемпіонат
Харків»
Англії
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-4»

ZIK
07.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.20,
08.20, 15.20 Між своїми
08.00, 09.00, 11.00 Перші
про головне. Ранок. Новини
09.10 Добрий ZIK 09.45
Сім чудес України 10.00,
11.20, 13.20, 16.20, 17.20,
18.20 Перші про головне.
Коментарі 12.10 Гра Z
вогнем 13.00, 15.00 Перші
про головне. День. Новини
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 Докаz 21.00, 06.20
Перші про головне. Підсумки
21.30 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
09.45 Х/ф «ЗОРЯНІ
ТАЛЯРИ»
11.00 Х/ф «ІСТОРІЯ
ВІЧНОГО
КОХАННЯ, АБО
ПОПЕЛЮШКА»
13.20 М/ф «Ліно»
15.00 Віталька. Новий рік
17.15 М/ф «Монстр у
Парижі»
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою

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 «Сімдесятники.
Юрій Іллєнко» 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 17:00 «Едера»
17:10 «Складна розмова»
17:36 100 років кіно 18:00
Серіал 19:00, 20:40 Новини
19:20 Д/ф «Євген Патон.
Щедрість» 19:46 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, 23.00 «Ваша
Свобода» 03.30, 09.30
«Вартові Еспресо» 04.00
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 05.00, 09.00,
23.30 «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,
18.15 Коментар 12.30
«Мандруй вдома» 21.00 Д/ф
«Проект «Бабця»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 4 СІЧНЯ
УТ-1
06:00 Д/ц «Світ дикої
природи» 06:30 Додолики
07:00 М/с «Тачки проти»
07:20 М/с «Ведмеді-сусіди»
07:50 Д/ц «Цікаво.com»
08:15 Х/ф «РОЗБІЙНИКИ
МИМОВОЛІ» 09:40 Т/с
«Еліза» 11:40 Д/ц «Аромати
Колумбії» 12:10 Д/ц «Смак
сиру» 12:40 «Енеїда» 13:15
РадіоДень 13:40, 16:20, 23:05
Лайфхак українською 14:00
Д/с «Велике фотополювання
Дага Гарднера» 15:00
Скелетон. Кубок світу 17:50
Д/ц «Мегаполіси» 18:25 Т/с
«Імперія» 20:00 Шахтарська
зміна 21:00, 23:30 Новини
21:25 UA:Спорт. Яскраві
моменти року 21:55 Д/с
«Дивовижні міста світу»

1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:45, 08:50 «Король
десертів»
10:50 «Ігри приколів 2018»
17:40 Х/ф «ТРИ ГОРІШКИ
ДЛЯ ПОПЕЛЮШКИ»
20:15 «Ліга сміху 2018»
22:15 «#Гуднайтшоу Валерія
Жидкова 2018»

ІНТЕР
03.10, 20.00 «Подробиці»
03.40 «Новорічний вогник.
Повір у мрію» 06.10 «Речдок»
08.50 Ток-шоу «Стосується
кожного» 10.45 Х/ф
«БЕЛЛЬ І СЕБАСТЬЯН:
ДРУЗІ НАВІК» 12.30 Х/ф
«АНЖЕЛІКА І КОРОЛЬ»
14.30 Т/с «Абатство Даунтон»
16.30 Х/ф «ДІВЧАТА» 18.15
Х/ф «НЕПРИБОРКАНА
АНЖЕЛІКА» 20.30 Х/ф
«АНЖЕЛІКА І СУЛТАН»
22.30 «Ніч великих сподівань»
01.50 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

19:10 «Моя гра» І. Петряк
09.00, 11.00 Перші про
УКРАЇНА
головне. Ранок. Новини 12.05 20:00 Шахтар - Ман Сіті. Ліга
06:30, 19:00 Сьогодні
HARD з Влащенко 13.00,
чемпіонів УЄФА
07:20 Зірковий шлях
15.00 Перші про головне. День. 22:05 Тоттенгем - Барселона.
09:00 Реальна містика
Новини 15.20 Між своїми
Ліга чемпіонів УЄФА
15:00 Т/с «Виходьте без
МЕГА
16.00 Перші про головне.
23:55 Світ Прем’єр-ліги
дзвінка»
День. Дайджест 17.00 Перші
06.00 Бандитська Одеса
19:50 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ.
про головне. Вечір. Новини
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
ЕПІЗОД III: ПОМСТА 07.50, 13.50 Правда життя
18.00 Перші про головне.
08.50
Сироти
дикої
природи
НОВА ВОЛИНЬ
СИТХІВ»
Вечір. Дайджест 18.30
22:30 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ. 09.50, 17.45 Шалена подорож Джокери 20.00 FACE 2 FACE
07:00 «Ранок «Нової Волині»
10.45 Cкептик 11.45
ЕПІЗОД I:
09:00 Дешевий відпочинок
з Тетяною Даниленко 21.00
Легендарні замки Закарпаття
09:33 Д/с «Смаки культур»
ПРИХОВАНА
Перші про головне. Підсумки
12.40, 19.40 Речовий доказ
13:30 Лайфхак українською
ЗАГРОЗА»
14.55, 23.40 Вирішальні битви 21.30 Політичне ток-шоу
13:40 Д/ф «Всеволод
«Народ
проти!»
Другої
світової
15.55,
21.45
СТБ
Нестайко. Родом з дитинства»
Битва рибалок 16.45, 22.40
14:09 «Українська читанка»
06:00 Т/с «Коли ми вдома.
ТЕТ
Життя 18.40, 20.50 Фантастичні
14:17 Радіодень «Модуль
Нова історія»
історії 00.40 Містична Україна
06.00 ТЕТ Мультиранок
знань» 15:00 Д/с «Неповторна
08:50 Битва екстрасенсів 16+
09.25 Х/ф «СТОПТАНІ
природа» 15:26 Д/с «Таємниці
К-1
ТУФЕЛЬКИ»
підводного світу» 16:00
ICTV
06:30 «TOP SHOP»
10.35 Х/ф «ОДИН НА
Орегонський путівник 16:29
05:05 Еврика!
07:40 М/с «Каспер»
РІЗДВО»
Мистецький пульс Америки
05:10 Служба розшуку дітей
08:10 М/с «Таємна служба
12.05 М/ф «Монстр у Парижі» 17:00 «Едера» 17:10 «Схеми.
05:15, 18:45 Факти
Санта-Клауса»
13.45 Віталька. Новий рік
Корупція в деталях» 17:36
05:45 Я зняв!
10:00 М/ф «Країна фей Барбі: 17.15 М/ф «Зачарований
«Розсекречена історія»
07:15 Т/с «Вічність»
чари веселки»
будинок»
18:31 100 років літератури
10:30 Т/с «Бібліотекарі»
11:20 Т/с «Пригоди Геркулеса» 19.00, 20.00 Одного разу під
19:00, 20:40 Новини 19:20
15:30 Х/ф «ТАКСІ-3»
15:00, 21:10 «Орел і Решка.
Д/ф «Сімдесятники. Микола
Полтавою
17:00 Х/ф «ТАКСІ-4»
Навколо світу»
19.30, 20.30 Танька і Володька Вінграновський» 19:46 Д/с
19:15 М/ф «Олешко Попович і 17:50 Т/с «Доктор Хаус»
«Акулячий маг»
21.00 Х/ф «ДІМ ДИВНИХ
Тугарин-змій»
22:10 «Орел і Решка. Рай та
ДІТЕЙ МІС САПСАН»
20:45 М/ф «Добриня
пекло 2»
ЕСПРЕСО
(16+)
Микитович і Змій
23:10 «Орел і Решка. Зірки»
23.30 Х/ф «ХОРОШІ ДІТИ»
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
Горинич»
ефір Василя Зими» 02.00
(16+)
21:55 Дизель-шоу 12+
2+2
«Досьє» з Сергієм Руденком
Мультфільми
ФУТБОЛ-1
03.00, 05.30, 15.30, 22.30
НОВИЙ КАНАЛ 06:00
08:00 Т/с
«Ваша Свобода» 03.30
06:00,
08:05,
10:10,
12:15,
05:50 Абзац
09:50 «Загублений світ»
«Поліцейська хвиля» 04.00,
14:20,
16:25,
17:10,
06:50 М/ф «Том і Джеррі:
11:55 Відеобімба
08.05 «Княжицький» 05.00,
19:50,
21:50
Топ-матч
Робін Гуд і Миша15:25 Х/ф «ПІДЗЕМЕЛЛЯ
23.00 «Вартові Еспресо» 08.00
06:15
Арсенал
Фулгем.
Сміхотунка»
ДРАКОНІВ»
«Твій ID-документ» 09.00
Чемпіонат Англії
07:59, 08:59 Kids Time
17:30 Х/ф «ВУЛКАН»
«Студія Захід» з Антоном
08:20 Наполі - Емполі.
08:00 М/ф «Том і Джеррі:
19:30 Т/с «Перевізник- 2»
Борковським 09.55, 11.00,
Чемпіонат
Італії
Гігантська пригода»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
23:15 «Змішані єдиноборства.
10:25
Ман
Сіті
Ліверпуль.
09:00 М/ф «Веселі ніжки»
16.00, 17.00, 18.00 Новини
UFC TUF Finale. Dos
Чемпіонат
Англії
11:10 М/ф «Веселі ніжки 2»
10.05, 15.15 «Погода» з
Anjos-Usman»
12:30
МЮ
Ювентус.
Ліга
13:10 М/ф «Відважна»
Наталкою Діденко 10.10,
чемпіонів УЄФА
15:00 Х/ф «АЛІСА В КРАЇНІ
ZIK
11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
14:35 Кардіфф - Тоттенгем.
ЧУДЕС»
15.20, 16.10, 17.10, 18.15
07.00 Перші про головне.
Чемпіонат Англії
17:10 Х/ф «АЛІСА В
Коментар 12.30, 23.30
Ранок. Дайджест 07.20,
16:40
«Сіткорізи».
Прем’єра
ЗАДЗЕРКАЛЛІ»
«Мандруй вдома» 21.00
08.20, 09.20, 11.20, 13.20,
17:20
Ренн
Динамо
(К).
Ліга
19:20 М/ф «Зачарований
Авторська програма «Ч/Б шоу»
16.15, 17.20, 18.15 Перші про
Європи УЄФА
принц»
22.00 «#Скандали_тижня»
головне. Коментарі 08.00,
21:00 Х/ф «ІСТОРІЯ
ПОПЕЛЮШКИ»
23:00 Х/ф «ІСТОРІЯ
ПОПЕЛЮШКИ 3»

СУБОТА, 5 СІЧНЯ
00.30 Х/ф «СІМЕЙНИЙ
УТ-1
КАЛАМБУР, АБО ХТО КОМУ
06:00, 22:25 Д/ц «Світ дикої
ХТО»
природи» 06:30 Додолики
07:00 М/с «Тачки проти»
УКРАЇНА
07:20, 09:40 М/с «Ведмеді06:30, 19:00 Сьогодні
сусіди» 07:50 Д/ц «Цікаво.
com» 08:15 Х/ф «ПІДМІНЕНА 07:20 Зірковий шлях
10:00 Х/ф «РОДИНА
КОРОЛЕВА» 10:05 Лайфхак
НАПРОКАТ»
українською 10:20 Д/ц
«Елементи» 11:30 Хто в домі
12:00 Х/ф «ДОКТОР ЩАСТЯ»
хазяїн? 12:05 Сильна доля
14:10, 19:50 Т/с «Балерина»
13:05 Х/ф «ЗМОВА ПРОТИ
23:15 Х/ф «НОВОРІЧНА
КОРОНИ» 15:00 По обіді
ДРУЖИНА»
шоу 16:05 Спільно 16:35
Д/ц «Мегаполіси» 17:10 Т/с
СТБ
«Галерея Вельвет» 20:00 Д/с
06:15, 10:00 Хата на тата 12+
«Найекстремальніший» 21:00, 08:05 Караоке на Майдані
23:30 Новини 21:25 Промінь
09:05 Все буде смачно!
живий
19:00 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ»
21:40 Х/ф «КЕЙТ ТА ЛЕО»
1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07:00 «Гроші»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Їмо за 100»
10:40 «Світське життя»
11:40 «Новорічний карнавал
Світського життя»
14:05 «Світське життя.
Новорічний карнавал»
16:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка 2018»
20:15 «Новорічний Вечірній
квартал»

ІНТЕР
04.15 «Чекай мене в Новий
рік» 06.30 Мультфільм
07.00 «Речдок» 08.45
Д/п «Жовті жилети» 09.50
«Слово Предстоятеля»
10.00 Х/ф «ДІВЧАТА» 12.00
Х/ф «НЕПРИБОРКАНА
АНЖЕЛІКА» 13.30 Х/ф
«АНЖЕЛІКА І СУЛТАН»
15.30 Т/с «Абатство Даунтон»
18.00 Х/ф «КРАСУНЯ
НА ВСЮ ГОЛОВУ» 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф «007:
КВАНТ МИЛОСЕРДЯ» 22.45
«Ювілейний концерт Стаса
Михайлова «20 років у дорозі»

ICTV
05:15 Скарб нації
05:25 Еврика!
05:35, 18:45 Факти
06:05 Я зняв!
07:00 Х/ф «МЕРЛІН»
10:30 Х/ф «НОЙ»
13:00 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ»
14:55 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ-2:
КОРИДОРИ ЧАСУ»
17:05 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ В
АМЕРИЦІ»
19:15 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ»
21:15 Х/ф «МІСТЕР І МІСІС
СМІТ»
23:20 Х/ф «КМІТЛИВІ БРЮС
І ЛЛОЙД ПРОТИ
ЦРУ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
06:50 М/ф «Том і Джеррі:
Гігантська пригода»
07:59, 09:19 Kids Time
08:00 М/ф «Том і Джеррі:
Форсаж»
09:20 Х/ф «ДЕННІСБЕШКЕТНИК»
11:10 Х/ф «ДЕННІСБЕШКЕТНИК 2»

ТБ
12:50 Х/ф «ПАСТКА ДЛЯ
18:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
БАТЬКІВ»
20:40 Х/ф «КОНАН15:10 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО»
РУЙНІВНИК»
17:05 Х/ф «ТО ЩО,
22:40 Х/ф «ОРДЕН
ПРИЇХАЛИ?»
ДРАКОНА»
19:00 Х/ф «РІЧЧІ-БАГАЧ»
ZIK
21:00 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ
МАТУСІ»
07.00, 09.00 Перші про
23:00 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ
головне. Ранок. Дайджест
МАТУСІ 2»
07.20, 09.10 Перші про
головне. Коментарі 09.35
МЕГА
Вижити в Україні 10.00,
06.00 Бандитський Київ 06.30 22.30 Перша передача 10.35
Громадська прокуратура 11.25
Містична Україна 07.20,
18.25 Там, де нас нема 09.10 Хард-ток-шоу «DROZDOV»
12.25, 23.00 Добрий ZIK
Фантастичні історії 10.10
13.10 Ток-шоу «Злий дім»
Невада: ядерна таємниця
14.35 Джокери 16.05, 17.10
11.10 Вирішальні битви
Другої світової 12.05 Планета Політичне ток-шоу «Народ
динозаврів 15.35 Сироти дикої проти!» 17.00, 19.00 Перші
природи 17.35 Битва рибалок про головне. Вечір. Новини
18.45 Місто 19.20 VOX
21.10 Як працюють машини
POPULI 20.00 Докаz 21.00
00.40 Скарб.UA
Перші про головне. Деталі
22.00 Стежками війни 23.30
К-1
Історична правда з Вахтангом
06:30 «TOP SHOP»
Кіпіані
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Дай Лапу»
ТЕТ
09:00 Т/с «Пригоди Геркулеса»
06.00
ТЕТ
Мультиранок
12:30 «Ух ти show»
12.00 Готель Галіція
13:30 Х/ф «12 РІЗДВЯНИХ
17.00 Х/ф «ПОДАРУНОК НА
БАЖАНЬ»
РІЗДВО»
15:10, 21:00 «Орел і Решка.
18.40 Одного разу під
Перезавантаження.
Полтавою
Америка»
18:20 М/ф «Земля до початку 22.00 Казки У Кіно
часів»
ФУТБОЛ-1
19:35 М/ф «Земля до початку
06:00,
08:05, 14:20, 21:50
часів 2: Пригоди у
Топ-матч
Великій долині»
06:15 Ман Сіті - Ліверпуль.
22:00 «Орел і Решка.
Чемпіонат Англії
Перезавантаження»
08:20 ПСЖ - Црвена Звезда.
23:50 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ»
Ліга чемпіонів УЄФА
10:10 Арсенал - Фулгем.
2+2
Чемпіонат Англії
06:00 Мультфільми
12:00 «Сіткорізи»
08:05 «102. Поліція»
12:30 Ювентус - МЮ. Ліга
09:00 «ДжеДАІ»
чемпіонів УЄФА
10:00 «Загублений світ»
14:35 Челсі - Саутгемптон.
14:00 Х/ф «ПІДЗЕМЕЛЛЯ
Чемпіонат Англії
ДРАКОНІВ»
16:25 Чемпіонат Англії. Огляд
16:00 Х/ф «ЕРАГОН»
туру. Прем’єра

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 Х/ф «СІСІ - ПРЕКРАСНА
ІМПЕРАТРИЦЯ»
13:55 Х/ф «100 МІЛЬЙОНІВ
ЄВРО»
15:45 Х/ф «СОТКА»
17:40 Х/ф «САМ УДОМА - 4»
20:15 М/ф «Льодовиковий
період»
21:50 М/ф «Льодовиковий
період: Різдвяна
пригода»
22:15 «Королева ночі». Концерт
Олі Полякової

ІНТЕР
02.15 «Орел і решка.
Перезавантаження. Америка»
03.50, 20.00 «Подробиці»
04.20 «Ніч великих сподівань»
06.40 Мультфільм 07.30
Х/ф «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ
БІЛЯ ДИКАНЬКИ» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел
і решка. Морський сезон
2» 11.00 «Орел і решка.

Перезавантаження.
3 сезон» 12.10 «Орел і решка.
Перезавантаження» Найкраще
13.00 Х/ф «007: КВАНТ
МИЛОСЕРДЯ» 15.00 Т/с
«Абатство Даунтон» 17.00
«Пряма трансляція Різдвяного
богослужіння» 19.00, 20.30
Х/ф «007: КООРДИНАТИ
«СКАЙФОЛЛ» 22.20 Х/ф
«ПІВЗАХИСНИК»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:20 Зірковий шлях
10:30, 13:10 Т/с «Виноград»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Сьогодні. Спеціальний
випуск зі Стамбула
14:30, 15:10 Х/ф «ДОКТОР
ЩАСТЯ»
17:10, 19:50 Т/с «Сестра у
спадок»
22:10 Х/ф «В ОЧІКУВАННІ
КОХАННЯ»

СТБ
05:50 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
06:50, 10:45 Хата на тата 12+
08:45 Все буде смачно!
09:45 Караоке на Майдані
19:00 Х/ф «КУЧЕРЯВА СЬЮ»
21:05 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО, АБО
СУСІДАМ ВХІД
ЗАБОРОНЕНО»
23:00 Х/ф «БРУДНІ ТАНЦІ»

ICTV
05:00 Еврика!
05:05, 18:45 Факти
05:40 Х/ф «СНІГОВА
КОРОЛЕВА»
08:55 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ»
10:50 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ-2:
КОРИДОРИ ЧАСУ»
13:00 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ
В АМЕРИЦІ»
14:40 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ»
16:30 Х/ф «МІСТЕР
І МІСІС СМІТ»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 М/с «Принцеса Сісі»
08:00 «Ранок «Нової Волині»
09:34, 14:35 «Енеїда» 13:30
«Українська читанка» 13:40
Концерт 15:25 «Радіодень.
Книжкова лавка» 16:15
Вистава 18:05 Д/ф «Сильна
доля» 19:00 Новини.
Сурдопереклад 19:13 Д/ф
«Сімдесятники. Леонід Биков»
19:44 Двоколісні хроніки
19:59 UA:Фольк

ЕСПРЕСО
00.00 «Великий ефір Василя
Зими» 02.00, 22.00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
03.00, 05.30 «Ваша
Свобода» 03.30, 06.30, 16.30
«#Скандали_тижня» 04.00,
11.05 Авторська програма «Ч/Б
шоу» 05.00, 21.30 «Шустрова
Live» 06.00, 13.30 «Вартові
Еспресо» 07.00 Д/ф «Проект
Бабця» 09.00 «Культ:Експрес»
з Марією Бурмакою 09.30,
12.30 «Мандруй вдома» 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Новини 10.05 «PRO здоров’я»
з Іриною Коваль 12.10, 14.05,
15.10, 17.05, 18.10 Коментар
13.05, 21.00 «Міжнародний
огляд» з Юрієм Фізером 14.30
«Успішні в Україні» 15.30
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо
Свобода 16.05 «Людина і
право» з Борисом Захаровим
18.40 Д/ф «Процес: Російська
держава проти Олега Сенцова»
20.00 «Політичний МаринаД»
23.00 Вистава «Мазепа
«Love-story»

ТБ

НЕДІЛЯ, 6 СІЧНЯ
06:00 Д/ц «Світ дикої природи»
06:30 Додолики 07:00 М/с
«Тачки проти» 07:20 М/с
«Ведмеді-сусіди» 07:50 Д/ц
«Цікаво.com» 08:15 Х/ф
«КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
09:40 Д/с «Останній шанс
побачити» 12:00 «Енеїда»
13:00 Лайфхак українською
13:15, 22:40 Д/ц «Неповторна
природа» 13:55 #ВУКРАЇНІ
14:30 Своя земля 15:00
UA:Фольк. Різдвяний концерт
16:00 «Кардинал Любомир
Гузар» 17:00 РІЗДВЯНІ
БОГОСЛУЖІННЯ 19:55
Різдвяний концерт 21:00,
23:30 Новини 21:30 Концертна
програма Марії Бурмаки «Нове
та улюблене»

17:20 Динамо (К) - Ренн. Ліга
Європи УЄФА
19:10 «Моя гра» М. Девич
20:00 Ман Сіті - Шахтар. Ліга
чемпіонів УЄФА
22:10 Айнтрахт - Лаціо. Ліга
Європи УЄФА

19:15 Х/ф «ПЕС: НОВОРІЧНЕ
ДИВО»
21:15 Дизель-шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
06:50 М/ф «Том і Джеррі:
Форсаж»
08:09, 09:59 Kids Time
08:10 М/ф «Мінлива хмарність,
часом фрикадельки»
10:00 М/ф «Мінлива хмарність,
часом фрикадельки 2»
11:50 М/ф «Мадагаскар»
13:20 М/ф «Мадагаскар 2»
15:10 М/ф «Мадагаскар 3»
17:00 Х/ф «РІЧЧІ-БАГАЧ»
19:00 Х/ф «ДВОЄ: Я ТА МОЯ
ТІНЬ»
21:00 Х/ф «ТИТАНІК»

12:20 Т/с «Перевізник- 2»
16:05 Х/ф «ОРДЕН
ДРАКОНА»
17:55 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР
І ЛИЦАРІ КРУГЛОГО
СТОЛУ»
19:30 Х/ф «В ІМ’Я
КОРОЛЯ-2»
21:20 Х/ф «В ІМ’Я
КОРОЛЯ-3»
23:05 «Змішані єдиноборства.
UFC TUF Finale. Dos
Anjos-Usman»

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
МЕГА
Перші другі 12.00, 20.10 Гра
06.00 Бандитська Одеса
Z вогнем 13.00 Добрий ZIK
07.00 Містична Україна 07.50, 13.30 Політичне ток-шоу
18.25 Там, де нас нема 09.40
«Народ проти!» 16.15, 17.10
Фантастичні історії 10.40
Прямим текстом з Остапом
Вирішальні битви Другої світової Дроздовим 17.00, 19.00 Перші
12.30, 21.10 Як працюють
про головне. Вечір. Новини
машини 15.30 Сироти дикої
17.50 Джокери 18.30, 00.30
природи 17.30 Битва рибалок Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 19.20 HARD з Влащенко
К-1
21.00 Перші про головне.
06:30 «Три сестри»
Деталі 22.00 Вижити в Україні
07:40 М/с «Каспер»
ТЕТ
08:30 «Ух ти show»
09:50 М/ф «Барбі у Різдвяній
06.00 ТЕТ Мультиранок
колядці»
12.00 Готель Галіція
11:15 М/ф «Всі пси
17.00 Х/ф «ДІМ ДИВНИХ
потрапляють у рай»
ДІТЕЙ МІС САПСАН»
12:50 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
(16+)
РІЗДВЯНОЇ ЗІРКИ»
19.30 Одного разу під
14:15, 21:10 «Орел і Решка.
Полтавою
Перезавантаження.
22.00 Казки У Кіно
Америка»
ФУТБОЛ-1
18:10 «Вірю не Вірю»
22:15 «Орел і Решка.
06:00, 08:05, 19:40 Топ-матч
Перезавантаження»
06:15 Кардіфф - Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
2+2
08:20 Челсі - БАТЕ. Ліга Європи
06:00 Мультфільми
УЄФА
07:55 «102. Поліція»
10:10 Ньюкасл - МЮ.
08:50 «Загублений світ»
Чемпіонат Англії
10:50 «Шалені перегони»
12:00 Світ Прем’єр-ліги

12:30 Ювентус - Валенсія.
Ліга чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
14:20, 21:50 «Football Funnies».
Чемпіонат Англії
14:30 Динамо - Шахтар. Фінал
2017 /2018. Кубок
України
16:25 Огляд 1-ї половини
сезону. Чемпіонат
Італії. Прем’єра
17:20 Астана - Ренн. Ліга
Європи УЄФА
19:10 «Моя гра» О. Кайоде
20:00 Гоффенгайм - Шахтар.
Ліга чемпіонів УЄФА
22:00 Реал - Атлетіко.
Суперкубок УЄФА 2018

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 М/с «Принцеса Сісі»
08:00 Додолики 08:30 «Ранок
«Нової Волині» 09:34 «Енеїда»
13:30 «Українська читанка»
13:40 Д/ф «Марія Левитська.
Театральний роман» 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 Концерт 19:52
«Візитівки Карпат» 20:00 Д/ф
«Земні катаклізми»

ЕСПРЕСО
05.30, 16.30 «Шустрова Live»
07.30 «PRO здоров’я» з Іриною
Коваль 09.30, 12.30 «Мандруй
вдома» 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Новини 10.10,
22.00 «Княжицький» 11.05,
12.10, 14.05, 15.10, 16.05, 17.05,
18.10 Коментар 13.05 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
14.30 «Успішні в Україні» 18.40
«Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 19.10 «Веселих свят
з Еспресо!» 21.00 Д/ф «Різдво»
23.00 «Різдвяний концерт
фольклорного ансамблю
«Божичі»

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ ДО 29 ГРУДНЯ!

www.volyn.com.ua

n Герої нашого часу

5

n Професіонали

Підсумки редакційної
ої акції
2013 –й рік — молодий
священик із Горохова Іван
Сидор, який цілу ніч бив
ру,
у дзвони Михайлівського собору,
скликаючи киян, і таким чином
літній
врятував Майдан; 2014-й — 16-літній
чин
юнак Микола Хаймик із села Качин
кий
Камінь-Каширського району, який
ох людей —
витягнув із крижаної пастки двох
-й —
два життя — два Всесвіти; 2015-й
країни
нагороджений званням Герой України
димир
за участь у війні з Росією Володимир
рой
Гринюк із Ківерців; 2016-й — герой
і який
й
АТО із Горохівщини Михайло Харків,
прийшов на фронт із позивним Баян, бо був шкільним
учителем музики, але вже після першого бою, в якому
дав зі своїми хлопцями прикурити москалям, отримав
новий позивний — Ураган…
Ви бачите, які планети на ім’я Людина ми разом із вами
відкрили!
Нинішнього року також підбивали підсумки акції «Герої-2017». І наше дещо затягнулось, адже непросто було
визначити переможця. Більше того, інтернет-голосування і редакційне та за поштовими листами віддало вікторію
різним людям, тож ми змушені були скликати Велику раду:
редакційну і наших Друзів. В команду Друзів увійшли такі
почесні і шановані на Волині люди, що ми фізично не зможемо назвати всіх їхніх заслужених регалій, тому обмежимося основним родом занять: журналіст Микола Вельма,
майстри сцени Людмила Приходько, Ростислав Кушнірук,
Алла Опейда, народний депутат Ірина Констанкевич, лікарі
Володимир Карпук і Лариса Духневич, міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк, вчителька Олеся
Ковальчук, гендиректор АТ «SKF Україна» Володимир Цибульський, художниця Валентина Михальська, герой Майдану Олександр Гуч і герой АТО Михайло Харків…
Шляхом спільного голосування «Людиною року» редакційної акції «Герої нашого часу» «Газети Волинь» став завідувач хірургічного відділення Турійської районної лікарні,
заслужений лікар України, батько знаменитих столичних
пластичних хірургів Ростислава і Тараса Валіхновських —
Любомир Валіхновський.
А ТРІЙКА ПРИЗЕРІВ АКЦІЇ «ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ»
2017 РОКУ МАЄ ТАКИЙ ВИГЛЯД:

1 місце — Любомир ВАЛІХНОВСЬКИЙ,
хірург (смт Турійськ).
2 місце — Олександр ЛАНОВИЙ,
священик-волонтер (с. Оконськ
Маневицького району).
3 місце — Валентина ГНАСЮК,
керівник театру танцю «Енергія добра»
(м. Луцьк).
Голосування за переможця 2018-го року ще триває, але вже незабаром — після Старого Нового
року — ми назвемо його ім’я. Підтримайте кандидатів на сайті
volyn.com.ua або своїми листами на адресу редакції: 43025,
просп. Волі, 13, м. Луцьк або volyn.nova@gmail.com.
Чекаємо від вас пропозицій і підказок адрес, де живуть герої 2019 року. Люди із крилами, чуєте? Ми знову
йдемо до вас! n

НЕ РАЗ ВИХОДИВ ІЗ ОПЕРАЦІЙНОЇ
ПІД БІЙ КУРАНТІВ
Завід
Завідувач
хірургічного відділення
ення Турійської районної
лікарні, заслужений лікар України
лікар
раїни Любомир
Валіхновський (на фото) за 45 років роботи
Валіх
Волині прооперував 16 тисяч
на Во
сяч хворих, але й досі
душевним
трепетом
про ссвою професію розповідає
ає з ду
ушевним тр
репетом
навіть присвячує їй вірші
і навіт

Фото Олександра ПІЛЮКА.

Люди із крилами, чуєте?
Ми знову йдемо до вас!

Галина С
СВІТЛІКОВСЬКА

«ІТИ НА БІЛЬ, НЕМОВ НА БІЙ…»

Аби спростувати усталену думку, що
хірурги з роками черствіють серцем, Любомир Дмитрович поділився найсокровеннішим — прочитав кілька строф своїх
поезій, які народжувалися не тільки після
професійних тріумфів. І про те, як нелегко буває «смерть у дорозі перейняти»,
і про неймовірну напругу, «бо ж ріжем
не ножем, а лезом мозку…», і про постійну бойову готовність, «що не спитає, день
то є, чи ніч, чи сповила тебе утома…»
Як правило, викликають на роботу
у найбільш непідходящі моменти. Якось
31 січня зібралися усім колективом
на корпоративну вечірку, як тепер модно
казати. Об 11-й сідаємо за столи, а мені
телефонують: «Дмитрович, привезли дитину з «гострим животом», треба рятувати». Я бігом у лікарню, зібрав операційну
бригаду — і до роботи. Пощастило, що
не було ускладнень. Встиг ще повернутися у ресторан, Новий рік з колегами
зустрів, а вранці пішов до маленької пацієнтки, а вона вже посміхається…
Цю історію наш співрозмовник пригадав з нагоди прийдешніх свят, але скільки
було в його практиці випадків, які залишали глибокі зарубки на серці! Торік на початку грудня наша газета розповіла про
нещасний випадок на залізниці. 42-річний чоловік працював обхідником колії
і потрапив під потяг, який відрізав йому
обидві ноги на рівні стегон, розтрощив
кістки і добряче потовк усе тіло. Ситуацію
ускладнювало те, що біда сталася у полі,
далеко від переїзду. Поки знайшли спосіб доправити потерпілого до автомобіля
«швидкої», він буквально стік кров’ю, далися взнаки і наслідки важкого травматичного шоку.
Любомир Дмитрович того дня повертався з дружиною із санаторію. У Карпатах хурделило, тому поїздка була важкою,
втомливою. Але Валіхновський не зупинявся упродовж усієї дороги, неначе
хтось підганяв його.
— Тільки заїхав у двір — дзвінок із приймального відділення лікарні. А я ж після
6 годин перебування за кермом. Останній
день відпустки. Але хіба це мало значення…
Пацієнта вдалося врятувати. І, як вия-

вилося, уже вдруге в його житті хірург був
у якості ангела-охоронця. Понад 40 років
тому, коли потерпілий був ще немовлям,
у його дихальні шляхи потрапила гарбузова насінина. Дитина опинилася за крок
до смерті. Невідкладне хірургічне втручання, рішучі, грамотні дії тоді ще молодого фахівця вберегли від непоправного.

людиною
« Найголовнішою
у своєму житті наш
співрозмовник вважає
батька, греко-католицького
священика.

»

Нині той чоловік звикає ходити на протезах. Любомир Дмитрович каже, що
3 грудня телефонував цьому «похреснику», вітав із третім днем народження.
Своїх заслуг хірург не переоцінює, бо вважає, що лікар — лише інструмент у руках
Господа.
Найголовнішою людиною у своєму
житті наш співрозмовник вважає бать-

n Резонанс

ка, греко-католицького священика, який
не втомлювався повторювати синові:
«Любку, з людьми будь людяним, роби
іншим добро. Не можеш велике, роби хоч
маленьке». Свого одинака він змалку привчив до дисциплінованості.
— Тато о 7.45 завжди був у церкві,
щоб рівно о 8-й почати відправу. І я завжди на роботу приходжу на 15 хвилин раніше, — з вдячністю говорить Любомир
Дмитрович. — Кожну операцію починаю
з молитви. І сини мої, Ростислав і Тарас,
які теж стали хірургами і досягнули більшого, аніж я, так роблять. Бо це — головний батьківський урок.
«ОПЕРАЦІЙНИЙ СТІЛ — НЕ ЕШАФОТ…»

Перш ніж стати рядком вірша, ці слова були підтверджені професіоналізмом
автора. Своїм кумиром Любомир Валіхновський вважав і досі вважає академіка
Олександра Шалімова, засновника і директора Інституту хірургії і трансплантології, який провів першу вдалу пересадку
підшлункової залози хворому на діабет,
розробив і запровадив нові методи опе-

рацій при онкологічних захворюваннях,
патологіях органів травлення, судин, займався і трансплантацією серця. Блискучий хірург охоче ділився досвідом, навчав молодь. Любомир Дмитрович досі
захоплюється його талантом:
— Я завжди просився «на спеціалізацію» в Інститут Шалімова. Їздив разів 6,
тоді нам виписували відрядження на місяць, за такий час можна було підтягнути
фаховий рівень. За роботою Олександра Олексійовича зблизька спостерігав
усього один раз, пощастило бути четвертим асистентом. Хотілося брати участь
в операції, а не просто не заважати
світилу. Один раз, правда, отримав затискачем по руці за зайвий рух, але коли
виходили, Шалімов запитав мене: «А ти
откуда?» І це всі сприйняли як похвалу.
У листопаді минуло 100 років від дня
народження академіка, до його ювілею
був приурочений Всеукраїнський з’їзд
хірургів, у якому Любомир Валіхновський
брав участь. Досі продовжує вчитися.
З повагою відгукується про обласного
спеціаліста з хірургії Ігоря Бабіна, який
не тільки в управлінні охорони здоров’я
з паперами працює, а реально бере
на себе всі найважчі операції. З батьківською гордістю зізнається, що нині часом консультується і зі своїми синами,
любить бувати у знаменитій столичній
клініці Valikhnovski Surgery Institute. Її засновник — Ростислав Валіхновський —
переможець цьогорічного рейтингу лікарів-професіоналів, а його дітище визнали
найкращою клінікою пластичної хірургії
2018 року. Глава династії пишається успіхами сина, який бере участь у телепроектах, повертає людям красу, відновлює
здоров’я, і часто робить це на засадах
благодійності.
А от у своїй практиці Любомир Дмитрович найекстремальнішим вважає випадок, коли пацієнткою їхньої нібито провінційної лікарні стала операційна сестра
з Національного інституту серцево-судинної хірургії Амосова.
— Вона їхала поїздом з Києва до Львова і в дорозі відчула сильний біль у животі.
Дотерпіла до станції Турійськ, викликали
їй «швидку», привезли до нас. Коли довідався, що хвора працює з відомими київськими хірургами, хотілося довести, що
й ми не в тім’я биті. Аби не допустити
перитоніту, треба було терміново видаляти жовчний міхур, з чим я справився
за 20 хвилин. І вже збирався зашивати, аж бачу: кров у черевній порожнині
чомусь занадто темна. Глянув — зіниці
розширені, біда, пацієнтка у стані клінічної смерті. Кинувся робити масаж серця,
схопив дефібрилятор. Сам Бог допоміг
мені її оживити, — згадує Любомир Дмитрович. — Потім виявилося, що три ребра зламав, поки реанімував. Але хвора
зі знанням справи за це тільки подякувала, мовляв, діяв правильно, інакше б серце не запустив.
Нині Любомир Дмитрович разом
із дружиною Марією Антонівною, яка теж
працює лікарем, приймають новорічні вітання від сотень колишніх пацієнтів, які
дякують їм за професіоналізм і людяність. n

n Політика

Філарет подякував Порошенку
за «хрест», який той «доніс
до перемоги»

Програма «Кендзьор»:
«Кендзьор»:
Програма
Тимошенко переконувала одного
зі східних патріархів, що не слід
поспішати з автокефалією

Владика відзначив історичну роль Президента в здобутті церквою незалежності
Фото nova.te.ua.

Андрій ПАЛІЙ

атріарх Філарет — визначна
постать не лише для українського церковного життя, а й
для історії України в цілому, в яку
його ім’я, поза всяким сумнівом,
буде вписане золотими літерами.
Так само, як історичною датою
віднедавна є 15 грудня 2018 року —
день, коли в Україні з’явилась Автокефальна православна церква. Що
думає про цю подію сам патріарх
Філарет, який, на що неможливо
не звернути увагу, не став претендувати на посаду її предстоятеля,
натомість підтримав кандидатуру
людини, яку фактично виховав і підготував для такої місії, — митрополита Епіфанія?
Вперше коментуючи створення
Православної церкви України, патріарх Філарет наголосив, що українці ніколи раніше не мали визнаної
світовим православ’ям церкви.
«Було так: ми боролись — нас перемагали. Ми перемагали — нашу
перемогу відкидали. Пам’ятаєте,
скільки ми боролись за об’єднання
церков і не мали успіху. Сьогодні —
ми разом: Українська православна
церква Київського патріархату,
УАПЦ та частина Московського патріархату. Ми створили Православну церкву України», — заявив він.
Патріарх Філарет підкреслив, що
Томос, безумовно, надається
завдяки рішучості Вселенського
патріарха Варфоломія, який виявив
велику мужність, що пішов на цей
крок.
«Але ще більша заслуга Президента. Це я говорю як патріарх,
тому що знаю цей процес, як він
відбувався. Петро Олексійович,
ми вам щиро дякуємо за те, що ви
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Президент України у 2005–2010 роках Віктор Ющенко не підтвердив,
але й не спростував інформацію про те, що Юлія Тимошенко під час
її візиту до Єрусалима і зустрічі з Єрусалимським патріархом Феофілом
на початку року просила не поспішати з наданням Томосу, бо питання,
мовляв, ще не на часі

П

Фото 5.ua.

Таїсія ФІЩЕНКО

ефірі програми «Кендзьор»
на «5-му каналі» ведучий поставив Віктору Ющенку запитання про те, що не лише Росія
намагалася протидіяти створенню
помісної церкви в Україні, а й деякі наші політики: «Я маю інформацію, що «велика українська патріотка» Юлія Тимошенко відвідувала
Єрусалим, де зверталася до православного Єрусалимського патріарха з проханням переконати Варфоломія (Вселенського Патріарха)
не квапитись із наданням Томосу
Українській православній церкві».
На що Віктор Ющенко повідомив, що сам побував у Єрусалимі
влітку цього року та двічі мав пере-

В

маємо державу і її більше ніякі злі сили не переможуть,
« Ми
бо у нас є і церква, яка відстоюватиме інтереси
свого народу.
взяли на себе цей хрест, донесли
до того місця, де ми одержали перемогу», — сказав він, звертаючись
до Петра Порошенка після служби
у церкві Воздвиження Чесного Хреста в Тернополі, у якій вони разом
брали участь.
«Ми маємо державу і її більше ніякі злі сили не переможуть,
бо у нас є і церква, яка відстоюва-

З якою метою лідерка опозиції їздила на Святу Землю?

під час одних
» « Патріарх
з наших перемовин

тиме інтереси свого народу. Через
те, що не було єдності, ми терпіли
поразки і ставали поневоленими.
Церква закликає до єдності. Ми повинні бути переконаними в тому, що
Господь допоможе нам перемогти
ворога», — сказав патріарх Філарет
у своєму зверненні до вірних. n
Джерело:
https://www.0352.ua/news/

говорив, що …
до нього приїздила Юлія
Володимирівна,
що вона зняла фільм про
церкву.

»

мовини із Єрусалимським патріархом Феофілом ІІІ. «Що мене здивувало, особливо у першій розмові,
хоч ця теза звучала і у другій бесіді.

Коли я розповідаю про рух українських вірних щодо консолідації,
до нашого права мати свою церкву,
дуже часто у відповідь від Патріарха чув один аргумент — «та це політика». Я знову доводжу своє, а він
мені повторює — «це політика». Тож
почав здогадуватись, що промивка
щодо того, що це є політичне питання, мала місце, це пронизувало
весь діалог», — наголосив Ющенко.
На конкретніше запитання, чи
справді мало місце нехтування інтересами держави та «суголосність

з Кремлем» з боку Тимошенко, Віктор Ющенко зазначив: «Якщо вже
вдаватись в ці деталі, хоч я цього
не хотів, мені Патріарх під час одних з наших перемовин говорив,
що… до нього приїздила Юлія Володимирівна, що вона зняла фільм
про церкву. А щодо настроїв, які
я чув від Патріарха, що питання
церковне є політичним, думаю, що
воно якось пов’язано, довго думати не треба, щоб зрозуміти, звідки така аргументація», — сказав
Ющенко. n
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УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ ДО 29 ГРУДНЯ!
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■ 2018-й: коли не все пропало
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Ошатний ліцей ще торік був довгобудом.

Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

Дитяча радість — сучасний басейн.

Хочете побачити,
як в ідеалі виглядає Країна знань?
Ласкаво просимо у 27-му школу!

Освячення храму у травні 2018 року.

ВІРА В БОГА ОБ’ЄДНУЄ ЖИТЕЛІВ
ДОНБАСУ ТА ВОЛИНІ

Фото volyn24.com.

1 вересня нинішнього року в
обласному центрі Волині було
особливим, адже вперше
за час незалежності України
в Луцьку відкрився новий
навчальний заклад. ЗОШ
№27-ліцей виростала так
довго і виснажливо, що коли її
нарешті здали в експлуатацію,
багато хто навіть не одразу в це
повірив. Ще б пак, адже історія
будівництва тривала цілих 7 літ

І всі вони прагнуть, аби війна закінчилась
Фото з Фейсбуку отця Макарія.

У травні 2018–го «Газета Волинь»
розповідала про відкриття в
місті Волноваха Донецької
області храму Святого Миколая
Української православної
церкви Київського патріархату,
який збудували спільно Луцьк
та Волноваха, волиняни й
донеччани. Смерть 18 бійців
51–ї окремої механізованої
бригади неподалік райцентру
на світанку 22 травня 2014–го
приголомшила всю країну,
спонукаючи патріотів до дії
— і диво: за рік виріс храм.
Настоятелем призначили
волинського ігумена Макарія.
Ми поцікавилися у священика,
яким був минулий рік?

Тамара ТРОФИМЧУК

е мала бути не просто школа,
а навчальний комплекс: дитсадок, школа та спортивний
зал. Такою її бачили «хресні батьки»
— нині, на жаль, покійні керівники
Волинської області та Луцька Борис
Клімчук і Микола Романюк. Та якщо
садочок виріс порівняно швидко, то зі
школою виникли проблеми. Не з вини
будівельників, готових трудитися
вдень і вночі, а через типові українські
порядки. Фінансування на неї виділяли то мало (наприклад, у 2015-му лише
3 мільйони), то занадто пізно (кілька
разів вони не встигали освоїти частину коштів і змушені були повертали їх
назад до Києва).

Ц

Кость ГАРБАРЧУК

»

Водночас об’єкт вартістю 74 мільйони гривень виявився хорошою
темою для піару. За його добудову
«боролися» і справді зацікавлені особи, і просто охочі заробити політичні
дивіденди. Дійшло до того, що школа,
яка вже була готова прийняти учнів,
простояла пусткою цілу зиму. Опалюючи її, державні кошти були випущені
в повітря в буквальному смислі цього
слова… Однак зараз це все вже в минулому, каже керівник ТзОВ «Житлобуд-2», заслужений будівельник України Леонід Стефанович. Професіонал
із майже 40–річним стажем, він на
подібні проблеми дивиться по–філософськи. Знає, що всі труднощі рано
чи пізно закінчуються та забуваються,
а збудований об’єкт залишається і
служить людям.
Це тим більш справедливо щодо
освітньої установи №27, яка вже прийняла у свої стіни 600 учнів і великий

ля мене 2018–й насичений і
цікавий. Знайомився у Волновасі з місцевими жителями. Кожна зустріч — це нові враження
та приємні відкриття.
Було багато перемог — хоч і невеликих, але реальних. Найголовніша подія — спільними зусиллями
добудовуємо храм у Волновасі та
облаштовуємо його територію. До
цієї справи постійно долучаються
небайдужі люди. Коли розпочинали
спорудження духовного центру, то
неодноразово доводилося чути запитання: для чого ми будуємо храм
сепаратистам? Це неправильна логіка. Якби таких церков на Донбасі
було більше, то, можливо, тут не розпочалася б війна і не проливалася б
кров. Тому, користуючись нагодою,
хочу подякувати землякам за допомогу, особливо благодійному фонду
«Волинь — 2014» та громадській організації «Спас», адже на їхні плечі ліг
основний фінансовий тягар. Міська
влада Волновахи також нас підтримує, активно співпрацюємо з Центром творчої молоді, — сказав отець
Макарій.
— Ще одна наша перемога — організували недільну школу для діток.
На початку грудня ми відкрили резиденцію святого Миколая. Приймаючи листи від дітлахів, пояснювали їм,

—Д

в приміщенні, яке
« Коли
ти будував, чути дитячий
дитячий галас, йде
навчання, на душі стає
дуже тепло й радісно.

В ігумена Макарія – важкий хрест, але він не нарікає.

На урочистості з нагоди відкриття Леонід Стефанович передав символічний ключ
новим господарям приміщення.

колектив педагогів. Новий ліцей ззовні нагадує палац, а всередині, образно кажучи, — дитячу мрію. Якби хтось
хотів побачити, як виглядає Країна
знань, — ласкаво просимо у 27–му
школу. Комфортні класи та спальні
кімнати для першачків, обладнані всім
необхідним приладдям кабінети для
старшокласників, простора актова
зала, їдальня, бібліотека, суперсучасний басейн — усе це тут як ілюстрація
до теми, якою має бути нова українська школа.
— Після здачі будови в експлуатацію я бував тут кілька разів, — розповідає Леонід Стефанович. — Приходити сюди мені не соромно, бо і я, і
весь колектив «Житлобуду-2» задоволені своєю роботою. Скарги на якість
не надходили ні від директора ліцею,
ні від начальника міського управління
освіти. Школа комфортна, має гарний вигляд. Коли в приміщенні, яке ти
будував, чути дитячий дитячий галас,

йде навчання, на душі стає дуже тепло
й радісно.
До речі, у своєму інтерв’ю «Волині» з нагоди відкриття 27–ї школи
Леонід Стефанович розповів, що для
«Житлобуду-2» вона перша в Луцьку
і п’ята в області. А вже сьогодні будівельна компанія споруджує школи в
Горохові, селах Любохини Старовижівського, Осівці Камінь–Каширського, Башлики Ківерцівського районів.
А в селі Вербка на Ковельщині вона
закінчує спортзал, їдальню та актову
залу.
— Усі ці об’єкти майже готові, —
додає Леонід Стефанович. — У Горохові, Осівцях, Любохинах ми вже
ввімкнули опалення. Залишаються
внутрішні роботи — побілити, пофарбувати — та купити обладнання. Це
зробимо вже наступного року. Сподіваюся, у 2019–му ці навчальні заклади вже відкриють свої двері для наших
школярів. n

На заняттях священик розповідає діткам про Бога та Україну.

головним девізом стала приказка: краще там, де ми є.
« Щоб
Замість іншої — добре там, де нас нема.
»
що потрібно просити не матеріальні
подарунки, а духовні, важливі для
рідних та нашої країни. Приємно відзначити, що всі пишуть і мріють про
мир. Як відомо, Господь найперше
чує дітей. Тому всі віримо, що наступного року настане довгоочікуваний
спокій, — переконаний настоятель
храму. — А гостинці для вихованців
недільної школи нам передала з Волині фабрика солодощів «Луцькондитер».
Відповідаючи на запитання, чи
багато вірян ходить у нову церкву,
ігумен Макарій зазначив, що їхня
кількість постійно зростала, але в час
холодів людей стало трохи менше, бо
у храмі поки що немає опалення.
Вітаючи читачів «Волині» з Новим

роком і Різдвом Христовим, священик побажав Україні миру, адже війна
втомила всіх. Аби наші співвітчизники
не хоронили загиблих героїв, а допомагали жителям Донбасу відбудовувати їхнє житло, зруйноване під час
бойових дій.
— Молімося разом, щоб люди
стали добрішими, щирішими, вчилися любити, розуміти одне одного, вірити та втішатися кожною хвилиною
життя, дарованого їм Господом. І щоб
головним девізом стала приказка:
краще там, де ми є. Замість іншої —
добре там, де нас нема. Адже ми самі
творці свого життя. Робімо добро — і
світ стане кращим. — наголосив настоятель храму Святого Миколая у
Волноновасі, ігумен Макарій. n

Фото volynnews.com.

«ЦЬОГОРІЧ ЕКСПОРТУВАЛИ В ЧЕХІЮ ГОРОХ,
А ТІЛЬКИ ЗА МИНУЛИЙ МІСЯЦЬ ВІДПРАВИЛИ
ПО УКРАЇНІ 350 ВАГОНІВ ІЗ ЗЕРНОМ»
Директор ТзОВ «П’ятидні» Володимир-Волинського району, повний кавалер ордена
«За заслуги», депутат Волинської обласної ради Валерій Діброва про успіхи,
проблеми і плани на майбутнє господарства
Алла ЛІСОВА

дея будівництва елеватора потужністю 65 тисяч тонн у районному центрі,
як і насіннєвого заводу в П’ятиднях,
який відкрили торік за участю Президента
України, виношувалася давно. Час, коли значно збільшилися посіви зернових, продиктував свої умови. Виникла потреба у складських приміщеннях. Щоб не будувати склади
колишнього колгоспного типу, окремим сільгосппідприємствам, вирішили зробити добру
справу не лише для себе, а й для інших. Але
очікували поповнення матеріальних ресурсів.
З кожним роком наше господарство набирає все більше обертів і стає фінансово
сильнішим. Розпочинали ми з 1250 гектарів і
дійшли до більш як 17 тисяч. Коли працюєш
сучасною технікою за новими технологіями
з хорошим кадровим потенціалом, то, звичайно, можна досягнути високих результатів,

—І

«

Будівництво насіннєвого заводу
нам обійшлося у 3 млн євро,
але вже бачимо, що через
2—3 роки він себе окупить.

»

працюючи на землі. Зараз ставлю завдання
агрономічній службі — не менше 90 з гектара
озимої пшениці, 120 — із кукурудзи, 700—800
із цукрового буряку, ріпаку — 4 тонни. Важливо також вчасно зорієнтуватися на ринку
сільгосппродукції, аби її продати за високою
ціною і закупити все необхідне. Тільки тоді
можна розраховувати на примноження прибутків, розвиток та інвестування виробництва.
Виходимо на міжнародні ринки — вже цього
року в Чехію експортували насіння гороху.
Будівництво насіннєвого заводу нам
обійшлося у 3 млн євро, але вже бачимо, що

через 2—3 роки він себе окупить. Такі ж сподівання покладаємо й на новий елеватор, у який
вкладено 9 мільйонів доларів. Купили ділянку
біля під’їзної колії у Володимирі–Волинському — там визначили місце для нього. Майже
всі роботи встигли зробити у стислі строки
— за квітень — листопад. І навіть у пробному
режимі прийняли понад 22 тонни кукурудзи
зі свого та навколишніх фермерських господарств. Його пересушили й успішно реалізовуємо вже з нового місця прописки.
Для ефективної роботи елеватора потрібна хороша логістика. Знаючи це та зважаючи
на дефіцит вагонів, неефективну роботу залізниці, ми зважилися ще на один важливий крок
— закупили 54 вагони–зерновози за 3,5 мільйона доларів. А також тепловоз, який може
здійснювати маневрові роботи, надавати послуги на залізничній станції «Володимир–Волинський». До слова, за минулий місяць по
Україні відправили 350 вагонів із зерном.

Навіть сам Президент визнав: «Валерію Григоровичу, круто в тебе!»

Щоб мінімізувати витрати на перевезення, почали реалізовувати ще один задум
— будівництво елеватора в Іваничах, трохи
меншого за потужністю. Це покриє потребу в
зберіганні вирощеного сільгоспвиробникам
володимир–волинської зони. На закладення
фундаменту під основні будівлі витрачено понад 13 мільйонів гривень. Місяць тому я побував у США на заводі, де виготовляють обладнання для елеваторів. Таке встановлене вже
на діючому, тепер ведуться переговори на
поставку його в Іваничі. А трохи раніше їздив
до Бразилії, звідки, до речі, надійшли сушар-

ки. Якщо все складеться добре, то наступного року плануємо ввести в експлуатацію новий об’єкт в Іваничах.
Якщо підсумувати 2018–й загалом, то треба сказати, що прибутковість підприємства
дещо спадає. Через високу зарплату (інакше
й не може бути) ростуть податки. Внаслідок
росту курсу валюти збільшуються витрати
на придбання пального, міндобрив, які у собівартості продукції займають до 35%. Зараз
ще можемо розвиватися, але якщо ця негативна тенденція збережеться, буде складніше. Але рухаємося вперед. n
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n 2018-й: коли не все пропало

Олександр Подзізей: «Буде спокій — буде і бізнес, і краса, і все».
Віктор Корсак, чия родина стала фундатором музею, помістив твори
з приватної колекції, щоб прекрасне могло бачити якомога більше людей.

Щосереди тут можна побувати безплатно, а щопонеділка проводяться
безкоштовні групові екскурсії.

«Заходжу сюди — емоції такі,
ніби у храм прийшов»
Без сумніву, головна культурна подія 2018 року на Волині — відкриття бізнесменом
і меценатом Віктором Корсаком приватного музею сучасного українського мистецтва в Луцьку

«Волинська Голландія», про яку цього року дізналися
волиняни і гості краю, продемонструє ще більше сортів квітів
Інна ПІЛЮК

вітлини з неймовірно
красивого поля, вміщені в «Газеті Волинь»
у травні 2018-го, мабуть,
захопили тисячі людей.
Фермерське
господарство «Лілі-Лайн», у якому
вирощують квіти, навесні
провело перший в області
унікальний фестиваль тюльпанів, який гучно назвали
«Волинською Голландією».
Ажіотаж навколо події був
направду
неочікуваним
і для самих організаторів.
Нагадаємо: три роки
тому підприємство взяло в користування чималі
площі занедбаних полів,
які заростали самосівом,
і перетворило їх на оазис
краси. Це поки що єдине
місце у Волинській області,
де у відкритому ґрунті вирощують понад дві сотні сортів тюльпанів.
Загадувати щось наперед у бізнесі, який ведеться просто неба і тому
дуже залежний від погоди, — справа ризикована.
Але керівник господарства
Олександр Подзізей усе ж
поділився із читачами планами на 2019 рік. Він щиро
зізнався, що та кількість
людей, яка завітала навесні на тюльпанові поля,
була приємним сюрпризом
і водночас вказала, на що
потрібно звернути увагу під
час проведення чергового
свята. Це насамперед паркування транспорту, адже
його кількість теж була непередбачувано
великою.
Також у майбутньому планують залучити заклади

С

Оксана КОВАЛЕНКО

ікторе Івановичу, ви
задоволені музеєм —
таким ми, відвідувачі,
побачили, яким ви його планували?
— Так, саме таким він планувався! Це 1-й етап (бо буде
ще 2-й), концепція його створення
реалізована. Всі задуми на цьому
етапі відбулися! Але це ж марафон: ми тільки стартували, робота
попереду.
— Слово «марафон» справді
підходить до роботи музею?
— Чому ж ні! Дивіться, в нас є
місія, три речі ключових: ми змінюємо минуле, рефлексуємо
теперішнє і творимо майбутнє.
Стометрівкою тут не обійдешся —
це дуже довга клопітка робота!
На все життя і не на одне покоління!
— А як ми, відвідувачі музею, рефлексуємо теперішнє?
— Це коли люди заходять одними (з одними поглядами на життя,
з одним світоглядом), а виходять
через дві години іншими (можливо, десь навіть за рахунок конфлікту, дисонансу, що там, можливо,
виникає). Бо в нас представлена
генеза українського мистецтва від
модернізму 1930-х років до сучасного. Оця тяглість поколінь показана… Це забезпечує зміну людей
у кращу сторону — вони задумуються про щось…
— Що ви відчуваєте, коли
заходите в музей, який створили?
— У мене емоції такі, ніби
в храм заходжу. Це енергетика художників та їхньої праці… І я стаю
інакшим. Якщо знервований чи
замучений — стає легше, якщо,

Розкішне тюльпанове поле
цвістиме й у 2019-му!

-В

Музей працює на території колишнього заводу (загальна площа 5 тис. кв. м).
У ньому представлено понад 800 творів мистецтва.

розслаблений — концентруюся.
Тобто воно так балансує організм,
ставить його на місце.
— Є картини в цьому музеї,

я дивлюся в музеї, — отримую величезне задоволення. Архипенко,
звичайно, дивує, бо його немає
в Україні, і та скульптура, яка в нас

нас є місія, три речі ключових: ми змінюємо минуле,
« Урефлексуємо
теперішнє і творимо майбутнє.
які вас вражають особливо,
щось таке, чим можете поділитися?
— Насправді таких картин багато, це не пусті слова. Вони всі різні (є різні школи і є свої художники
в кожній школі — і є різні покоління). От від кожної картини, на яку

— Як «житиме» музей у прийдешньому році?
— У нас щомісяця відкривається новий проект. Перед цим
заповідник, зараз — Анна Міронова, і так кожен місяць. Буде
два-три великих проекти: це коли
ми будемо прославляти цілий
регіон, тобто плануємо кураторський проект представити (на Закарпатті вже домовилися з Івано-Франківщиною — так само
повністю зріз їхнього мистецтва
представити в нас. Це такі великі проекти! І ще один такий дуже
великий проект є, він світового
рівня, але про нього ще говорити
зарано. n

»

стоїть (їх декілька тільки в Україні
взагалі), — це унікальне явище…
І людина зробила це в 1907 році!
Основоположник кубізму в культурі — і він у нас є! Це от викликає
гордість і захоплення естетичне, що століття тому такі речі вже
робили українці!

n Політика

НЕ ТАК ТІЇ ВОРОГИ…
Як знесилювали Збройні сили
Фото 24tv.ua.

Відразу ж після
здобуття нашою
державою незалежності
українську армію
почали розпродувати.
Особливо масово
в часи, коли Кабінет
Міністрів очолювала Юлія
Тимошенко, а Міністерство
оборони — Анатолій
Гриценко (обоє на фото)
Тарас ДАНИЛЬЧУК

имчасова слідча комісія
Верховної Ради України,
створена для проведення
розслідування відомостей щодо
фактів розкрадання у Збройних силах України та підриву
обороноздатності держави у
2004–2017 роках, зробила заяву за результатами своєї роботи. Цифри про масштаби
зловживань в українській армії,
наведені депутатами, вразять
навіть людину, далеку від великої політики.
Адже, як випливає зі статистики щодо стану справ у Збройних силах України, у 1991 році
на території нашої держави
була така величезна кількість
особового
складу,
озброєнь та військового майна, що,
за умов розумного управління
ним патріотичних урядовців,
могло б гарантувати національну безпеку країни.
Самих лише військових літаків (винищувачів, штурмовиків,

Т

військово-транспортних, стратегічних
бомбардувальників)
в Україні після розпаду Союзу
залишалось більше півтори тисячі, а ще були майже 14 тисяч

на України становила близько
90 мільярдів доларів. На думку інших фахівців, може йтися
про суми у двічі-втричі більші.
У будь-якому разі це могло ста-

попередники розпродували все більш-менш
« Якщо
«планово», то за часів керівництва Міноборони паном
Гриценком різко зросли обсяги «бізнесу»: танки,
артилерійські комплекси, броньовані машини та системи
зв’язку, патрони і бомби лавиною «рушили» за кордон.

»

танків та бронемашин різного
класу, 350 кораблів, а також
системи ППО, протитанкові
ракетні комплекси, важке стрілецьке озброєння та величезна
кількість боєприпасів. Як вважають деякі експерти, загальна
вартість цього військового май-

ти надійною запорукою непорушності наших кордонів, бо ж
такий арсенал у вмілих руках
сотень тисяч захисників України відразу б угамовував агресію
в кожного потенційного окупанта.
Але не так сталося, як гада-

лося. Фактично відразу ж після
здобуття незалежності українську армію почали розпродувати. Особливо масово в часи,
коли Кабінет Міністрів очолювала Юлія Тимошенко, а Міністерство оборони — Анатолій Гриценко. Причому для того, аби
торгівля військовою технікою
і боєприпасами, яких сьогодні
так не вистачає ЗСУ, йшла максимально швидко, постановою
Кабміну Тимошенко від 11 лютого 2009 року за № 88 навіть
було створено 2-ге Державне
спеціалізоване
підприємство
«Укрспецторг». Так ніби було
не досить одного «Укрспецекспорту», адже за «урядування» Тимошенко ця структура
відправила за кордон майже
100 танків і понад 6000 ракетних та артилерійських систем.
Особливо багато зброї і військового майна було продано
за часів, коли військове відомство України почергово у трьох
урядах (Тимошенко, Єханурова,
Януковича) з 4 лютого 2005-го
до 18 грудня 2007 року очолював полковник Анатолій Гриценко. Якщо його попередники
розпродували все більш-менш
«планово», то за часів керівництва Міноборони паном Гриценком різко зросли обсяги
«бізнесу»: танки, артилерійські
комплекси, броньовані машини та системи зв’язку, патрони і бомби лавиною «рушили»
за кордон.

Зокрема, як засвідчують
відомості секретаря Комітету
ВР з питань національної безпеки і оборони Івана Вінника,
в часи міністра Гриценка за рубежі Вітчизни «помандрували»
новітні зенітно-ракетні комплекси С-300, котрих сьогодні
так не вистачає нашій системі
ППО. Кожен із цих комплексів
коштував майже 2,5 мільйона
доларів.
А загалом за часів «міністрування» Гриценка було продано
16 564 ракетні й артилерійські
системи, 200 танків, 348 одиниць автомобільної спецтехніки, 145 БМА, БТР і БМП, 15 вертольотів, 8 літаків.
Останнім міністром оборони перед Євромайданом був
Павло Лебедєв, злет політичної
кар’єри якого тісно пов’язаний
із Юлією Тимошенко. Саме вона
дала йому путівку у велику політику, зробивши народним депутатом за списками свого блоку
у 2006-му. Вже через рік він переходить до Партії регіонів, щоб
після 2012-го дорозпродати
те, що не встигли за «урядування» Тимошенко та «міністрування» Гриценка.
Слідча комісія ВР дійшла
висновку: така діяльність Міноборони суперечила політиці
забезпечення належного рівня обороноздатності України.
А те, що до 2014 року називали «будівництвом та розвитком
Збройних сил України», переважно зводилося до фактичного безсистемного скорочення їх
особового складу, кількості наявної зброї і військової техніки,
тобто до фактичного роззброєння, отже, до зниження обороноздатності України. n

громадського харчування.
«І цього року їх запрошували, — пригадує Олександр, — але вони ввічливо відмовлялися, мабуть,
не вірили, що люди відгукнуться на таку подію. Та й
ми очікували сотню-дві відвідувачів, а їх приїхало понад п’ять тисяч. Тож тепер
виїзні кафе вже самі телефонують, просяться приєднатися до фестивалю».
Зараз тюльпанове поле
неподалік селища Голоби
Ковельського району дрімає. Працівники господарства радіють, що якраз
вчасно випав сніг. Він захищатиме від морозів висаджені наприкінці жовт-

тивалю. — До нас і раніше приїздили люди, але
це було хаотично, що забирало час і зусилля персоналу. Не секрет, що частина
насаджень через такі візити постраждала… Отож ми
вибрали оптимальний час,
коли все розквітло, і всіх
запросили зараз. Не скажу, що продаж квітів і насіння аж так виріс після цього заходу. Але емоції іноді
вартують більше, ніж прибуток».
Оптимізму, з яким підприємець займається квітковою
справою,
можна
по-доброму
позаздрити.
Він і сам зізнається, що нині
не найкращий час для тако-

роки тому підприємство взяло в користування
« Три
чималі площі занедбаних полів, які заростали
самосівом, і перетворило їх на оазис краси.
»
ня цибулини. Площу поля
набагато не збільшували,
а от різноманітність сортів розширили, і навесні
2019 року буде тридцять
нових видів тюльпанів.
Олександр
Подзізей
справедливо зазначив, що
попри немалу кількість обласних розважальних заходів, подій, на які залюбки
прийшли б старші люди,
усе ж обмаль. А квіти подобаються всім. «Ідея зробити такий день відкритих
дверей не була і не буде
бізнес-проектом, — квітникар розвіює домисли, що
підприємство неймовірно
збагатилося завдяки фес-

го заняття і, усміхаючись,
додає: «Люди купують пінопласт і утеплюються. У час
кризи вигідніше вирощувати
овочі та фрукти. Щодо квітів,
то, як і всюди, працює правило «є збут — є бізнес».
У
«красивій»
справі
Олександр Подзізей працює багато років і розуміє його правила як ніхто.
Але він твердо переконаний, що попит на красу буде
завжди. І в новорічному побажанні читачам без найменших роздумів зводить
усі можливі блага в єдине
слово «спокій»: «Буде спокій — буде і бізнес, і краса,
і все». n

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля
Інформація про суб’єкт господарювання — Товариство з обмеженою відповідальністю «Рентленд груп» (ТОВ
«Рентленд груп»), код ЄДРПОУ 42714605.
ТОВ «Рентленд груп» повідомляє, що планує розпочати
промислову експлуатацію Туропинського родовища пісків,
розташованого в Турійському районі Волинської області.
Метою виконання гірських робіт (видобутку корисних копалин) є задоволення попиту в будівельних пісках. Розробка
буде проводитись на ділянках № 1, 2, 4, 6 загальною площею 100,7 га.
Соціально-економічний вплив планованої діяльності має позитивний аспект.
Розвідані запаси Туропського родовища пісків становлять 1007,78 тис. м3, у тому числі за категоріями
А-410,20 тис. м3, В-597,58 тис. м3.
Технологічна схема добувних робіт передбачає безпосередню розробку пісків за допомогою одноківшевого екскаватора (зворотна лопата) з наступним навантаженням
сировини в автотранспорт замовників-споживачів. Для
розробки використовується екскаватор Libher 902. Ґрунтоворослинний шар буде розроблятись бульдозером ДТ-75.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
за альтернативами відповідно до проекту.
Еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами згідно з проектом.
Вплив на навколишнє природне середовище відбуватиметься у вигляді викидів забруднюючих речовин при
проведенні видобувних, розкривних, розвантажувально-навантажувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної
та автотранспортної техніки, порушення цілосності грунтово-рослинного шару тощо.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД відповідно
до ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».
Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для
участі в ній громадськості передбачена Законом України
«Про оцінку впливу на довкілля».
З повним текстом повідомлення можна ознайомитись на сайті Мінприроди України (http://eia.menr.
gov.ua/search). Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності необхідно надсилати
до Міністерства екології та природних ресурсів України
(вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035,
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua,
(044) 206–31–15, (044) 206–31–64, контактна особа —
Шимкус Марина Олександрівна).
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n Герої нашого часу

Для 8-річного Максимка ангелом
на Землі став 15-річний Максим
Серед волинян, які у 2018-му особливими вчинками та здобутками заявили
про себе на всю Україну, — школяр із Ковеля

l В обласному центрі Волині напередодні католицького Різдва влаштували
вечерю для кількох десятків людей,
котрі залишились самотніми у це свято.
У приміщенні управління Луцької дієцезії
Римо-католицької церкви запросили усіх, хто
не мав з ким розділити Святої вечері. Сестри
бенедиктинки-місіонерки приготували
12 пісних наїдків. До слова, такий захід організовують уже вдесяте.

Фото Ірини ВАРВАРУК.

Катерина ЗУБЧУК

для гастролей на Сході України фронтмен гурту «Тартак», лучанин Сашко
Положинський. Співак подякував усім
небайдужим, хто допоміг фінансово. «І так,
люди добрі, ви мене розчулили! Всі ваші
побажання передам за призначенням», —
зазначив артист.

З дитинства такий був —
не міг стояти осторонь,
як у когось біда.

l 176 солдатів із Волині та 100 —
з Рівненщини загинули за п’ять років на
Донбасі. Волонтери створили онлайн-карту
«Книга пам’яті полеглих за Україну». Туди
увійшли імена усіх солдатів і добровольців,
які захищали нашу країну.
l Ангелів-охоронців для військових
виготовляли у всіх навчальних закладах
міста Дубна. В такий спосіб діти хочуть привітати військових із прийдешніми Новорічними святами. Обереги передадуть захисникам
волонтери під час чергової поїздки на Схід.
l У селі Нова Любомирка поблизу

Рівного з рейок зійшов потяг. Це сталося
просто на переїзді. Рух дорогою заблокований. Про постраждалих не повідомляли.
l Чоловік із гітарою у рівненських тролейбусах співає про Христа. Проїхавши
кілька зупинок на одному транспортному
засобі, співочий пасажир пересідає до іншого
«рогатого». За цей час він встигає виконати
пісню та трішки підзаробити, адже деякі
рівняни кидають у його пакет гроші.

Олег НЕНЬО

Позавчора у селі Ситовичі Ковельського району
сталася дорожньо-транспортна пригода
зі смертельним наслідком
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

а кермом автомобіля іномарки перебував 47-літній житель Ковельського району. Водій наїхав
на 28-річного місцевого чоловіка, який лежав
на проїжджій частині. Внаслідок автопригоди пішохід
загинув.
Цього ж дня на вулиці Ківерцівській у Луцьку
«Фольксваген Транспортер» під керуванням 44-літнього жителя Ківерців врізався у маршрутне таксі «Богдан»
сполученням Луцьк–Ківерці. У результаті зіткнення двоє
його пасажирів віком 19 та 8 років отримали тілесні ушкодження. У маршрутці ніхто не постраждав.
За цими фактами тривають досудові розслідування. Поліція Волині закликає водіїв бути уважними
та обережними на дорогах, дотримуватися правил
дорожнього руху. n
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Вчинок дев’ятикласника, який є прикладом для всіх підлітків, належно було
оцінено — він удостоївся медалі «За мужність та героїзм». 12 березня 2018 року
в урочистій обстановці нагороду вручив
начальник управління Державної служби
з надзвичайних ситуацій у Волинській області генерал–майор Володимир Грушовінчук. Як затятому рибалці йому в подарунок дісталася і супервудочка.
І ось ще одна така висока відзнака:
коли 14 грудня в Луцьку відзначали волинян, які особливими вчинками та здобутками заявили про себе на всю Україну,
то на сцену піднімався Максим Павлович,
котрий став переможцем у номінації «Подвиг року».
Нині Максим навчається у 10–му класі вечірньої школи міста Ковеля. У телефонній розмові з ним ми поцікавилися, чи
сподівався на таку відзнаку.
— Якщо по правді, то ні, — сказав юнак.
— Мені вистачало і медалі «За мужність та
героїзм», тож ні на що більше не розраховував. І тут — новина: зателефонувала
з Луцька Ірина Варварук (начальник інформаційно–пропагандистського відділу

Минулого вівторка ввечері на лінію служби
«102» зателефонувала 50-літня лучанка.
Вона розповіла, що невідомі під загрозою
застосування зброї забрали на вулиці
в її 15-річного сина гроші

ПІШОХІД ЛЕЖАВ
НА… ПРОЇЖДЖІЙ ЧАСТИНІ

мрії стати рятувальником
« ДоМаксим
прийшов не тепер.

l Усього за добу зібрав необхідну суму

ДО РОЗБОЮ ПРИЧЕТНИЙ
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ?

Н
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l Луцька ялинка претендує стати
найкрасивішою в Україні. Другий рік
поспіль відповідне онлайн-голосування
проводить видання «Укрінформ». Лісову
красуню обирають з-поміж 20. Минулоріч
в аналогічному конкурсі перемогла ялинка
із Кременчука — вона набрала 40 відсотків
голосів.

ОВИНИ / КРАЮ

а місце відразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції, члени якої швидко встановили особи
усіх учасників інциденту, отримали їхнє пояснення. Зокрема, з’ясовано, що до правопорушення, ймовірно, причетний 24-річний правоохоронець.
За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті – позбавлення волі на строк
від 3 до 7 років. З метою встановлення всіх обставин
злочину та ролі в ньому співробітника поліції матеріали
кримінального провадження за підслідністю скеровано
до Державного бюро розслідувань. n

лютому наша газета розповідала
про цей неординарний випадок, що
стався на водосховищі в місті залізничників. Відійшовши від берега метрів
на п’ять, восьмирічний Максим Покрова вмить опинився у воді. Хлопчик почав
кликати на допомогу. На щастя, неподалік рибалив його тезка, який не розгубився — підбіг і допоміг малому вибратися
з пастки. Знявши з нього мокру куртку,
15–річний рятівник одягнув його у свою і
відвів додому.
До речі, про героїчний вчинок Максима Павловича так ніхто і не довідався б:
про пригоду на воді розповів його вчитель, на той час заступник директора, а
нині директор Ковельської ЗОШ № 9 Сергій Бідненко. А також бабуся потерпілого
Лідія Миколаївна, яка щиро дякувала за
порятунок онука, котрий не на жарт налякав усіх. Горда за сина була його мама
Наталія Василівна.

l Гран-прі одразу двох всеукраїнських
фестивалів здобув волинський школяр
Андрій Ковальський, вихованець Любомльського будинку школяра. Він успішно виступив на конкурсі «Сяйво Первоцвітів»,
де було 350 учасників, та XV вокальнохореографічному конкурсі KYIV ART TIME.

www.volyn.com.ua

Переможець у номінації «Подвиг року» і його тезка, якого врятував.

управління ДСНС у Волинській області. —
Авт.) і сказала, що я маю бути в обласному
центрі на урочистості «Людина року».
Не чекав такого пошанування, але,
звичайно, перемогти в такій номінації
хлопцеві дуже приємно. Зайшла мова
про те, яку професію в житті хоче він обрати, і у відповідь прозвучали слова:
— Про це свідчить моя перемога в
номінації «Подвиг року»: хочу бути рятувальником.
І до цієї мрії прийшов, за словами
Максима, не тепер — «з дитинства такий
був — не міг стояти осторонь, як у когось
біда».
Тож після школи, одержавши атестат
про середню освіту, юнак уже знатиме,
куди йти вчитися, щоб ці його якості «з
дитинства» послужили людям.
Хлопець дуже по–дорослому розмір-

ковував над тим, що, на жаль, серед нинішньої молоді «самі знаєте, багато байдужих, яким все по барабану».
— А у мене, — сказав, — напевно, старого зразка виховання.
Оскільки ми розмовляли з Максимом
невдовзі після Дня святого Миколая, то
поцікавилися, що ж йому приніс покровитель дітей. Виявляється від Чудотворця
хлопець одержав павербанк (портативний зарядний пристрій). А ось щодо того,
що чекає від Діда Мороза, то наш співбесідник був ще в роздумах. Ясно одне:
такий юнак, про якого його мама каже: «Я
пишаюся сином», без подарунка не залишиться.
Інші історії про неймовірних людей
2018 року і їхні вчинки читайте вже у
№1 2019–го, який побачить світ 3 січня. n
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відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від

АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування  анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6
(Фе де рація проф с пілок),www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75=11=75, 20=05=55, моб.: 095=808=20=53,
98=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

О Ф І Ц І Й Н О

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
сьоме скликання
РІШЕННЯ
20 грудня 2018 року

Луцьк

№ 22/58

Про мораторій на публічне використання
російськомовного культурного продукту
на території Волинської області
З метою уникнення ескалації напруги в суспільстві та
недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі; задля захисту українського інформаційного простору
від гібридних впливів держави–агресора та подолання
наслідків тривалої мовної русифікації; беручи до уваги
численні звернення патріотичних та ветеранських громадських організацій; керуючись Постановою Верховної
Ради України від 27.01.2015 № 129–VIII «Про Звернення
Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй,
Європейського парламенту, Парламентської асамблеї
Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парла-

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
сьоме скликання
РІШЕННЯ
20 грудня 2018 року

Луцьк

№ 22/57

Про визнання статусу бійців–добровольців,
які брали участь у захисті територіальної цілісності
та державного суверенітету в російськоукраїнській війні
Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з
метою вшанування і гарантування соціального та правового
захисту бійців добровольчих батальйонів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, враховуючи рішення постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності,
місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією від 17.12.2018
№ 29/2, обласна рада

ментської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї
ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою–агресором»;
враховуючи ініціативу депутатської фракції ВО «Свобода», звернення громадських організацій, відповідно до
ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією від 17.12.2018 № 29/8,
обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь–яких формах на
території Волинської області до моменту повного припинення
окупації території України.
2. Доручити Волинській обласній державній адміністрації (Савченко О. І.) вжити заходів щодо створення
робочої групи (за участю представників обласної ради,
громадськості, правоохоронних органів, районних державних адміністрацій) — з метою проведення систематичної роз’яснювальної роботи для фізичних і юридичних осіб

щодо мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Волинської області.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування
області ухвалити аналогічні рішення щодо встановлення
на відповідній території мораторію на публічне використання російськомовного продукту в будь–яких формах до
моменту повного припинення окупації території України.
4. Опублікувати це рішення на офіційному сайті обласної ради, а також надіслати друкованим, аудіовізуальним
та електронним засобам масової інформації та комунікації
Волинської області.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на постійні комісії обласної ради з питань освіти, науки,
інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім`ї, молоді, спорту та туризму
(Л. Г. Ліпич) та з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією (А. М. Вітів).
Перший заступник голови ради
О. В. ПИРОЖИК.

ВИРІШИЛА:
1. Визнати осіб, мешканців Волинської області, які перебували або перебувають у складі добровольчих формувань,
що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі особи не були включені до складу
Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України,
Національної поліції, Національної гвардії України та інших
утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання
антитерористичної операції у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими
утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, бійцями–добровольцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності
й державного суверенітету в російсько–українській війні (далі
— бійці–добровольці АТО).
2. Утворити при Волинській обласній раді комісію з визнання бійців–добровольців АТО/ООС (далі — Комісія).
3. Затвердити Положення про комісію з визнання бійців–добровольців АТО/ООС (далі — Положення) та Поря-

док визнання бійців–добровольців АТО/ООС (далі — Порядок), що додаються.
4. Обласній державній адміністрації внести на розгляд
обласної ради проекти рішень про внесення змін до регіональних програм у частині поширення заходів соціального
захисту учасників бойових дій на бійців добровольців.
5. Прийняти звернення до депутатів міських (міст обласного значення), районних рад та рад ОТГ щодо прийняття рішення «Про визнання статусу бійців–добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та
державного суверенітету в російсько–українській війні»
(додається).
6. Голові обласної ради І. П. Палиці направити Звернення міським головам (міст обласного значення), головам районних рад та головам ОТГ.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, місцевого
самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією Волинської обласної
ради.
Перший заступник голови ради
О. В. ПИРОЖИК.

ЗВЕРНЕННЯ
Волинської обласної ради до депутатів міських (міст обласного значення), районних рад та рад
ОТГ щодо прийняття рішення «Про визнання статусу бійців-добровольців, які брали участь
у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету в російсько-українській війні»
Шановні колеги!
У 2014 році у період загрози незалежності та територіальній цілісності України значна частина громадян нашої
країни вступила до добровольчих формувань і у їх складі зі
зброєю в руках стала на захист своєї Батьківщини, взявши на
себе перший удар агресора у Донецькій та Луганській областях. Тим самим вони запобігли просуванню ворожих формувань на територію інших регіонів країни.
Відповідно до чинного законодавства щодо надання

статусу ветеранів війни, гарантій їхнього соціального захисту учасниками бойових дій визнаються особи, які у складі
добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі
добровольчі формування були включені до складу Збройних

сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.
Проте через різні обставини не усі добровольці мали
можливість бути зарахованими до складу зазначених вище
структур. Крім того, частина з них не змогла надати відповідні документи згідно з переліком, які необхідні для отримання
статусу учасника бойових дій. Це позбавило їх соціального
захисту та підтримки з боку держави.
Беручи до уваги ситуацію, яка склалася, та керуючись
принципами соціальної справедливості, пропонуємо розглянути можливість щодо прийняття рішення «Про визнання
статусу бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету в російсько-українській війні».

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Волинської обласної ради до Кабінету Міністрів України, Служби
безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, Комітету
Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції щодо критичної
ситуації, яка склалася на державному підприємстві «Волиньторф» через загрозу
припинення господарської діяльності
Ми, депутати Волинської обласної ради,
вкрай занепокоєні ситуацією, яка склалася довкола державного підприємства «Волиньторф».
Одне з найбільших бюджетоутворюючих
підприємств Маневицького району області, що забезпечує паливним торфом близько
180 установ бюджетної сфери, понад 20 тисяч
приватних домогосподарств області та інших
регіонів України, сьогодні перебуває за один
крок до зупинки через бюрократичні, штучно
створені перешкоди для подальшої роботи.
Наразі підприємство повністю відпрацювало запаси торфу на земельних ділянках загальною площею 471 га, а згідно зі спеціальними
дозволами на їхню розробку площа земель становить 2089 га. Підприємство працює на видобутій у 2018 році сировині, якої вистачить до
березня — квітня 2019-го. Адміністрація підприємства намагається достукатися до чиновників,
уповноважених розпоряджатися державним земельним фондом, однак зіштовхується із саботажем ряду посадових осіб державних органів.
На численні звернення підприємства до
голови Волинської обласної державної адміністрації, до керівництва головного управління
Держгеокадастру в області, до державних лісогосподарських підприємств надходили необґрунтовані відмови або ж звернення ігнорувались взагалі.
Така негативна тенденція спостерігається
вже близько 4 років, проте найбільшого резонансу набула саме зараз, коли підприємство
не в змозі протистояти шляхом оскарження дій
або бездіяльності в судовому порядку, що через
тривалість розгляду та правові колізії також не
дає бажаного результату.
Більше того, з кожним зверненням підприємства до виконавчої влади в області збільшується лише кількість перевірок підприємства та
склад створених головою обласної державної
адміністрації комісій.
Таку тактику спочатку обрав попередній голова обласної державної адміністрації В. П. Гунчик, його наступник О.І. Савченко продовжує
працювати в цьому ж напрямі.
Сьогодні ДП «Волиньторф», володіючи діючими спеціальними дозволами на користування надрами, маючи намір законним шляхом оформити право користування іншими
земельними ділянками в межах ліцензійних
площ, щоразу стикається із супротивом зі сторони державних органів. Найбільш болючим в
цій ситуації є те, що підприємством зроблено

надзвичайно багато дій з метою отримання нових площ земель під розробку торфу, продовження строку дії донедавна діючих договорів
оренди землі.
Такі дії державних структур призведуть до
занепаду цього підприємства, скорочення чисельності та штату працівників.
У разі припинення його діяльності втратять
роботу та засоби для існування 410 працівників,
робітниче селище Прилісне, в якому проживає
2,7 тисячі жителів, приречене на занепад.
Тому, вкотре змушені звернутись до вас не
з проханням про допомогу, а з вимогою навести
лад в роботі виконавчої влади області, притягнути винних осіб до відповідальності.
Складається враження, що такі дії, вочевидь, є економічно вигідним кроком для осіб,
які мають бажання чи реалізовувати дорожчі паливні матеріали споживачам ДП «Волиньторф»,
чи приватизувати підприємство за безцінь.
Усвідомлюємо, що в кількох словах важко
зрозуміти усю критичність ситуації, що виникла довкола Маневицького торфозаводу, тому
готові надати додаткові матеріали та інформацію, що найбільш повно охарактеризують проблему.
Просимо вчинити наступні перелічені чи
інші необхідні дії, що сприятимуть позитивному
вирішенню озвученої проблеми, а саме:
— надати оцінку діяльності голови Волинської обласної держаної адміністрації, керівництва головного управління Держгеокадастру
у Волинській області, правомірності створення
ними робочих груп, комісій щодо перевірки діяльності підприємства;
— зобов’язати голову Волинської обласної
державної адміністрації О. І. Савченка, керівника головного управління Держгеокадастру у
Волинській області, в межах наданої їм компетенції, вжити невідкладних і дієвих заходів для
погодження виділення земельних ділянок під
видобування торфу та припинення блокування
роботи провідного державного підприємства
торфової галузі України;
— внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових
розслідувань та вчинити дії щодо притягнення
осіб, причетних до перешкоджання діяльності
підприємства, до кримінальної відповідальності за статтями 111, 113 Кримінального кодексу
України.
Рішення обласної ради
від 20.12 2018 № 22/2.

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ ДО 29 ГРУДНЯ!

www.volyn.com.ua

Вітаємо!
Чудової зимової днини — 1 січня —
ювілейний день народження завітає у домівку лучанки
Ольги
Володимирівни
МОВШУК.
Усі найчарівніші на світі слова, усі найкрасивіші на землі квіти даруватимуть
тобі, бажаючи безмежного щастя, здоров’я й бадьорості – у свята і будні.
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.
Журавлиним ключем відлітають роки,
Сивина посріблила вже скроні.
Тільки в серці у тебе та ж струна золота
І тепло незгасиме в долонях.
Щоб сонечко завжди тобі
усміхалось,
Щоб серце твоє теплом зігрівалось,
А доброта в онуках проросла
На довгі і щасливії літа.
З любов’ю та шаною
брат Микола з дружиною.
У перший день нового року 70-літній
ювілей відзначатиме кохана дружина, любляча мама та бабуся, жителька селища
Іваничі
Алла Федорівна
КОЗАК.
Радіє вся родина у цю днину,
Бажає щастя у святкову мить…
Присядь, матусю, хоч би на хвилину.
Ні, не присяде — все кудись спішить.
Нехай добро ведеться скрізь і всюди,
Нехай шанують й поважають
люди.
Не бажаєм попутного вітру —
Течія тільки слабших несе.
Піклуватись, навчати, любити —
Хай Бог сили дає на усе!
З повагою, шаною та любов’ю
чоловік, діти, внуки, свати.

Учора 50-річний ювілей відсвяткувала
любляча дружина, дорога матуся, жителька
села Котів Ківерцівського району
Світлана Феофілівна
ТИМОЩУК.
Ми з ювілеєм вас вітаємо, щоб стільки ж
раз весна цвіла. Сьогодні щиро вам бажаємо
здоров’я, щастя і тепла.
Щоб шлях ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б ви тяжких турбот.
А ще бажаєм добре жити,
Щоб внуки виросли у вас,
Щоб мали ви кого любити
І щоб любили міцно вас.
Ще раз сердечно вас вітаєм,
Добра вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм
І довгі-довгії літа.
З любов’ю
мама Софія, чоловік Ігор, діти,
брат Михайло з сім’єю.
1 січня завітає в нашу родинну світлицю
70-річний ювілей найкращого на світі татуся,
дідуся, прадідуся, жителя села Шклинь Горохівського району
Володимира Семеновича
ЗВАРКА.
Дорогий ювіляре, ви – взірець хазяйновитості, дбайливості та любові до найрідніших
людей. Гордимося вашими золотими руками,
хорошими справами, людяністю, добротою, високою духовною красою. Спасибі, що навчили по совісті жити дітей, обдаровуєте благословенням онуків і пригортаєте до грудей із
ніжністю гарнесенького правнучка.
Як сонечко, ваш ювілей у рідній хаті,
Ми молимося, щоб були здоров’ям ви багаті,
Щоби Господь дарував свою любов і ласку,
Щоб ще і праправнучаткам ви розповідали казку.
З любов’ю
доньки Світлана, Наталка, син
Юрій, зяті Богдан, Володимир,
невістка Марія, внуки два Сашка,
Юлія з чоловіком Валерієм,
правнук Дениско.

УВАГА!

Вітання з фотографією — 270 грн, без фотографії — 220 + 30, якщо ви бажаєте розмістити на
нашому сайті www. volyn. com. ua в рубриці «Многая літа!», від колективів та фірм — 400 грн з фотографією,
350 — без фотографії + 40 грн (за сайт) .

Луцький національний технічний університет оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:
nдекана факультету фінансів,
обліку, лінгвістики та права;
n завідувача кафедри приладобудування.
Термін подачі документів — місяць від дня опублікування оголошення в «Газеті Волинь».
На конкурс подаються такі документи:
R заява про участь у конкурсі;
R особовий листок з обліку кадрів з автобіографією;
R фото (4х6 см);
R копія паспорта;
R копія трудової книжки;
R копії документів про вищу
освіту, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання;
R список наукових праць;
R документи про підвищення

кваліфікації протягом останніх п’яти
років;
R інформаційна довідка щодо
відповідності
професійно-кваліфікаційним вимогам претендента
на заміщення посади, зразок якої
розміщений на сайті Луцького НТУ
в розділі відділу кадрів;
R письмова згода на обробку
персональних даних.
Кандидати на заміщення вакантних посад декана та завідувача
кафедри повинні мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання
відповідно до профілю факультету,
кафедри відповідно.
За додатковою інформацією
звертатися у відділ кадрів Луцького
НТУ:
вул. Львівська, 75, 43018,
м. Луцьк, тел. 74–61–10.

Подяка
Адміністрація Затурцівської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки», вчительський та учнівський
колективи висловлюють найтепліші слова вдячності
спонсорам:
головному територіальному управлінню юстиції у Волинській області (начальник Антон Ігорович Кустик); корпорації «Братерство без кордонів — Україна» (директор
Микола Петрович Богданець); ТзОВ «Агідель» (директор
Максим Вікторович Харченко); підприємцям А. Горбачу,
Ю. Горбачу із села Липини Луцького району, І. Данилевському із Манькова Локачинського району.
Допомога, надана вами, послужила на благо: діти
відчули турботу й увагу. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Дякуємо за виявлене милосердя і чуйне ставлення до дітей.
Від усього серця бажаємо здоров’я, злагоди, душевного спокою та достатку. Хай Господь Бог сторицею віддячить за ваше розуміння, підтримку і за частинку душі,
подаровану нам.
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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 квартира в новобудові (м. Луцьк).
Тел. 098 66 06 303.
l Продається цегляний житловий будинок
(92,6 кв. м, 5 кімнат, газ, вода). Є літня кухня, дачний
будинок, 2 хліви, 2 льохи, земельна ділянка (0.15 га).
Зручний доїзд. Ціна договірна (м. Берестечко Горохівського району). Тел. 097 43 03 725.
l У с. Тарасове (100 м від Луцька) продається будинок (119 кв. м житлової площі, газ, світло, вода). Є два
гаражі, присадибна ділянка (0.25 га). Ціна за домовленістю. Тел. 067 49 82 214.
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 У м. Ківерці продається приватизована земельна
ділянка (0.06 га) під забудову. Тел. 099 02 78 610.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ВАЗ-2107, 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 Продається автомобіль ВАЗ-2108, 1987 р. в., білого кольору, об’єм двигуна 1.3, 4-КП, зимова гума,
один власник. Ціна 37 300 грн. Тел. 066 22 12 032.
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 Продам: трактори МТЗ (нові та б/в); комбайни зернозбиральні (усіх марок), бурякозбиральні
(«Кляйне», «Холмер», «Ропа»); навантажувач на МТЗ;
підкопач; двигун «Вольво», роторний культиватор;
документи на МТЗ, СК-5 «Нива»; ворота гаражні
(3.10 х 3.10). Тел.: 097 27 77 435, 098 12 67 618, 050
67 11 093.
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 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», «Хіномо-

то», «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 Продам нові ясенові сани (ковані, з драбинами).
Ціна договірна. Тел. 098 80 39 508.
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 Продам піноблоки (20х30х60, 12х30х60) та шлакоблоки. Можлива доставка. Тел.: 099 44 51 353,
067 72 82 946.
l Куплю гідроциліндр подвійної дії (довжина 80-90
см). Тел. 097 17 15 800.
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 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 молоду кізку (кітна). Тел. 096 75 74 218.
l Продається спокійна добра корова (25 км від
Луцька). Тел. 066 73 57 928.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979, 097 07 72 211.
l Куплю теля (живою вагою). Тел. 098 28 15 167.
l У Ківерцівському районі продається велика кобила (10 років 6 міс., спокійна, сіра масть, техніки не
боїться). Тел.: 095 76 90 854, 068 72 23 436, 098 66
66 001.
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 Продам
цуценя
німецької
вівчарки.
Тел. 050 43 81 896.
l Продам цуценя московської сторожової. Ціна
5 500 грн. Тел.: 050 83 19 959, 067 38 57 688.
l Продам сіно в тюках. Ціна 35 грн/шт. Можливий
торг (Маневицький район). Тел. 068 72 32 839.

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 НЕДІЙСНИМ
l Загублений студентський квиток, виданий деканатом географічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на ім’я Поторась Олег Володимирович, вважати
недійсним.

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. 050 736 93 28.

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.

ДО ЗУСТРІЧІ У НОВОМУ РОЦІ!

27 грудня 2018 Четвер
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Так ніхто не кохав
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Фото з сімейного архіву родини Бортніків.

www.volyn.com.ua
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ЗОРЯНИЙ ПРОГНОЗ
ЗДОРОВ’Я НА 2019-й
Гороскоп, звичайно, — не лікар,
але до нього варто дослухатися
Олександр ДУРМАНЕНКО
Найріднішою людиною став колись для юної Світлани Микола.
Таким є він для неї і сьогодні — почуття лише міцнішають.

Для великого сімейства — мамин смачний борщик.

Стала мамою… у 15 років!
А сьогодні у 30-літньої Світлани Бортнік
із села Розничі Маневицького району Волині
семеро діток, яких вона виховує з коханим
чоловіком Миколою
Катерина ЗУБЧУК

«НЕ РОСТИМЕ ВНУК
СИРОТОЮ…»

Це зараз нібито просто згадувати, як усе
було у 2004-му, коли вони
одружилися. А чотирнадцять років тому не лише
Світлана та її мама були,
як вона каже, у шоці.
І Микола теж. Бо хоч
і старший від Світлани
на сім літ, та, як сьогодні зізнається, не був готовий до шлюбу. А тим
більше — до того, що невдовзі після весілля стане татом.
І ось тут багато залежало від батьків нареченого й нареченої.
— Мати моя відразу
сказала, що маю одружуватись, — не ростиме ж
її внук сиротою, — згадує
чоловік.
А ось Світлані, виявляється, рідні навіть
гроші пропонували, щоб
зробила аборт. Вмовляли, одне слово, перервати вагітність і «не ламати

свою долю». Це ж така
молода — школярка,
сама ще дитина по суті,
то навіщо «зв’язувати
собі руки».
— Але я вже любила
своє дитя, — каже Світлана. — І навіть думки не мала, що можна
взяти й позбавити життя цю маленьку істоту.
Раз Господь дав мені її,
то не можу відмовитися
від цього Божого дарунку.
На весіллі Світлана
була з округлим животиком, якого вже важко
було приховати. Власне,
вона і не намагалася цього робити. Знала, хтось
пересуджуватиме її, але
заспокоювала себе думкою, що поговорять і перестануть. Та й головне
не це. Головне — що вони
удвох з Миколою, що відтепер вона — законна
його дружина, він — її чоловік. Що перед Богом
поклялися бути разом
у радості й горі до останніх днів свого життя.

вона вагітна, то не пропонував гроші на аборт, хоч
і був у шоці. Й одружився
зі Світланою не тому, що
боявся криміналу (дівчині було лише 15 літ, і його
могли притягнути до від-

було вже 22 роки, і він узяв
« Миколі
відповідальність за сім’ю.

РАННІЙ ЦВІТ ДАВ
ЩЕДРІ ПЛОДИ ЛЮБОВІ

Через два роки Світлана
претендуватиме
на звання «Мати–героїня»
(тобто тоді, коли її п’ятій
дитині виповниться вісім,
як передбачено законом).
При зустрічі жінка охоче розповідала про свою
таку ранню любов, про
те, як зустріла Миколу
і закохалась, і про те, що
не все в батьківській сім’ї
складалося добре (може,
тому й шукала рідну душу,
поряд з якою тепліше стало б їй на цій землі):
— Родом я із села Троянівка Маневицького району. У Розничі, де жила
бабуся по маминій лінії,
ми приїхали, коли мама
розлучилася з моїм батьком і тут купила хату.
Але, як випливає з подальшої розповіді молодої жінки, жила вона
у Розничах не з матір’ю,
а з бабусею. І найріднішою людиною для Світлани став Микола. В усякому разі, коли дізнався, що

Розфарбувала стіну Світлана. Це нібито стосується оформлення інтер’єру.
А мені подумалось про
Світланину
жіночність
і талант материнства.
Її бажання зробити затишнішим свій дім —
це відкрити дітям кольори, якими виповнений
світ, навчити його любити.
У Бортніків нема шикарних апартаментів. Але
вони стараються у своїй
старенькій хатині створити затишок. І про добудову думають, «бо ж діти підростають». Уже п’ятеро
школяриків. Найстарший
Станіслав — їхній первісток — дев’ятикласник,
наймолодшій Аріані —
четвертий рік.
І хоч непросто такому
великому сімейству давати лад, Світлана і Микола
зараз навіть уявити не можуть, як би жили без своїх Станіслава, Максима,
Іванки, Дениска, Даніка,
Адріана, Аріани. І одне без
одного. n

побрались, як кажуть,
навздогін, тобто коли народження дитини змусило це зробити. Буває, що
побрались, бо «треба»,
а батьківські почуття в чоловіка так і не прокинулися. Не кажу вже про почуття до юної дружини.
І сьогодні батьки Миколи, яким, мабуть, теж
непросто було сприйняти, що їхній син приведе
в дім 15–річну невістку,
можуть тільки гордитися
його великим сімейством.
Порадіти з того, що недавно зовсім юна Світла-

»

на стала розсудливою,
може, навіть не за віком,
жінкою, яка над усе цінує
чоловіка та дітей.
...У кімнаті, де розмовляли з сім’єю Бортніків,
одна зі стін розмальована. На ній — казковий
сюжет із зоряним небом.

повідальності за розбещення
неповнолітньої),
а з обов’язку. І це був
обов’язок у найкращому
розумінні цього слова, судячи з того, що вже 14 літ
їхньому шлюбові. А скільки пар до цього ювілею
«не дотягують», якщо

Друзі, це скорочений
ний
варіант статті, яка була
ла
надрукована у новому
му
місячному виданні від
ід
творців «Волині» — другому
гому
номері газети

Овен. У 2019-му Овен буде енергійним і бадьорим, але витрачати сили на дрібниці не варто. Бережіть нервову систему — погіршення стану здоров’я
пов’язане із постійними стресами. Можливі невеликі
проблеми з хребтом і суглобами.
Телець. Задумайтеся над тим, що ви споживаєте. Причина загострень ваших хронічних захворювань — відсутність належної кількості вітамінів і мінералів в раціоні. Особливо слід берегти себе від грипу
та застуди.
Близнюки. У новому році Близнюкам необхідно уникати стресів і депресії. У холодну пору року
остерігайтеся вірусних та інфекційних захворювань.
Необхідно стежити за раціоном і режимом харчування.
Рак. Гороскоп радить Раку бути оптимістичнішим, незважаючи на те, що у вас є схильність до
ускладнень зі здоров’ям. Необхідно добре висипатися, оскільки перевтоми можуть погано вплинути на
ваше самопочуття.
Лев. У 2019 році Леву потрібно постійно тримати себе в тонусі, більше рухатися і уникати стресових
ситуацій. Взимку бережіть горло, інакше ангіна та
бронхіт не відстануть. Остерігатися необхідно гастриту, емоційних перепадів і застуди.
Діва. У новому році почніть боротьбу зі шкідливими звичками. Зверніть увагу на те, що ви часто
переїдаєте. Весна є сприятливим періодом для того,
щоб скинути зайву вагу. Більше рухайтеся, перебуваючи на свіжому повітрі.
Терези. У 2019-му Терезам не можна перенапружуватися як фізично, так і психологічно. Нехай
все буде в міру і в радість. Радимо менше нервувати,
наповнюватися позитивом і споживати вітаміни. Не
займайтеся самолікуванням.
Скорпіон. Здоров’я у Скорпіона залізне, але
не до такої міри, щоб ставитися до нього легковажно.
Радимо «почистити» печінку від шлаків. Відмовтеся
від жирної, солоної і занадто калорійної їжі.

«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ».
АВ»
АВ».
Передплата на неї
продовжена ще до 10 січня
ічня
2019 року. Тож ви маєте
єте
шанс зустрічатися з нами
ами
частіше. Скористайтеся
еся
ним!
Місячна передплата
та
на «Так ніхто не кохав»
в» —
лише 5 гривень
(індекс — 60 779)..

Стрілець. У 2019 році життєрадісний Стрілець
може легко потрапити у «лапи» депресії. Радимо
звернути увагу на заспокійливі препарати, берегти
горло та не переохолоджуватися. Народні способи
лікування допоможуть позбутися багатьох хвороб.
Козеріг. Гороскоп на 2019 рік рекомендує Козерогу дотримуватися режиму. Грамотно поєднуйте
роботу та відпочинок, тоді ніякі застуди і ослаблення
імунітету не будуть вам страшні. Додавайте в раціон
білкові і молочні продукти.

Фотоколаж журналу «Український тиждень».

Водолій. Водолію у цьому році за здоров’я
надто турбуватися не доведеться. Ваш успіх — у різноманітному харчуванні. Потрібно в усьому мати міру
і боротися зі шкідливими звичками.

УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

Риби. Гороскоп не обіцяє Рибам серйозних захворювань у новому році. Імунна система працює без
збою. Загалом рік пройде для Риб спокійно і хронічні
недуги перестануть вас турбувати. Однак може з головою накрити депресивний стан.
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