Кілери сидять, а замовники
накивали п’ятами.
Назавжди?
с. 6

n На власні очі

Фото Олександра ПІЛЮКА.
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Бійці на передовій потребують не тільки хліба.

Коляда на фронті
щиріша, ніж у тилу
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Спеціальний репортаж
журналістів «Волині» із зони
бойових дій
с. 18

n Тема номера

»

Вітаємо!

ВІКТОР НИКИТЮК

ВАСИЛЬ ОМЕЛЬЧЕНКО
ЬЧЕНКО
Фото rivnepost.rv.ua.

ВАСИЛЬ
ВАС
И
ВЛАСЮК

7 січня відзначив день народження
мудрий, талановир
тий,
шанований людьми наш
т
земляк,
керівник, директор
з
ТзОВ
«Городище» Луцького раТ
йону
й
Анатолій Олександрович
НИКОНЮК.
У цей святковий день
Ми щиро вас вітаємо,
Добра і щастя вам бажаємо.
Хай обминають вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла радісна дорога
Щасливо стелиться до ніг.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід.
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ.
Осипаються дні пелюстками,
Непомітно проходять роки,
Не сумуйте, гордіться літами,
Недаремно прожиті вони.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці вашому залишать добрий слід,
Прийміть найкращі побажання
Здоров’я вам на многая, многая літ.
З великою повагою

ПЕТРО ПА
ПАНЧУК
А
І КО

ОЛЕНА МЕДВЕДЄВА

НАТАЛІЯ КО
КОЛЯДЮК,
ОЛЯДЮК,
ЕРГІЙ КОРПАЧ
Ч
ОЛЕСЯ ПРАЧ, СЕ
СЕРГІЙ

ЗНАЙ НАШИХ!
Сьогодні — продовження розповідей про людей, які завдяки
неймовірним старанням і відповідальності заслужили
на прихильність фортуни у 2018 році Історії успіху — на с. 7–9

»
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Читайте
нас 24 години
поспіль
і голосуйте
за «Людину року»
на сайті

VOLYN.COM.UA
A

протоієрей
о. Олександр,
церковний хор
та парафіяни ГлібоБорисовського
храму с. Шклинь
Го
Горохівського
району.

Вітаємо!

На Р
Н
Різдво святкує 60-річчя від
н
р
дня на
народження
Б
Богдан Олександрович
СОХАЦЬКИЙ,
праці
працівник Волинського автоцентру «Кам
«КамАЗ».
Ш
Шановний Богдане Олександр
дровичу!
Від щирого серця шлемо вам слова вдячності
та пошани, побажання
мі
м
іцн
цног
ого
ог
о зд
здор
ор
оров
ров
ов’я
я, ра
радо
дощі
до
щів
щі
в у житті. Хай завжди зігріває
міцного
здоров’я,
радощів
вас
ва
с те
тепл
пло
пл
о лю
людс
дськ
дс
ької
ьк
ої п
одяк
од
яки
як
и зза добрі справи. Дякуємо за
тепло
людської
подяки
проф
рофес
есій
ійну май
айс
стер
ерніс
ість та
а сумлінну працю.
професійну
майстерність
Повиростали діти,
Як квіти у дворі,
І 60-ліття
Вже стало на порі.
Не збавилось любові,
Не збавилось тепла,
Мудрішим стало слово,
Щирішою душа.
Дозвольте ж привітати
Вас з ювілеєм щиро
І щастя побажати,
І спокою, і миру!
З повагою
колектив Волинського автоцентру «КамАЗ».
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11 СІЧНЯ

Доброго дня
вам, люди!

Сонце (схід — 8.17, захід — 16.35,
тривалість дня — 8.18).
Місяць у Скорпіоні. 23–24 дні Місяця.
Іменинники: Марко, Іван, Георгій,
Єгор, Юрій, Веніамін, Лаврентій.
12 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.17, захід — 16.36,
тривалість дня — 8.19).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці.
24–25 дні Місяця.
Іменинники: Онисія, Федора, Макар, Ярина, Антон, Лев.
Фото Сергія ПАЛЬКА.

Снігових вам розваг, а не телефонних
Червонощоку дітвору на гірці
села Набруска Маневицького
району зустрів і сфотографував
Сергій Палько. У його колекціях
— краєвиди рідної Волині в
різні пори року. Зимова ж пора,
хоч і холодна, але казково
приваблива

Сонце (схід — 8.15, захід — 16.39,
тривалість дня — 8.24).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 26–
27 дні Місяця.
Іменинники: Василь, Федот, Петро,
Григорій, Емілія, Богдан, Микола.
15 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.14, захід — 16.41,
тривалість дня — 8.27).
Місяць у Козерозі. 27–28 дні Місяця.
Іменинники: Борис, Серафим,
Сильвестр, Сергій, Юлія, Уляна, Сидір.
щих зимових забав. Але чомусь жодного разу не побачила на ній дітвори
із саночками. Знайома розповідає,
що мусить часом і хитрістю дитину
на вулицю виводити — вимикає світ-

«Жирне» правило
Якось на вечірці
з педагогами довелося
почути розповідь учителя
української мови
Сергій НАУМУК

Днями він саме пояснював так зване правило
дев’ятки: у словах іншомовного походження після д, т,
з, с, ц, ж, ш, ч, р, якщо далі
йде приголосний, треба писати літеру «и», а не «і». Тобто має бути: капучино, американо, чипси, а не капучіно,
амерікано, чіпси, як найчастіше говорять і пишуть. Норма частково поширюється

на географічні назви. І хоча
на наших мапах (загляньте у
свій щорічник, де на форзаці
може бути карта світу) — досі
Мадрід та Сіцілія замість Мадрид та Сицилія.
Аби учням легше запам’яталися ці дев’ять літер, вигадали фразу: «Де Ти З’їСи
Цю ЧаШу ЖиРу?» Після всіх
приголосних у чужомовних
словах треба вживати «и».
Отож учитель пояснив усе це
і дозволив на контрольній замість правила писати лише її.
Один школяр, який чув
дзвін, але не знав, де він, видав свою «перлину»: «Чи ти
вже з’їв цю банку смальцю?»

«Родовід» виборов першу
премію за вокал і виступав
на столичному гала-концерті
Народний аматорський
колектив народної пісні
з Камінь–Каширського
районного будинку
культури і його художній
керівник Людмила
Довгун узяли участь
у VІ Міжнародному
конкурсі вокальних
ансамблів та хорів імені
Дмитра Бортнянського
«Родовід» змагався у двох
номінаціях: з академічного й
народного вокалу, виконавши волинські народні пісні
«Ой, як була я дай у матінки
своєї» (солістка Олена Козік
із села Підріччя), «Ой, що то
за той місячейко», записану у
Видричах з голосу Ганни Пав-

Сонце (схід — 8.16, захід — 16.38,
тривалість дня — 8.22).
Місяць у Стрільці. 25–26 дні Місяця.
Іменинники: Меланія, Петро, Мартина, Феофіл.
14 СІЧНЯ

Лариса ЗАНЮК

Пригадую, як моя бабуся, відгортаючи сніг зі стежини біля хати,
мріяла про теплу грубку, а мені не
холодно було спускатися зі снігової гори хоч би й цілісінький день.
Хотілося й на лижі, й на санки, а він
короткий — швидко сутеніє, додому
кличуть…
Йду тепер дорогою з автобуса в
селі мого дитинства на Ківерцівщині, кутаюся в шарф і згадую, як нас,
було, в хату не загнати. А сніг такий
же лапатий летить, як і колись, —
зараз би малим у сніжки грати, на
санчатах спускатися чи сніговика
ліпити, міркую собі, проходячи повз
шкільну гору — місце наших найкра-

13 СІЧНЯ

ляшик (соліст Федір Пащук), і
«На козацьких могилах».
Почесне журі у складі заслужених діячів мистецтва
співу нагородило колектив
першою премією за народний вокал. «Родовід» узяв
участь у гала–концерті переможців у Національному будинку органної та камерної
музики.
Людмилі Довгун вручили подяку за високий рівень
професійної підготовки учасників. Глядачі схвально відгукувалися і про костюми артистів. Учасники ж дякують
за фінансову підтримку голові Камінь–Каширської РДА
Валерію Дунайчуку та голові
райради Вікторові Сусу.

ло й інтернет. Радію, що є ще такі, як
оці розпашілі дітлахи на фото, котрі
вміють самі по–зимовому розважатися. А може, у них у селі немає інтернету?

Маневиччанин
бореться з раком крові
й потребує нашої
допомоги
Сергій Мельник із Маневичів, 1975 р. н.,
дізнався про страшний діагноз — гостру
лейкемію — в середині 2018–го
Родина й друзі намагаються вилікувати молодого чоловіка й батька. Завдяки небайдужим
людям вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень і знайти першого донора крові, проте лікування триває й фінансова допомога ще вкрай
потрібна. До того ж чоловік має рідкісну третю
групу крові з резусом (-), яку важко знайти. На
щоденне «прокапування» у відділенні обласної
лікарні в Боголюбах потребує 1500 гривень, а
при опроміненні лише на одну ампулу витрачають від 800 до 2000. Сергій і його родина дякують усім, хто вже відгукнувся. «Хороших людей
— велика кількість. Цей пост подяки вам, дорогі мої», — написала у «Фейсбуці» його донька
Мирослава.
Реквізити для допомоги:
5168755112620360 —
Мельник Мирослава Сергіївна (дочка),
5168 7427 1073 0890 —
Мельник Тетяна Іванівна (дружина).
Якщо ви можете бути донором,
телефонуйте на номер: 0673348090
(отець Андрій Мельник).

n Прогноз погоди

«Затишно дітям
у пазусі казок»
Пригадуються ці слова Ліни Костенко
в теплій хаті, коли дрова тріщать
у грубці, а вікна розмальовує
морозець, і завиває вітер у комині.
11 січня церква вшановує 14 тисяч
убитих Іродом віфлеємських немовлят. У давнину цього дня люди відпочивали на печі та в сутінках розказували
дітям казки, загадували і розгадували
загадки. Молодь проводила час на посиденьках. Спостерегли: якщо вітер
із півночі, а небо безхмарне, — на мороз.
А за прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометеоцентру Алли Адамської, 11 січня — хмарно з проясненнями, без істотних
опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер
північно-західний, 7–12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — 8–13 градусів морозу, вдень — 3–8. 12-го— хмарно з проясненням, невеликий сніг. Вітер
західний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 9–14, вдень — від
нуля до 5 градусів морозу. 13-го — хмарно, часом сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний,
7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 2–7 градусів морозу, вдень —
від 3 градусів морозу — до 2 з позначкою
«плюс». 14-го — хмарно, часом опади,
на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби — від мінус 3 —
до плюс 2.
За багаторічними спостереженнями,
найтепліше 11 січня було 1991 року —
плюс 10, найхолодніше — 1950–го — мінус
32 градуси.
У Рівному 11 січня хмарно, дрібний
сніг. Температура повітря — від 5 градусів морозу до нуля. 12-го — від мінус
7 до нуля, 13-го — від 4 морозу до нуля.
1-го — мінус 1 — плюс 1. 15
15-го
го січня —
3—7 градусів морозу,
у,
сніг.

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94.
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n Подія століття

Українська церква відкриває світові
обійми, російська — показує дулю
Фото Миколи ЛАЗАРЕНКА, president.gov.ua.

7 січня першу літургію в статусі повноправного предстоятеля
новоствореної Православної церкви України відслужив митрополит
Київський і всієї України Епіфаній
Василь УЛІЦЬКИЙ

одія відбулась у Софії Київській — древньому храмі, якому
незабаром
виповниться
тисяча років. А двома днями раніше увага усіх православних була прикута
до Стамбула (Константинополя), де 5 січня в урочистій обстановці Вселенський патріарх Варфоломій
підписав Томос про автокефалію України, а 6 січня
вручив його митрополитові
Епіфанію.
7 січня, на Різдво, усі
охочі
могли
побачити
цей історичний документ
на власні очі — його для загального огляду виставили
у Софії Київській. Для того,
щоб подивитись на Томос,
оформлений художником
Лукасом із монастиря Ксенофонт, що на Афоні, люди
шикувались у великі черги.
Під час літургії митрополит Епіфаній, згідно із багатовіковою
традицією,
згадав предстоятелів усіх
православних церков світу, у тому числі і Московського патріарха Кирила.
Таким чином митрополит
Київський підтвердив, що
нова очолювана ним церква зберігає євхаристійне спілкування з усіма без
винятку
православними
церквами. Серед яких і російська, до котрої належать
мільйони наших співвітчизників, що є вірянами УПЦ
МП. Тобто нова церква
вважає канонічними своїх
братів-українців із Москов-

П

У Томосі сказано, що він вручається двом особам — митрополитові Епіфанію
та Президенту Петрові Порошенку. Документ у Софію Київську вони теж вносили удвох.

ського патріархату і прагне
з ними діалогу. На жаль,
наразі в односторонньому
порядку. Адже в російській

ми нарешті
« Головне:
ступили на свою
дорогу, з якої вже
не зійдемо.

»

Український митрополит Епіфаній згадував, що багато років тому він
був на зустрічі із Вселенським патріархом Варфоломієм і той сказав,
що Епіфаній зробить ще багато корисного для України.
Ніби знав, кому вручить Томос…

церкві панують зовсім інші
настрої. Як відомо, ще у вересні Російська православна церква, а отже і її частина — УПЦ МП — припинили

євхаристійне спілкування
з Константинопольським
патріархатом. Тобто Кирил
не поминав Вселенського патріарха Варфоломія,
який надав Україні автокефалію. І ось на Різдво патріарх Кирил уперше не згадав не лише Варфоломія,
а й жодного предстоятеля
помісних
православних
церков! Це означає, що Російська церква фактично
пішла у повну самоізоляцію
від православного світу.
Росія вважає, що на відміну від інших православних народів українці
не мають права на свою
автокефальну церкву. І заради цієї думки готова
йти на радикальний розкол з усім православним
світом. Там проклинають
Патріарха
Варфоломія
та Президента Порошенка. А відомий протоієрей
Російської
православної
церкви Всеволод Чаплін
не соромиться називати Вселенського патріарха… сатаністом. І вимагає
«звільнити» його на Всеправославному соборі.
У 1990-х роках через надання Константинополем
автономії Естонській церкві Московський патріархат
на кілька місяців розірвав
відносини із Вселенським.
Але Україна — не Естонія.
За неї московська церква
триматиметься
зубами
до останнього. І усіляко
підбурюватиме проти нас
інших. Це означає, що процес визнання Православної церкви України іншими
церквами буде не швидким. Але ми рано чи пізно і його пройдемо, тим
паче, що маємо беззастережну підтримку першого
серед рівних — Константинополя. Хтось визнає Православну церкву України
одразу, а хтось — згодом,
в тому числі й Росія. Головне: ми нарешті ступили
на свою дорогу, з якої вже
не зійдемо. n
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Браво,
патріарше Філарете!
Фото korrespondent.net.

n

n Пряма мова

У номер!

Президент Петро Порошенко
присвоїв очільнику
Української православної
церкви Київського
патріархату (на фото) звання
«Герой України»
Про це глава держави поінформував українців на своїй сторінці
у «Фейсбуці». Петро Олексійович
написав: «Ще не придумано тієї
міри, якою можна виміряти внесок патріарха Філарета в боротьбу
за власну помісну церкву. Він був,
є і залишається духовним лідером
української церкви, духовним лідером нашого народу. Ось чому
вирішив присвоїти йому звання
«Герой України».
Нагадаємо, що протягом майже 30 років патріарх Філарет стояв
на чолі Української православної
церкви Київського патріархату
і активно розвивав її попри невизнання з боку інших православ-

них церков. Така його позиція
була сповна винагороджена: коли
розпочалося створення канонічної Православної церкви України, воно відбувалося на базі УПЦ
КП. У цій ситуації Філарет пішов
на мудрий і відповідальний крок —
на прохання Константинополя він
відмовився від балотування на посаду предстоятеля нової церкви,
поступившись молодим єпископам. Через це поява нової української церкви і стала можливою.
Браво, патріарше Філарете! n

Лесь ПОДЕРВ’ЯНСЬКИЙ,
художник та письменник,
про високий президентський
рейтинг Володимира
Зеленського та його гумор:

«

Це не український гумор. Це
гумор для бидла. Бидло любить,
щоб поржать. Йому покажи палець,
і воно буде ржать. Але я не проти
того, щоб бидло сміялося. Нехай
сміється, тому що йому теж треба
якусь розраду. Кожному своє… Там
же у нього 10% (рейтинг. – Ред.).
Значить, 90% – не бидло. Думаю,
такий відсоток у кожній країні однаковий. Бо в кожній країні є свій
Зеленський. Якщо ти увімкнеш
німецьке телебачення ARD чи щось
таке інше –
воно все однакове. Ящик
продукує саме
такий продукт.
Він не може
продукувати
інший.

»
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Погляд
Олеся КОВАЛЬЧУК,
заслужений учитель України,
лауреат обласної публіцистичної
премії імені Полікарпа Шафети

А хто із нас на гідне
життя не заслуговує?
Як тільки вибори — неодмінно спливає на
поверхню тема гідного життя. Але нині
вже далеко не в тому плані, який задавався
Майданом 2014 року
ам’ятається, він був не зовсім однорідним:
значна частина переймалася захистом національних ідеалів, ще якась — соціальними
змінами, а переважна більшість — усіма тими проблемами вкупі. Загалом ішлося про достойне буття
для кожного громадянина України — без запобігання-прогинання перед агресивними сусідами та без
приниження хронічними побутовими негараздами.
А що ж найчастіше чуємо про гідне і негідне
нині? Дозволимо характерний приклад. Коли час
від часу серед громадськості небезпідставно виникає сумнів щодо правомірності захмарних зарплат у правників різних рангів, мусується одне й те
ж тлумачення: «А хіба прокурори та судді при їхній
складній роботі не заслуговують разом із родинами
на добре життя?» Мовляв, високий матеріальний
добробут служителів Феміди — то запорука якісного обслуговування тебе, нездогадливий та недоброзичливий люде.
І як же прикро, що подібними, не особливо
й завуальованими, натяками сповнені риторика
окремих нардепів та агітаційні виступи численних
кандидатів у вигідні крісла (і навіть президентське
з-поміж них). Найхитріші слизьке місце вправно
обминають, та народ все одно робить висновок:
ага, видно й ти не соромишся «рильця в пушку».
Або й повторює вслід за Шевченком: «Ви любите
на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону
собі...»
Як би того не хотілося, мода по-хижацьки розподіляти громадське добро дає про себе знати уже
й у невеликих новоспечених ОТГ. Розхвильований
моніторингом загал переповідає, що при укладанні
річних бюджетів то там, то там очільники повикроювали собі зарплатню ледь не врівень із місячним
заробітком народного депутата, відповідно не забуваючи і про команду. А ще ж — доважки за інтенсивність, «оздоровчі», премії — і все заради гідного
життя невтомних слуг народу, все по закону і жодного здирства, як то ввижається доскіпливим шукачам правди. І що — оту потворну логіку такого буття
для самозваної еліти, яка потребує багато й одразу,
без жодної оглядки на зубожілу решту, вже маємо
сприймати як норму? А поміж іншим кажучи, кому
адресована ще з часів біблійних одна із притч-застережень мудреця Соломона: «Хто поспішно збагачується, той непокараним не залишиться»?
...То якою все ж таки має бути «відповідь до
задачі»? Невже без великих грошей про достойне
існування нічого й думати? Якщо ти не олігарх, не
прокурор, не суддя, не бізнесмен, не шахрай, не
рекетир і т. п. — запивай свої амбіції холодною водою?
На щастя, мільйони і мільйони, яким так упевнено протиставляють себе скоробагатьки, їхніх егоцентричних тлумачень не сприймають категорично. Бо не можуть недобачати там підміну понять, а
отже — і явне негідництво.
Такі й при мінімальних грошах повсякчас уміють дорожити особистою гідністю як однією з визначальних людських чеснот, давно утверджених у
цивілізованому світі. Вони не ведуться на передвиборну «гречку», не спускаються до блюзнірського
клакання довкола впливових чинів. Радше вибиватимуться з останніх сил на дрібних підробітках, домашньому господарстві чи на дачі, мерзнутимуть з
копійчаним товаром на ринку. Аби лиш у душі — та
благодатна гармонія, як у давній приказці: «Хоч нічого не маю, але гонор тримаю».
Саме таким, як то занотував не так давно у
своєму щоденнику великий любомудр-волиняк Євген Сверстюк, до снаги «обстоювати свою гідність,
зберігати гідність, дотримуватися гідності, відповідати з гідністю...»
На таких, попри (ніде правди діти!) численну
армаду їхніх продажних антиподів — нові й нові сподівання на гідне наше майбутнє. Гідне — і не лише
за законами совісті, а й при помірному достатку в
кожного.
Бо ми, українці, всі того варті. Всі, а не тільки самопризначені на обраних. n
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Обережно!
Головнокомандувач на колінах!
Колаж durdom.in.ua.

«Шановний Володимире
Володимировичу, не
допустіть зі свого боку
навіть натяку на воєнний
конфлікт. Тому що Росія і
Україна — дійсно братські
народи. Треба вам, я буду
вас благати на колінах...
але не ставте на коліна наш
народ», – між цими словами
і новорічним привітанням
кандидата в президенти
Зеленського — майже п’ять
років. «Колінопреклоненне»
звернення він зробив теж
на каналі «1+1» – вже після
появи у Криму російських
військових, за кілька тижнів
до анексії і початку бойових
дій на Сході. Та й після цього
— аж до сьогоднішнього
дня — кандидат на
головне крісло країни був
послідовним у своїх жартах
і заявах. Встиг вибачитися
перед президентом Чечні
Кадировим, виступити за
другу державну російську,
проти заборони фільмів
за участі артистів, що
порушували держкордон і
пропагували війну, назвати
Україну артисткою німецького
порнофільму, а Томос, за
який молилися мільйони
співгромадян, — «термосом»
Порошенка. Попри це,
кількість тих, хто симпатизує
артисту Зеленському і
називає його новим обличчям
в українській політиці,
залишається чималою.
Спробуємо розібратися у
феномені Зеленського, в
тому, що він означає для
країни
Квітослава ЩАСЛИВА

НАРОДНИЙ ПРЕЗИДЕНТ
ЧИ ХИТРИЙ БІЗНЕСМЕН

Український народ — романтичний і волелюбний. Мріє про
сильного лідера, який би заробляв
три копійки, харчувався гречкою,
їздив на велосипеді, крив матом
олігархів і розстрілював депутатів-крадіїв в прямому ефірі. Помножте це на велику втому від
наслідків війни, щотижневих політичних «шоу» з Верховної Ради,
параду дорогих авто урядовців і
силовиків. І ви отримаєте основу
феномену популярності ідеї про
артиста-президента.
«Щоби простий вчитель жив
як президент, а президент — як
простий вчитель» — це цитата з
одного зі скетчів із Володимиром
Зеленським в головній ролі. На
екрані Зеленський — саме такий
борець за справедливість, свій,
народний. Але мало хто замислюється, що залишається за кадром.
Проте лише виробництво кожного такого трихвилинного ролика
коштує більше, ніж річна зарплата вчителя. Сам же Зеленський
— успішний бізнесмен, левова
частина бізнесу якого зав’язана
на російський ринок. А гроші ще з
часів КВНу виводяться в офшори.
Нині ж його політичне шоу напряму
фінансує олігарх Коломойський. В
душі українцям Зеленський і його
ляльковод-утікач залізають професійно, не гребуючи бити у найболючіші точки.

31.12.2018 року. Зеленський пообіцяв йти в президенти.

НА ПОСТУ КЕРІВНИКА
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ –
АРТИСТ?

Окрім боку морального, є в історії з кандидатом Зеленським бік
професійний. Під час війни роль
президента для країни особлива.
Кожна його помилка може коштувати тисяч, а то й мільйонів людських життів. З цієї точки зору він

душі українцям
« ВЗеленський
і його
ляльковод-утікач
залізають професійно,
не гребуючи бити
у найболючіші точки.

»

– найнебезпечніший кандидат. Бо
ніколи не стикався в роботі з армійською справою, не розуміється
на тактиці і стратегії, не має професійної команди, та й сам жодного разу не відвідав українських військових в прифронтових районах
навіть із концертом. В його заявах
і програмі – немає ані слова про
нарощення обороноздатності, посилення армії і покращення умов
для військових. Це й не дивно, бо
Зеленський дав чіткий сигнал –
армія йому не потрібна, бо не збирається захищати країну, а буде
домовлятися з Путіним.
ПРОРОСІЙСЬКИЙ ДИПЛОМАТ

Для України існує ще й інший
бік фронту, не менш важливий –

дипломатичний. За останніх п’ять
років він вдарив по Росії найбільше
– під тиском санкцій Москва втратила лідерські позиції практично по
всіх своїх сильних напрямках, починаючи від нафти і закінчуючи бізнесом. З цієї точки зору кандидат
в президенти Зеленський теж ризикує не просто заморозити важку
п’ятирічну роботу, а й перейти до
невигідних і небезпечних для України перемовин. І заява про готовність благати Путіна на колінах про
милість в цьому контексті виглядає
як анонс грандіозного провалу.
На мінус працюють і багаторічні
зв’язки з Росією, яка роками збагачувала «народного кандидата», що
нині має мільярдні статки і продовжує отримувати гроші вже від українського олігарха.
Сам же Коломойський на цих
виборах спрацював дуже технічно.
Його проект «Артист — в президенти» має чітке завдання – відкусити
частину голосів у Петра Порошенка на користь Юлії Тимошенко,
яка вже пообіцяла олігарху-втікачу
ПриватБанк і повернення у велику
українську політику.
В його заявах і програмі –
немає ані слова про нарощення
обороноздатності, посилення
армії і покращення умов для
військових. Це й не дивно, бо
Зеленський дав чіткий сигнал
– армія йому не потрібна, бо він
збирається «стати на коліна»
перед Путіним. n
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ОВИНИ КРАЮ

Віктор ЮЩЕНКО:

8 МІСЯЦІВ — НА ПЕРЕДОВІЙ:
ЗАСЛУЖИЛИ ПЕРЕПОЧИНОК

«Юлія Тимошенко перешкоджала
створенню помісної церкви»
Отримання автокефалії
українським православ’ям
тотожне набуттю
незалежності 1991 року,
це подія, на яку чекали
багато поколінь. Державні
діячі української революції
1918–1920 років,
практично усі президенти
нашої країни, окрім
Януковича, намагалися
добитися надання
Томосу, і цей процес
успішно завершив Петро
Порошенко

Фото facebook.com/president.ukraine.

А

То візити Віктора Андрійовича і Юлії Володимирівни
на Святу Землю мали різну мету?

зю, це була одна з принизливих розмов. Тому що патріарх (Єрусалимський. — Ред.)
мені декілька разів нагадував:
«Пане президенте, це у вас питання політичне — створення
Української помісної церкви».
Цю установку піднесли як політичну. Я апелював до мільйонів українських вірян. Чому
я як пересічний громадянин, як вірянин своєї церкви
не можу мати це благо?» —
розповів Віктор Ющенко в інтерв’ю «Прямому» телеканалу.
За словами Ющенка, напередодні його візиту з Єруса-

n У номер!

лимським патріархом спілкувалася Юлія Тимошенко, яка
спеціально приїздила на Святу
Землю. Саме вона намагалася
призупинити процес надання
Томосу, і наслідки її бесід з лідерами православ’я давалися
взнаки.
«На жаль, замість того, щоб
дружно взятися всім за це, говорити, як то важливо для держави, для нації, були люди, котрі
експлуатували це як політичний
фактор. Прикро. Але, можливо,
від того ми й кріпкі», — підсумував він.
Джерело: zik.ua. n

ЯЛИНКИ ОБІЙШЛИСЯ КРАДІЯМ
ДОРОГО

ПРОЇЗД У РІВНОМУ
ПОДОРОЖЧАВ

Протягом останнього місяця 2018-го на Волині
лісівники провели 756 рейдів, під час яких
зафіксувано 84 випадки самовільної рубки новорічних
деревець

З 1 січня цього року
в обласному центрі
зросла вартість квитків
у міських маршрутках — з 5
гривень до 6. Рішення про
це прийняли на засіданні
міськвиконкому

Світлана ДУМСЬКА

е загалом 5457 гривень сплачених штрафів та 37 575 —
відшкодованих збитків. У середньому одне деревце
порушникам коштує понад півтисячі. При тому, що легальна новорічна ялинка вартувала у лісгоспі 60–80 гривень.
Усі штрафи та збитки вже добровільно сплачені у місцеві
бюджети. До речі, з 1 січня 2019-го адмінштрафи для громадян
за незаконну рубку зросли в три і більше разів, а для посадових
осіб — у 10. Для тих, хто протягом року здійснив повторно такі
дії, вони збільшилися у два–чотири рази і становлять відповідно
510–1020 і 5100–10200 гривень. Ще вищі адмінштрафи за вчинені кримінальні діяння на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду. n

Ц

Валентин СТАВСЬКИЙ

початку підвищити плату
за проїзд хотіли до 6 гривень
44 копійок, але члени міськвиконкому на це не погодилися,
оскільки їх обурив стан маршруток.
До того ж, як визнав міський голова
Рівного Володимир Хомко, цілком
зрозуміло, що нових машин перевізникам купити не вдасться. n

С

Р

Тел. 0950065238.

а сторінці голови Волинської ОДА Олександра
Савченка у «Фейсбуці» сказано: «Запрошую всіх
прийти на зустріч з Героями, які понад 8 місяців
перебували в зоні ООС, захищаючи країну від російських
окупантів». Зазначається, що підрозділи бригади проявили незламність та мужність у районі Мар’їнки, Красногорівки, Дебальцевого, Горлівки, Маріуполя, Зайцевого,
Новгородського, Станиці Луганської, Щастя, Старого Айдару, Попасної.

Н

ле, як виявляється, у вітчизняному політикумі є й
ті, хто власні кон’юнктурні
інтереси ставить вище національних і у найбільш вирішальні моменти проводив підривну
роботу проти створення Української помісної православної
церкви.
Віктор Ющенко, третій президент України, розповів про
те, як минулого року, відвідуючи
патріарха однієї з найстаріших
православних церков — Єрусалимської, якого він переконував
підтримати надання автокефалії,
почув від нього думки, що українське церковне питання носить
суто політичний характер.
«У моєму житті, якщо ми
говоримо про церковну сте-

Є багато вакансій.
Висока заробітна
плата.
Хороші умови.

Сьогодні у Володимирі-Волинському на Площі
героїв — урочистість з нагоди прибуття бійців
14-ї окремої механізованої бригади на чергову
ротацію із зони Операції об’єднаних сил
Олена ВОЛИНЕЦЬ

Віктор ПОЛІЩУК

НА РОБОТУ
В ПОЛЬЩІ ПОТРІБНІ
ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ
(СІМЕЙНІ ПАРИ).
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Фермерське
Фермерське
господарство
господарство
ЗАПРОШУЄ НА
ЗАПРОШУЄ
РОБОТУ трактористів,
НА РОБОТУ
зварювальників та
головного
токарів. Заробітна
бухгалтера,
плата висока +
заробітна плата
проживання.
висока.
Тел. 0967780333.
Тел. 067 332 00 24.

МОЛОКОВОЗ ЗАЛИШИВ
ТРИ СЕЛА… БЕЗ ГАЗУ
Минулого четверга близько 11-ї години у селі
Лище Луцького району КамАЗ злетів з мосту
в місцеву водойму
Марина ЛУГОВА

а кермом автомобіля був 57-річний рожищанин. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням. Внаслідок
ДТП було пошкоджено дві труби газопроводу високого та низького тиску. Без голубого палива залишилися
села Лище, Верхівка, Воротнів. А це — 824 споживачі.
Як розповіла по телефону фахівець зі зв’язків із громадськістю та пресою ПАТ «Волиньгаз» Оксана Швець,
того ж дня працівники аварійно-диспетчерської служби
взялися за відновлювальні роботи. Уже 4 січня у цих населених пунктах електрообігрівачі не знадобилися. Відшкодування збитків, завданих ПАТ «Волиньгаз», за словами
пані Оксани, — за компаніями, у яких застрахований молоковоз, що спричинив аварію. КамАЗ належить одному
з волинських підприємств, яке виготовляє молочну продукцію. Суму збитків фахівці-газовики ще підраховують. n

З

КОЛЯДА НЕ ДЛЯ ВСІХ БУЛА
РАДІСНОЮ
Увечері 6 січня в селі Іванівка Рожищенського
району загорівся дерев’яний будинок
Валентин МИШКО

риборкували вогонь працівники державної пожежно-рятувальної частини № 3 Рожища спільно з командами сіл Переспа та Навіз. У хаті виявлено тіло
44-літнього господаря. Припускають, що призвело до загорання необережне поводження з вогнем. 5 січня горів
дерев’яний будинок у Губині Локачинського району. Були
пожежі у житловому секторі у Замшанах на Ратнівщині
та в Петровому Іваничівського району. Ймовірні причини
— необережність та коротке замикання електромережі. n

П

РІВНЕНЩИНУ АТАКУЮТЬ
ХВОРОБИ-УБИВЦІ
На Острожчині від грипу померла 16-річна
дівчина, а від кору — 49-літній мешканець
Квасилова
Ірина ПАСІЧНИК

підлітка діагностовано грип А(H3N2), вірусний
енцефаліт, що підтверджено лабораторно. Дівчина звернулася до медиків 2 січня, і її відразу госпіталізували у відділення анестезіології та інтенсивної
терапії Острозької центральної районної лікарні, а вже
7 січня вона померла. За перший тиждень 2019 року
в області на грип та ГРВІ захворіло понад 6 тисяч осіб:
госпіталізовано 243 хворих, з них 176 дітей. А днем раніше від ускладнень кору помер чоловік. Він занедужав
19 грудня, а 24-го звернувся по медичну допомогу. Його
госпіталізували в інфекційне відділення Рівненської
райлікарні, та врятувати не змогли. Загалом у 2018 році
в області на кір перехворіло 3002 особи, 70% з них —
діти. Аби вберегтися від зараження, медики радять вакцинуватися. n
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Кілери сидять, а замовники
накивали п’ятами. Назавжди?
Фото Youtube.com.

Трьох рівнян, яких
звинуватили в організації
злочинного угруповання,
з літа розшукує Інтерпол.
Місцеві правоохоронці
стверджують, що
знають, де перебувають
Володимир Шевчук,
Володимир Соловйов
та Ігор Мокринський, але
чому досі їх не затримали —
не кажуть. Бо «таємниця
слідства»
Левко ЗАБРІДНИЙ

поки «організаторів банди» шукають, у сізо вже майже півроку
сидять двоє киян, яких згадані
рівняни начебто найняли для вбивства місцевого бізнесмена. Одному
зі столичних кілерів місцева поліція
«приписала» ще один злочин — смертельний постріл у випадкового перехожого.
Підозри Володимиру Шевчуку,
більш відомому в Рівному як Вова
Большой, Ігорю Мокринському та Володимиру Соловйову поліція оголосила торік у вересні, звинувативши
в організації злочинного угруповання,
замовленні підпалу редакції «Четвертої влади» та підготовці вбивства бізнесмена Валентина Загороднюка.
Пан
Загороднюк,
нагадаємо,
у липні «воскрес» через кілька днів
після того, як поліція повідомила про
його вбивство на автостоянці в цен-

А

трі Рівного. Місцева поліція тоді його
сама інсценізувала, затримавши двох
майже 50-річних киян-кілерів та вийшовши через них на замовників Загороднюка.
— Стійке угруповання організували й очолили в лютому 2018-го
в Рівному двоє людей з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, — зазначає заступник прокурора області Мирослав Пацкан. — Вони
розробили план злочинної діяльності,
маючи намір особисто підшуковувати замовників злочинів, передавали
виконавцям усі потрібні матеріали
(гроші, транспорт, зброю), інформацію про жертв. Двоє пособників цієї
групи підпалили редакцію одного з інтернет-видань та готувалися до умис-

знаємо, де можуть
« Ми
перебувати організатори
угруповання, проте
не можемо розголошувати,
оскільки це може зашкодити
розслідуванню.

»

ного вбивства (Загороднюка — Ред.).
За словами пана Пацкана, причетності до інших злочинів згаданого
«злочинного угруповання» не знайшли. Проте одразу після того, як киян
затримали, згадані двоє «організаторів» та третій, якого називають пособ-

ником, з Рівного зникли.
На початку грудня Рівненський
міський суд скасував повідомлення
про підозру Володимиру Соловйову, який якраз у справі і проходить
як «пособник». Заяву до суду подавав
адвокат Олег Головчак, наполягаючи, що у матеріалах справи Соловйов
згаданий лише раз — він показував
киянам (і то вказав не той під’їзд),
де живе Загороднюк. Але начебто
робив це на прохання самих киян, які
представилися як ті, хто зацікавлений
у незаконному видобутку бурштину.
Отож жодної причетності до організації вбивства Загороднюка він не мав,
навпаки, був у дружніх стосунках
із потенційною жертвою. Апеляційний
суд ухвалу міського скасував, тож пан
Соловйов залишається під підозрою.
— Розшукові заходи тривають, —
зазначає прокурор Пацкан. — Ми
знаємо, де можуть перебувати організатори угруповання, проте не можемо розголошувати, оскільки це може
зашкодити розслідуванню. Але розкриття угруповання, яке хотіло в особистих інтересах та з метою перерозподілу влади у злочинному світі,
вчиняти підпали та вбивства, вплинуло на криміногенну ситуацію в області. Нині вона стабілізувалася, значно
поменшало підпалів, а місцеві бандити поки «присіли».
За словами Мирослава Пацкана, у січні правоохоронці передадуть
до суду матеріали справи — щоправда, поки що лише стосовно двох кілерів. Одного з них, до слова, тепер
підозрюють не лише в участі у цьому
угрупованні, а й у вбивстві 24 травня торік 30-річного місцевого жителя
на вулиці Набережній у Рівному. Нагадаємо, що в чоловіка вистрелили
посеред дня. За словами Мирослава
Пацкана, зробив це один зі столичних
найманців на ґрунті особистої неприязні. Між п’яними чоловіками виникла
суперечка, коли один із них попросив
підкурити. n

n Політика

Тенденції життя регіонів –
у рейтингах політиків
Соціологічне дослідження групи «Рейтинг»
у рамках проекту «Портрети регіонів», проведене
із 16 листопада по 16 грудня, під час якого
було опитано близько 40 000 респондентів
(1600 в кожній області) є найбільш
репрезентативним в останньому півріччі
2018-го. Через значну кількість опитаних воно
може вважатись таким, що дає найбільш точні
цифри та переконливо свідчить про тенденції
в українському політичному житті країни
та її регіонів
Микола МЕЛЬНИК,
політичний експерт

ершою тенденцією є,
звичайно, ріст передвиборчого
рейтингу
Юлії Тимошенко, яка зробила
динамічний стрибок із другої позиції у грудні 2017 року
до лідера електоральних
симпатій із рейтингом 20,8%
наприкінці 2018–го. Тим часом симпатії до Петра Порошенка впали вдвічі — через
незадоволення українців соціально–економічною політи-

П

кою. І хоча його прихильники
зазначають, що, за чинною
Конституцією, глава держави не відповідає за економіку і соціальну політику, але
люди не бачать великої різниці між Порошенком і його
протеже Гройсманом, адже
Петро Олексійович має найбільшу фракцію в парламенті
й достатньо важелів впливу
на процеси в країні.
Якщо ж говорити про інших імовірних учасників виборчих перегонів, то вони
розмістились так: за Зелен-

ського готові проголосувати
13,4%, Порошенка — 11,1%,
Бойка — 9,6%, Гриценка —
7,8%, Ляшка — 6,6%, Вакарчука — 4,6%, Мураєва —
4,5%, Шевченка — 4,2%.
Рейтинг інших кандидатів —
менше 3%.
Окремо слід зазначити, що Петро Порошенко поки що програє битву
за друге місце шоумену Володимирові
Зеленському,
а рейтинг Анатолія Гриценка, який намагався тривалий

смертного шансів на вихід
у другий тур він не має.
Наразі, як свідчить опитування, у Порошенка найбільший антирейтинг (близько
50%), що значно ускладнює можливість перемоги
на президентських перегонах. Це зробити доволі важко, якщо половина країни
не хоче бачити його главою
держави. Втім і такий варіант
можливий.
«Проросійські» кандидати
Юрій Бойко і Євген Мураєв ра-

лідирує у всіх областях
« Тимошенко
України, за винятком Донецької, Луганської
та Харківської. Це свідчить, що її меседжі
зрозумілі і підтримуються українцями
незалежно від місця проживання.
час відігравати роль «третьої
сили», просів до четвертої позиції. І як би він не намагався
заявляти про об’єднання всіх
«демократичних кандидатів»
навколо своєї персони, але
без підтримки Святослава Вакарчука і Романа Без-

»

зом займають нішу в 14%, що
відображає загальну питому
вагу їхнього електорату. Поки
вони не об’єднаються, Бойку
не варто сподіватись на вихід
у другий тур.
Моделювання другого туру президентських виборів

серед усіх опитаних дало такі
результати: Тимошенко може
впевнено перемогти в парах
із Порошенком (29% проти
15%) та Бойком (29% проти 16%). Також у неї вищий
результат у парі з Анатолієм
Гриценком (26% проти 21%)
і майже рівні позиції в парі
із Зеленським (25% проти
26%). Серед тих, хто має намір брати участь у голосуванні в першому турі, результати
такі: Тимошенко також упевнено лідирує в парах з Порошенком та Бойком (34% проти 18%), має перевагу в парі
з Гриценком (30% проти 25%)
та незначну з Зеленським
(30% проти 29%). Водночас
через те, що 20% українців
досі не визначились зі своїм
вибором, говорити про впевнену перемогу Юлії Володимирівни ще завчасно, і тому
ні їй, ні її команді не можна
розслаблятись.
Тимошенко лідирує у всіх
областях України, за винятком Донецької, Луганської та Харківської, де першу позицію посідає Бойко.
На Львівщині вона поділяє
лідерські позиції з Порошенком та Гриценком, на Івано–
Франківщині — з Шевченком,
на Миколаївщині — із Зеленським. Це свідчить, що її меседжі зрозумілі й підтримуються українцями незалежно
від місця проживання. n
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n Володар «лампочки Ілліча»
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

РОЗУМНИЙ ГОРЩИК У ЛОКАЧАХ
УЖЕ ВИГОТОВИЛИ.
ТЕПЕР ВІЗЬМУТЬСЯ ЗА РОБОТІВ!
Фото з особистого архіву Віктора НИКИТЮКА.

Віктор Никитюк,
заступник директора
з навчально–
виховної роботи
опорного закладу
«НВК «Локачинська
ЗОШ І—ІІІ ступенівгімназія», який став
учителем року- 2018 з
фізики, довів міським і
столичним освітянам,
що й у глибинці можна
йти в ногу з реформами
у цій галузі. А ще він двічі
тато та вивів формулу
збереження власної
енергії

«Олігарх» із Дубна: «Панелі потрібно розміщувати строго на південь».

А пан Василь
має власну…
електростанцію!

Лариса ЗАНЮК

ого життєва сила така
потужна, що, здається, від неї можна
підзаряджатись. Комунікабельний, ерудований, уміє
працювати в команді, не перестає вчитися і не зупиняється. У погляді — впевненість, у класах немає
двієчників, бо вважає, що
фізику не знати не можна,
і заохочує вчити предмет
через побутові приклади.
Коли ми у травні знайомилися, запитала: «Яка формула
успіху вчителя № 1 в Україні?», то в кінці року він ще й
розкрив секрет збереження
власної енергії. Пан Віктор
розповідає:
— Із приємних вражень
за рік — зустріч із Президентом, гарний прийом у Маріїнському палаці, цікаві знайомства з педагогами року.
Міністерство запропонувало
переможцям конкурсу навчати колег для професійного зростання. Вчителями року стали молоді люди
до сорока. Це продуктивний
вік, вони тільки «за» нововведення в освіті. Що ще із приємного? Додалося і 20%
до зарплати, це мотивує,
коли стреси і нерви підготовки до конкурсу щомісяця
повертаються у грошовому
еквіваленті, — весело розповідає педагог. — Нещодавно на базі Локачинської
гімназії проводили семінар.
З усіх куточків Волині з’їхалися поважні гості — близько
70 керівників освітніх закладів — і я демонстрував майстер–клас «Творча лабораторія вчителя фізики».
Ми одержали обладнання у кабінети фізики, математики, біології й географії.
А ще здійснилася моя мрія
про цифрову лабораторію
фізики — за перемогу в конкурсі отримав такий чемоданчик із купою датчиків для
лабораторних робіт. Це просто чудово! Діти приєднуються зі смартфонів, бачать
усе на інтерактивній дошці,
словом, дуже зручно, ми
це активно використовуємо.
За фінанси школи зробили
гарний ремонт у кабінеті фізики, обладнали коштом бюджету.

Й

Буквально за якийсь рік її експлуатації
чоловік уже продає зайву енергію
державі

Вчитель року–2018 Віктор Никитюк отримав від Президента
заслужену нагороду.

— Як це вплинуло
на навчання школярів? —
не можу не запитати.
— (Сміється) Звичайно,
сам ремонт не впливає, але
умови позначаються на мотивації.
— Двієчники підтягнулися? — допитуюся.
— З мого предмета таких
немає, — відповідає і продовжує про активну діяльність: — 10 грудня минулого
року ми проводили ще один
семінар для молодих учителів фізики, знову показував

каже моя
« Якдружина,
я не тільки
вчитель року,
а й тато року.

»

майстер–клас, розповів про
перспективи. Колеги були
подивовані, що таке можливе в Локачах. А я вважаю, що
географічний фактор не вирішальний. Проводили з дітьми
STEM–ярмарок (STEM — симбіоз науки, технологій, інженерії, математики). Так от, ми
досліджували воду з погляду
усіх предметів: з фізики —
властивості, з хімії — живу і
мертву воду, з біології — смак
води з батьківської криниці.
Виготовляли власноруч печеру, розумний горщик із гідрогелем, мило з природних
компонентів. Автор проекту
— директор Оксана Сахарчук, а дослідження робили
учні протягом місяця, часом
і до 9–ї вечора засиджувалися, бо було цікаво.
— Дійсно, коли робота
захоплює, часу не помічаєш. Але, зважаючи на її
обсяг, як вдається зберігати енергійність? У вас на
«Фейсбук»-сторінці поба-

чила вислів відомого вченого: «Я фізик і маю право на збереження власної
енергії». Як ви це пояснюєте? Знову маєте в запасі
якусь особливу формулу?
— Те, що в класичному
розумінні вимагає у нас часу
і сил, якщо робиться з любов’ю, приносить задоволення. Коли робота переростає у
хобі. Можна сказати, що саме
через це енергія зберігається, а не витрачається.
— То формулу можна
записати так: збереження
енергії = робота + задоволення?
— Я подумаю над її удосконаленням, — усміхається
вчитель року.
— Любов у вашій формулі, безперечно, підсилюють ваші кохані дівчатка.
— О, так. Коли ми з вами
розмовляли у травні, я мав
лише одну донечку і дружину,
а тепер з’явилося ще двійко
дівчаток, нині нас п’ятеро:
двійнятка Софійка й Богданка, старшенька Улянка, дружина і я серед цієї краси.
— То ви дуже успішний
чоловік! Поряд з немалим
професійним успіхом ваш
особистий у рази більший!
— Як каже моя дружина,
я не тільки вчитель року, а й
тато року.
— Безперечно! А від цього легко й стартувати. Що
чекаєте в прийдешньому?
— Вже у лютому зустрічатимемо в школі гостей всеукраїнського семінару, тому
готуємося, бо це дуже відповідально. У перспективі —
відкрити секцію робототехніки. Стежимо за новинками,
не зважаємо, що ми десь у
глибинці, у нас дуже хороші
діти й педагоги, з ними хочеться працювати. n

У №4 за 18 січня 2018–го у публікації «За мільйон гривень
змусив сонце працювати на себе» ми розповідали
про жителя міста Дубна Рівненської області Василя
Власюка. Підприємець взяв кредит у банку — 800 тисяч
гривень, додав своїх 200 тисяч і став власником міні–
електростанції. Змонтував на даху будинку та металевих
опорах над гаражем 108 сонячних панелей загальною
потужністю 30 кіловат на годину. Після виходу газети
було чимало дзвінків із проханням дати координати та
телефон пана Василя. Він підказував усім охочим, з чого
потрібно розпочинати. Ми поцікавилися у дубенського
енергетичного «олігарха», як минув рік
Кость ГАРБАРЧУК

же можна говорити
про певні підсумки
роботи
електростанції, яка працює нормально. Зайву енергію продаю,
держава
розраховується
своєчасно, чесно й згідно зі
спеціальним «зеленим тарифом», — розпочав нашу
розмову Василь Власюк. —
Але, як тепер підказує мій досвід, встановлювати сонячні панелі краще все-таки за містом,

—У

ної віддачі. Вже в ході експлуатації частину батарей довелося переставляти, вони були
змонтовані занадто близько
одна від одної.
Цікавлюся у пана Василя,
як працює електростанція
такої похмурої та холодної
погоди. Він розповідає, що
регулярно моніторить її роботу й записує показники у
спеціальний журнал. Панелі в
такі короткі грудневі дні виробляють 3–5 кіловат електроенергії на добу.

місяць — сонячний і спекотний
« Найуспішніший
травень. Тоді станція виробила приблизно
4 тисячі кіловат. У червні–липні йшли дощі й
показники зменшилися. Але клімат змінюється,
й у нас нині значно більше сонячних днів.
щоб поряд не було сусідніх будинків та дерев, які створюють
тінь, тоді буде значно кращий
ефект. Ще одна порада для
тих, хто збирається монтувати
електростанцію: шукати компетентних та кваліфікованих
фахівців. У мене спочатку ніби
не було жодних питань до підприємця, який ставив панелі,
але згодом з’ясувалося, що
він не дуже чесно працює. Я
так і не отримав усіх необхідних документів на обладнання.
Згодом довелося переставляти електричний стовп та демонтувати комин на будинку.
Щодо роботи самих модулів,
то вони дійсно якісні. Але панелі потрібно розміщувати
строго на південь, тільки тоді
можна досягнути максималь-

»

За його словами, у сонячній енергетиці все залежить
від погоди. Якщо у грудні
2017–го він отримав 350 кіловат, то у грудні 2018–го
приблизно 150. Поки що найуспішніший місяць — сонячний і спекотний травень. Тоді
станція виробила приблизно
4 тисячі кіловат. У червні–
липні йшли дощі й показники
зменшилися. Але клімат змінюється, й у нас нині значно
більше сонячних днів.
Вітаючи читачів «Волині»
з Новим роком і Різдвом Христовим, Василь Власюк побажав усім стати енергетично
незалежними, для цього треба не боятися ризикувати та
впроваджувати різні технічні
новинки. n

8

ЗНАЙ НАШИХ!

10 січня 2019 Четвер

www.volyn.com.ua

n Золоті руки

n Ангели на землі

Фото rivnepost.rv.ua.

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Не тільки на медичних
ралі, а й у щоденній
роботі — аси

Олена Медведєва замість пера голкою творить дива.

І навіть Слово Боже
лягло на полотно

Наталія Колядюк, Олеся Прач та Сергій Корпач — команда переможців.

Минулого року ми часто вітали
«зіркову команду» Ратнівського
відділення ЕМД: фельдшерів
медицини невідкладних станів
Наталію Колядюк, Олесю Прач
та водія Сергія Корпача. 2018–й
був для них щедрим на перемоги
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ТЕПЕР ІЗ САШЕНЬКОЮ
ТА ЇЇ БАТЬКАМИ МИ ПОРІДНИЛИСЯ»

Торік на зимовому міжнародному чемпіонаті «Кременецькі медичні ралі-2018»
наші земляки вибороли «бронзу», змагаючись із лікарськими бригадами з інших
областей. А влітку Наталія, Олеся та Сергій здобули перемогу у Всеукраїнських
змаганнях «Черкаські медичні ралі-2018»
серед 40 команд із України, Литви і Польщі. Нині дівчата кажуть, що привезли
звідти не тільки медалі, а й неоціненний
досвід.
— На чемпіонаті у Кременці інсценували випадок із вогнепальним пораненням у голову. Звісно, ми попередньо готувалися, вивчили на зубок, як діяти, адже
таких ситуацій у нас ніколи не було. І ось
повернулися додому, я вийшла на чергову зміну — і раптом надходить виклик:
«Дитинка з простреленою голівкою!» —
згадує Олеся Прач.
Трирічна дівчинка, закривавлена, без
свідомості, тільки рученята конвульсійно
тремтять. Не набагато старша сестричка
знайшла вдома в коридорі пневматичну
рушницю, взяла побавитися і, як на біду,
влучила маленькій у скроню. Дякувати
Богу, їхати було недалеко, «швидка» прибула за 5 хвилин.
Фельдшер діяла грамотно, швидко,
завдяки цьому потерпілу й змогли живою доставити до Ратнівської райлікарні.
Стабілізувавши її стан, у супроводі реаніматолога вирушили до Луцька в обласну
дитячу лікарню.
— Знаєте, коли ми їхали, я молила Бога, щоб наш автомобіль не заглох
на дорозі. Адже життя маленької пацієнтки висіло на волосині, її треба було
терміново оперувати, — розповідала
Олеся. — Аби пришвидшити транспортування, назустріч нам відрядили «швидку»
з Ковеля. Увесь той час, поки дівчинку лікували, я за неї дуже хвилювалася. Зате
яка була радість, коли зустріла свою колишню пацієнтку здоровенькою і веселою! Тепер із Сашенькою та її батьками
ми наче поріднилися.
Молода фельдшерка з вдячністю
розповідала про свою наставницю й подругу Наталію Колядюк, про водія Сергія
Корпача, який є справжнім парамедиком

і у важких випадках бере на себе велику
частину роботи. А життя щоденно готує їм
нові випробування.
МОГЛА Б ПРАЦЮВАТИ У СТОЛИЦІ,
ТА «ШВИДКІЙ» НЕ ЗРАДИЛА

Хоч від моїх співрозмовниць я не почула нарікань на труднощі, не секрет, що
їх у службі екстреної медичної допомоги не бракує. Старі, зношені автомобілі
в умовах бездоріжжя виходять з ладу
у найвідповідальніший момент, пацієнти
бувають агресивними, виклики — хибними. І мерзнути, і мокнути, і болото місити
доводиться, і стреси постійні.
— Якщо любиш свою роботу, то знаходиш у ній перш за все позитив. Дуже
гарно на душі, коли розумієш, що людину

гарно на душі, коли
« Дуже
розумієш, що людину
врятовано, що завдяки тобі
вона житиме.

»

врятовано, що завдяки тобі вона житиме.
Різні бувають випадки — і серйозні ДТП,
і серцево–судинні катастрофи — інфаркти, інсульти. І втомишся, і перенервуєш,
але все це забувається. Моя подруга,
яка працює в Києві у сучасній і престижній клініці, казала: «З такими відзнаками
за перемоги у медичних чемпіонатах
тебе скрізь візьмуть». І я подала резюме,
одержала запрошення на роботу в столиці. Але так туди й не поїхала, — зізнається
Наталія Колядюк.
Сказати, що її життя у глибинці одноманітне й не цікаве, – язик не повернеться.
Тільки торік їхня бригада, окрім всеукраїнських змагань, брала участь у медичних
ралі у Словаччині й Польщі, на яких виступала нарівні із колегами з-за кордону, незважаючи на те, що ті мають значно краще
оснащені автомобілі. Готуються до таких
«екзаменів» у вільний від роботи час.
На «Волинських ралі-2018» минулої
осені Наталія Колядюк і Олеся Прач були
вже в ролі суддів. Раділи за бригаду із Велимча зі свого рідного Ратнівського відділення, з якою ділилися досвідом і яка
зайняла третє місце на цих змаганнях.
Першість вибороли ківерчани.
— Цього року вже інші люди поїдуть
відстоювати честь області. Але й ми
на місці сидіти не плануємо. Уже записалися на курси з педіатрії на базі Тернопільського медуніверситету. Олеся
на свята гайнула в Карпати. Сергій радіє
за доньку, яка закінчує медколедж. У відділення прийшов новий працівник. Отож
2019–й зустріли гарними подіями, — підсумувала нашу розмову Наталія. n

Олена Медведєва з Рівного одного разу, спостерігаючи за
сином, подумала: «Чим би дитина не бавилася, аби читала» – та й
узялася створювати... книги. Вона стала автором і дизайнеркою
неповторних рукотворних шедеврів у різноманітних техніках –
оздоблених соломкою, бурштином чи бісером, різьблених по
дереву, виготовлених зі шкіри і тканини, плетених гачком і вишитих
хрестиком. Коли ж помітила, що її творіннями цікавляться не тільки
діти, а й дорослі, взялася за твори українських класиків
Мирослава КОЗЮПА

же оглядаючись на минулий рік,
Олена Медведєва зізнається,
що він був найпліднішим у її
житті. — «Рівненський буквар» став
«найкращою книгою краю 2018-го»,
написала 3 книги, одна з них — «12
облич радості», в основі якої — 12 інтерв’ю з неординарними дітьми. А ще
світ побачили вишивані поезії Ліни
Костенко «Я мальву поцілую у щоку»,
4 Євангелія: від Івана, від Марка, від
Луки, від Матфея, відбулася презентація її шедеврів у Празі і ще багато-багато всього іншого.
Сьогодні мистецькі доробки Олени
виставляються у Волинському краєзнавчому музеї, серед експонатів
— єдиний у світі вишитий «Кобзар»
1840 року видання, збірки поезій Івана Франка «Народна пісня», Адама
Міцкевича «Ода молодості». А особлива гордість майстрині народної
творчості — повні тексти 4 Євангелій,
вишитих на полотні. Розмір сторінок –
60 см х 42 см. Кожна книга — у палітурці, обтягнутій шкірою, і вміщена у
спеціальний дерев’яний, схожий на
скриню футляр, який оздоблений художньою різьбою. За таку грандіозну
роботу взялася, коли відчула, що дозріла душею, а руки вже мали досвід.
Перш ніж приступити до надзвичайно відповідальної справи, Олена
Медведєва відвідала Ізраїль.
— Це допомогло зануритися у
біблійні тексти і розчинитися в них,
створити уявлення про місцевість, побут і традиції тогочасних людей. Саме
там зрозуміла глибше багато євангельських істин, — розповіла пані Олена. — Були моменти, коли відчувала,
що йду пліч-о-пліч із жінками в натовпі,
який слухає Христові проповіді, відчувала запах диму того вогнища, котре
розклав Ісус на березі Тіверіядського
озера після свого воскресіння, і мурахи пробігали спиною від слів: «Симоне
Йонин, чи ти любиш Мене?» Плакала
разом з язичницьким сотником, який
здивував Господа своєю вірою, коли
просив про зцілення слуги, піднімала
догори голову і на смокві шукала Закхея, тішилася радістю першого дива

В

у Кані Галілейській і благоговіла перед
народженим Немовлям, Спасителем
людства у печері.
Четвероєвангеліє вишивала українською гарнітурою. Тексти, висотою
букв 5 міліметрів, виконані чорною
ниткою завтовшки 1 міліметр за допомогою техніки «стібок».
— У цьому схожість рукотворних
книг із друкованими. При читанні очі
не повинні відчувати напруги. Це ж

2019-му в Олени
« УМедведєвої
теж грандіозні
творчі плани. Триває
робота над збіркою віршів
Лесі Українки.

»

все-таки книга, а вже потім — мистецький твір, — каже жінка. — Вишити
Євангеліє — це вклонитися, подякувати Богові за Його Слово, за те, що Воно
дісталося наших земель, завдяки Андрію Первозваному, і багатьом людям
допомогло у житті. Бо ж «Споконвіку
було Слово, а Слово в Бога було, і Бог
було Слово», – цитує майстриня.
У 2019-му в Олени Медведєвої теж
грандіозні творчі плани. Триває робота
над збіркою віршів Лесі Українки. Щоб
надихнутися творчістю поетеси, мисткиня відвідала Колодяжне, черпала
енергію Лесиного краю, аби якнайкраще відтворити вірші на полотні.
— Наразі вишито пролог. Трудимося вже над другою ілюстрацією
«Мавка і Лукаш», дозавершуємо
1-й розділ, — розповіла пані Олена.
Скільки вийде сторінок — поки що
майстриня не знає, бо не працює з
комп’ютерними програмами, а відразу береться до вишивання.
— Коли проводили презентацію
«Креативної книги» у Волинському
музеї, то з Колодяжного привозили
голки родини Косачів. Однією з них,
яка, ймовірно, могла бути в руках Лесі
Українки, вишили кілька рядків у майбутній рукотворній книзі. Це сакральні
моменти. Було святково і надзвичайно
трепетно, – ділиться враженнями талановита і невтомна майстриня Олена
Медведєва. n

ЗНАЙ НАШИХ!

www.volyn.com.ua

n Є такий хлопець!

Фото з Facebook.
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n Таланти з глибинки

Сільські актори
з Лобачівки підкорили
столичну сцену!
І цьогоріч, у 2019-му, збавляти обертів
не збираються. Тож далі буде!
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

альовнича Лобачівка на Горохівщині аж сяяла від
ювілеїв, зіркової слави,
за якою ще в лютому у столицю помандрував народний аматорський
театр, створений провідним актором Національного академічного
драматичного театру імені Івана
Франка, народним артистом України, лауреатом Шевченківської премії, уродженцем цього села Петром
Панчуком. На сценах Київського
національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана
Карпенка-Карого та Академії праці
і соціальних відносин сільські актори виступили настільки майстерно, що переповнені зали довго-довго не відпускали аматорів, а щоб
висловити їм своє захоплення грою
у виставі Миколи Куліша «Мина Мазайло», за куліси прийшли директор
Інституту літератури НАН України
Микола Жулинський, заслужений
діяч мистецтв, режисер театру імені
Івана Франка Петро Ільченко, режисер Сергій Проскурня, кінорежисер
Михайло Ткач, екс-ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення Микола Линник та інші.
Колектив підкорив столицю!
Виступав на сценах закладів культури рідної Горохівщини. Слава про
самобутність і високе акторське
мистецтво лобачівських панчуківців
долинула до Тернополя і Рівного,
а відзначивши восени своє п’ятиліття, колектив здобув найвище
визнання журі та публіки у Любомлі
на обласному огляді-конкурсі народних аматорських театрів, присвяченому 120-й річниці від дня
народження корифея українського
театру, Наталії Ужвій.
То був 12-й виступ із «Миною
Мазайлом» Миколи Куліша! А поміж

М
Василь захоплюється футболом, тож підтримка зірки Девіда Бекхема для нього важлива.

«Синьо-жовтий прапор
майорітиме над Сіднеєм —
я в це вірив»
Він був поранений, але
не зламався, став непереможним.
Ветеран АТО Василь Омельченко
представляв національну
збірну України на міжнародних
змаганнях «Ігри нескорених».
Сьогодні хлопець — п’ятикурсник
Харківського інституту
танкових військ. Василь із тих
15 найсильніших воїнів, яких
підтримують і світові зірки спорту.
Девід Бекхем особисто потиснув
руку і подякував волинському
герою за мужність, бо він всьому
світові показав свою незламність
і силу духу
Людмила ВЛАСЮК

вичайно, маю незабутні враження від участі в Іграх нескорених,
— розповідає хлопець. — Коли
стоїш на п’єдесталі під час нагородження, чуєш наш Гімн, а перед твоїми
очима — побратими, з якими воював,
фрагменти боїв, то розумієш, ради чого
боровся. Це особливий момент: якщо
й хочеться плакати, то лише від радості. Щодо спорту, то ще на контрактній
службі у 2013-му ми перемогли в конкурсі на кращий танковий взвод Збройних сил України.
На участь у цьому проекті спортсмена спонукав минулорічний чемпіон
змагань, товариш Олег Зімніков, з яким
навчаються в одному виші. Василь подумав: «А чому б не поборотися за золото,
як побратим?» — і взявся наполегливо
тренуватися, щодня намотував десятки
кілометрів.
— Він допомагав мені на тренуваннях і підтримував морально, — каже хлопець. — Це дуже важливо. Бо для мене
«Ігри нескорених» — це насамперед
можливість показати іншим, що травми
не перепона, аби чогось досягти в житті.
Все залежить від твоєї сили волі. Срібло
у стрибках в довжину та золото в забігу
на 400 метрів — це моя внутрішня перемога. Найважливіше те, що я наважився
взяти участь у цих змаганнях після важкого поранення.

-З

Народився Василь Омельченко
у селі Руснів Володимир-Волинського району. Змалечку мріяв стати військовим. Після закінчення школи уклав
контракт із ЗСУ і потрапив у танкові
війська 51-ї окремої механізованої
бригади. Коли почалась війна на Сході, Василя та інших хлопців перекинули
в зону АТО.
– На Донбасі пробув чотири місяці,
до поранення у Красногорівці, — розповідає військовий. — Я був механіком-водієм танка Т-64, у який влучив
мінометний снаряд. Він зайнявся, але
витримав удар, і за цей час ми встигли
врятуватися.
Василь отримав контузію та опіки.
Майже місяць лікувався в харківському
шпиталі. А після виписки все ж таки
здійснив свою давню мрію — успішно

у стрибках
« Срібло
в довжину та золото в забігу
на 400 метрів — це моя
внутрішня перемога.

»

склавши іспити, вступив до Харківського військового інституту танкових
військ.
— Я був переконаний, їдучи на змагання, що синьо-жовтий прапор неодноразово майорітиме над Сіднеєм, —
говорить Василь усміхаючись. — Але
найбільшою своєю перемогою вважаю те, що після всіх боїв залишився
живим. Вдячний мамі, вона сильно
за мене молилася.
Саме з Австралії хлопець почав
відкривати для себе світ, до того ніколи не був за кордоном. Після війни
звикати військовослужбовцеві до мирного життя було непросто. Допомагало спілкування з хлопцями, які пройшли через бої на Донбасі. А згодом
знайшов мотивацію життя у спорті.
А ще Василь дуже любить футбол: і самому грати, і стежити за матчами. Тож
зустріч із легендарним англійським
футболістом Девідом Бекхемом, думаю, не випадкова. n

постановками після важкої сільської роботи актори знову йшли
на репетиції, щоб на сцені ожив
їхній улюблений поет і композитор, духовний кумир Петра Панчука та головний герой написаного
ним спектаклю, автор гімну нашого
краю і збірки пісень «Волинь моя»,
Почесний громадянин Волині та заслужений працівник культури України Степан Кривенький. І глядачі побачили «Баладу про Степана».
— 2018-й був найврожайнішим
із п’ятьох років, відколи ми не уявляємо себе без сцени. Що плануємо? Жити зі своїм театром імені Петра Панчука! Назад дороги немає.
Було б більше спонсорів, щоб мали

стали
« «Виросли»,
вільнішими на сцені,
розумом і серцем
відчувають радість
гри і водночас
відповідальність.

»

за що їздити і чим, — каже керівник
народного аматорського театру НД
«Просвіта» села Лобачівка Андрій
Корнейко, який, до речі, 9 вересня
відзначив свій 55-літній ювілей.
— «Виросли», стали вільнішими на сцені, розумом і серцем
відчувають радість гри і водночас
відповідальність перед свободою
актора, — радіє за своїх чудових
земляків Петро Панчук. Каже, що
глядачі неодмінно насолоджуватимуться «Баладою про Степана»,
«Мартином Борулею», «Земляками», «Тев’є-молочником», «Миною
Мазайлом» — виставами, якими
аматорський театр уже здобув любов і визнання. І як істинний митець,
закоханий у свою малу батьківщину,
лобачівців, торує їм творчими задумами дорогу до нового успіху. n
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Першу виставу в Києві актори Лобачівського самодіяльного театру показали на сцені,
з якої починали Богдан Бенюк, Ада Роговцева та інші українські корифеї.
На фото: лобачівці з друзями після виступу.

l Священикові з Нововолинська Віктору Мартиненку заборонили проводити богослужіння у Московському патріархаті через поїздку до Туреччини і спільну службу з ієрархом Вселенського патріархату. Про це протодиякон
Низкиницького Успенського монастиря написав на своїй сторінці у «Фейсбуці».
У Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП пояснили, що Віктор Мартиненко не
дотримався присяги священнослужителя, неодноразово порушував священицьку
дисципліну та свідомо не виконував церковного послуху.

l На Волині минулоріч донечок найчастіше батьки
називали Софіями, Полінами, Євами, Маріями, Соломіями та Ольгами, синочків — Богданами, Макарами, Максимами, Артемами, Іванами й Арсенами.
Рідкісні імена дівчаток: Ділара, Магдалина, Стелла, Мієя
й Амалія, хлопчиків — Даміан, Натан, Авель, Самуїл та
Оскар.

n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

n На поворотах долі
Фото з домашнього архіву родини БІЛІНСЬКИХ.

— Ніколи… Це отець Олександр ріс
у сім’ї, де батьки вносили духовне життя
в його душу. У нас вдома цього не було.
Мене до віри свекруха привела.

Кольорові
сни

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ
У ПАРІ
За вікном холодно і віє вітер, а вам у теплій і затишній кімнаті на душі так само,
як і на вулиці, холодно та самотньо. Якщо
це так, то зателефонуйте мені, 57-річній одинокій жінці. Мій тел. 0684078934.

* * * із вдівцем-воХотіла б познайомитися

линянином інвалідом з дитинства. Мені
59 років, на вигляд молодша, поділюся своєю нерозтраченою любов’ю. Мій
тел. 0953391948.

***

Лучанин, не п’ю, не курю, працюю, житлом і матеріально забезпечений, шукаю жінку віком 30–40 років. Заради розваги прошу
не турбувати. Мій тел. 0965668286.

***

Довго думала, перш як написати в редакцію, і ось зважилася. Роки минають, а моєму середньому синові вже 47. І в такому
віці він ще не жонатий. Хороший столяр, надійна, добра людина. Хотілося б, щоб і йому
знайшлася пара. Багатства у нас нема — ми
прості люди, з радістю приймемо в родину його половинку. Поки я ще є, онуків би
гляділа. Телефонувати синові за номером
0954239222.

***

Пенсіонер поважного віку із сільської
місцевості чекає на дзвінок від жінки, яка
не вживає спиртного. Бажано, щоб вона
була з Луцька. Можливо, при спілкуванні ми б знайшли спільну мову. Мої тел.:
0962519507, 0666923877.

***

Мені 36 років, зріст 170 сантиметрів,
вага до 80 кілограмів. Проживаю у сільській
місцевості. Маю ІІІ групу інвалідності. Хотів би познайомитися із жінкою віком 30–
40 років. Несерйозних прошу не турбувати.
Мій тел. 0688698836.
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Під вінець Олександр Білінський вів наречену, коли був ще мирянином.

Бог дав їм чотирьох синів і двох доньок.

Виходила заміж за інженера-механіка,
а стала… матушкою
Олександр Білінський — настоятель
Свято-Хрестовоздвиженського
храму селища Колки, що на
Маневиччині. Хоч після школи, яку
закінчив у рідних Маяках Луцького
району, вступив до індустріального
інституту в обласному центрі.
Його дружиною стала дівчина
Нонна із Дубна, що на Рівненщині.
За фахом вона вчителька початкових
класів. А в семінарію Олександр
вступив, коли їхньому найстаршому
синові Іллі виповнилося вже
три роки. Був рукопокладений
у священики, і кардинально іншим
руслом пішло життя подружжя,
у якого тепер шестеро синів і дочок

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Я тебе, коханий, вже давно забула,
Залишився попіл там, де був вогонь,
Але те колишнє, те давно минуле,
Знов бентежить душу, мов пророчий сон.
Пам’ятають вікна, пам’ятають клени,
Не забуде серце мелодію весни.
Ту, коли уперше ти прийшов до мене,
Ту, коли нам снились кольорові сни.
Як тебе забути, я тоді не знала,
Як розбити келих із гірким вином.
Чужий сміх почула і тоді згадала,
Як невтішно плаче осінь за вікном.
Пам’ятає листя, пам’ятає осінь,
Не забуде серце сум тих перших днів,
Тільки ніч зимова знову й знову просить
Повернути казку кольорових снів.
Адріана ЗАБУЗЬКА,
Горохівський район.

«ВИ ЖИВЕТЕ, ЯК В АКВАРІУМІ, —
ВСІ НА ВАС ДИВЛЯТЬСЯ»

Катерина ЗУБЧУК

«САМ ГОСПОДЬ НАС ЗВІВ»

Нонна навчалася у Луцькому педагогічному училищі. А ось як і де побачила вперше свого майбутнього чоловіка?
З цього приводу жінка розповідає:
— Я мала одногрупницю, яка жила
у Княгининку Луцького району (тоді
це були Маяки). У гості якось приїхала
до неї, і ми пішли у спортзал місцевої
школи. Там якраз займалися хлопці, серед яких був Олександр. Тоді і познайомилися.
Хлопець навчався у Луцькому індустріальному інституті. Вони зустрічалися
десь рік. А потім їхні побачення в якийсь
момент обірвалися.
— Але сам Господь нас знову звів, —
каже жінка. — Сподобив так, щоб ми вже
більше не розлучалися. Моя подруга
у Ковелі виходила заміж. Я їхала до неї
на весілля. І сталося так, що автобус зламався й далі не рушив. Я вийшла. Прямую
вздовж дороги з наміром зустріти якийсь
попутний транспорт. І тут — Олександр
мені назустріч. Одне слово, знову почалися побачення.
— Але до одруження ще було далеко, — додає отець Олександр. — Загалом ми зустрічалися років чотири. А що
перерва була, то, мабуть, відіграло роль
те, що жили в різних місцях. Нонна їздила
у своє Дубно. Та й, як зараз думаю, треба було трохи відпочити один від одного
(може, стосунки перетворилися на рутину?). Але, видно, у Бога інші плани на лю-

Уже й наймолодша донька Алла — першокласниця.

не дуже задумуюся над тим, щоб спеціально демонструвати
« Яприклад
своєї сім’ї. Ми з матушкою живемо за Божими
заповідями — ото і все. Можливо, люди бачать це, відчувають
і роблять для себе якісь висновки.
дей. Тому й зустрілися ми знову.
У 1997 році Олександр одержав диплом. Інститут він закінчив за спеціальністю інженера-механіка з обробки металів тиском.
— Але так за цим фахом, — каже
отець Олександр, — і не працював.
Як і інші мої однокурсники. Це ж були
1996 – 1997 роки — величезна криза в суспільстві, занепад промисловості. Пішов
я у Центр зайнятості, став на облік. Звідти
одержав направлення на курси столярів
у профтехучилище № 2. Навчився з дерева щось трохи майструвати, аби заробляти якусь копійку.
Коли зайшла мова про те, чим, як кажуть, узяв Олександр, Нонна пригадала:
— Він дуже гарно грав на гітарі. Пісні
мені присвячував. А коли я була у Херсоні на практиці, то присилав не листи,
а справжні художні твори. У ньому дивно
поєднується здатність і до точних наук
(не випадково ж технічний інститут об-

»

рав), і до гуманітарних. Зараз можу сказати, що це й дітям нашим передалося.
Олександр вражав мене своєю поетичністю, романтичністю.
А як освідчувався? Звичайно, за словами жінки, була заповітна фраза: «Я тебе
люблю». Але і без цих слів обоє розуміли, що все йде до одруження. Весілля відгуляли у 1996-му. Розписувалися у Дубні,
а вінчалися у храмі села Маяки. Нібито випадкова зустріч двох молодих людей привела до шлюбу, якому вже 22 роки. А його
плоди — шестеро діток: чотири сини і дві
доньки. Старші Ілля та Павло — студенти
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Четверо молодших — Іван, Володимир, Марічка, Алла —
школярі.
«СВЯЩЕНИЦЬКИЙ ШЛЯХ
НЕ БУВ ДИТЯЧИМ ВИБОРОМ»

Сімейне життя Білінських починалося
у двокімнатній квартирі батьків Олексан-

дра. Та скоро молодята вирішили, що
самим треба спробувати налагоджувати
свій побут. Тож винаймали житло у гуртожитку, що в селі Милуші.
А ось як так сталося, що інженер-механік за фахом пішов вчитися у духовну
семінарію? З приводу цього отець Олександр розповідає:
— Батьки мої — дуже віруючі люди.
Вчили мене молитися й мама, й тато. Хотіли, щоб я був близьким до духовного
життя. Я думаю, що на вибір мого шляху
мали вплив якраз материнські молитви.
У храм села Маяки почав ходити ще юнаком: знову ж таки — мама так хотіла. Буває, стоїш на богослужінні і чекаєш, коли
то все закінчиться. Ноги болять, думка
одна: «Нащо мама мене сюди потягнула?»
А таки тягнула… Але Господь свою роботу робить. Минув час, і храм став другою
домівкою, де ти себе почуваєш, як свій
у Бога. Священицький шлях не був дитячим вибором. До цього я йшов поступово.
У духовну семінарію Олександр Білінський вступив уже 25-літнім. Їхньому
з Нонною найстаршому синові Іллі було
три роки. Матушка розповідає, пригадуючи, як усе враз помінялося і в її житті:
— Після Луцького педагогічного училища я, вчителька початкових класів,
працювала у Рожищенському районі. Потім — у Дубні, у приватній школі. А коли
ми поженилися з Олександром, то влаштувалася у Маяківську школу-інтернат.
Як чоловік вступив у духовну семінарію,
то і я пішла на регентські курси. У нас
тоді, крім Іллі, був син Павло. Я дуже хотіла вчитися. І ось завагітніла втретє — Ванею. Засмутилася до сліз. І шкодую, що
допустила цей гріх. Ваня — дитина надзвичайна. Він співає третім голосом
(тільки один із наших дітей), має чудовий слух. Це зараз у нього бас, а до того,
як поламався, голос у Вані був, як дзвіночок. Я йому кажу не раз: «У тебе першою
вчителькою була матушка Влада. То вона
мене вчила чисто співати, і ти в утробі теж
переймав ці знання». Звичайно, важко
було поєднувати материнство і навчання.
Як народився Ваня, то я взяла «академку» на рік, а закінчила регентські курси
з трьома дітками.
Чи думала жінка, що ось так поверне
життя, що вийде заміж за інженера-механіка, а стане матушкою? З цього приводу
вона каже:

2 липня 2000 року Олександр Білінський був рукопокладений у священики.
Відбулася ця подія у храмі Всіх святих
землі Волинської міста Луцька.
— Пройшовши там священицьку практику, — розповідає отець Олександр, —
я був направлений владикою Ніфонтом
у Воротнів Луцького району. Там створили невеличку громаду, яка мала тимчасову церкву (зараз у селі вже великий храм,
збудований отцем Михайлом). Добре, що
дорога з Воротнева до Луцька недалека, — я вчився стаціонарно і служив.
Уже тринадцять років отець Олександр — настоятель Свято-Хрестовоздвиженського храму селища Колки. Коли
мова зайшла про те, що сім’я священика — у всіх на виду, то він сказав:
— Це справді так. Ми, буває, чуємо від
парафіян: «Ви живете, як в акваріумі, —
всі на вас дивляться».
А ось чи накладає це якісь зобов’язання на життя подружжя? З приводу цього
довелося почути:
— Я не дуже задумуюся над тим, щоб
спеціально демонструвати приклад своєї
сім’ї. Ми з матушкою живемо за Божими
заповідями — ото і все. Можливо, люди
бачать це, відчувають і роблять для себе
якісь висновки.
Говорили ми і про те, що тримає сім’ю,
завдяки чому вона міцна. Отець Олександр міркує так:
— Віра і любов — ось що головне.
Любов — це широке поняття: то і самопожертва, і повага… А самопожертва —
це коли ти про себе забуваєш, а робиш
усе для іншої людини, підтримуєш її. Навіть у такому елементарному, як посуд
помити. Хоч, по правді, я не люблю цього
заняття, але коли треба, то не погребую.
І ще зауважив при цьому наш співрозмовник:
— Коли говорю про любов, то маю
на увазі справжні почуття, а не легку
закоханість з її ейфорійними емоціями. І, звичайно, коли вінчаю молодят,
то перш за все кажу їм, що справжню
любов треба творити — постійно трудитися над нею, інакше вона пропаде. Постійно просити у Бога цієї любові. І якби
ті, хто приступає до вінчання, це розуміли, то шлюби не розпадалися б. Вінчання нікого не тримає, як дехто, може,
думає, — це освячення шлюбу Богом.
Уявіть, що хтось посадив дерево у полі,
і вітер його гне то в одну, то в іншу сторону. У результаті виростає покруч. А якщо
за справу візьметься майстер-садівник — заб’є кілочка, прив’яже деревце,
то воно виросте рівненьким, гарним.
Вінчання — це як труд того умілого садівника: з Божого благословення, з Божою
допомогою сім’я буде успішна. Я знаю
чимало родин, які без віри уже б давно
розпалися.
І молодим — тим, хто тільки збирається одружуватися, або тим, хто стоїть
на роздоріжжі — перед життєвою драмою: бути сім’ї, чи ні, отець Олександр
адресує такі слова:
— Слухати треба своє серце. Приймати рішення розумом, а не керуватися
лише інстинктами…
Зайшла мова і про те, чи хотіли б Білінські, щоб хтось із їхніх чотирьох синів
пішов батьківським шляхом.
— Звичайно, я хотів би цього, — сказав отець Олександр. — Та ніколи не наполягатиму. Можна бути хорошим мирянином — і це краще, ніж стати поганим
священнослужителем. Але бути хорошим священиком — ще краще, — усміхається. n

n Кохання знаменитих

Ідеальна дружина
Пантелеймона Куліша
Історія кохання
я
української
письменниці
Олександри
Білозерської
(літературний
псевдонім
— Ганна
Барвінок)
і класика
української
літератури та
культури загалом,
лом,
а потім їхнє 50-річне
0-річне
подружнє життя
тя не були
Коли вони познайомилися,
Олександрі було 15 років.
ідилічними. І все ж таки
Куліш мав усі підстави
написати коханій дружині: «О ні, з тобою ми, Пречиста, не
помрем: Зоставим дві душі у любій Материзні, Світитимуть
вони спарованим огнем Народу темному, безбатченку в
Отчизні»
І недарма багато друзів (серед них — видатний вчений,
просвітитель та перекладач Іван
Пулюй) називали Олександру
Михайлівну «нашою Беатріче»,
«ідеальною дружиною Куліша».
Тут немає жодного перебільшення...
15-літня Олександра та її
майбутній чоловік (старший від
неї на дев’ять років) познайомилися на хуторі Мотронівка на
Чернігівщині, поблизу Борзни,
де жили Білозерські. Куліш, уже
багатообіцяючий письменник,
приїхав туди погостювати на запрошення свого друга Василя
Білозерського, пізніше — відо-

що кохає Пантелеймона, проте
Білозерська-старша заявила,
що дочку заміж в жодному разі
не віддасть. Кулішів роман на
деякий час припинився. Але в
1846 році письменник одержав
наукове відрядження за кордон
для вивчення слов’янських мов.
Перед від’їздом він вирішив побувати в Мотронівці. Здавалося
б, «приборкане» кохання відродилося з новою силою, протистояти якій було неможливо.
Тепер уже мати Олександри
згодилася на шлюб — можливо, справа була в тім, що в Куліша, на її погляд, відкривався
шлях до кар’єри. А як же сама

боярином на їхньому весіллі був сам
« Старшим
Тарас Шевченко, який так і сипав жартами,

»

дотепами.
мого діяча нашої культури (зокрема, активного кирило-мефодіївця, а згодом — одного з
видавців першого українського
журналу «Основа»), рідного
брата Олександри. Як згадує
Василь, сестра, вихована «під
уважним наглядом матері»,
прагнула (або була вимушена)
бути стриманою з Кулішем. «Він
(Куліш. — Ред.), пристрасний
і нетерплячий, хотів неодмінно
домогтися її освідчення, — пригадує Василь Білозерський, —
але не міг, і коли виїжджав від
нас для подорожі Київською
губернією, просив її прийняти
його портрет на згадку, проте
вона відмовилась, і він, поїхавши від нас, за ворітьми знищив
його й викинув у рівчак». Чи знав
Куліш, що «тиха» й «сором’язлива» Олександра заявила матері
буквально таке: «Ви не бажаєте,
щоб я вийшла заміж за Пантелеймона Олександровича, — я
з вашої волі не вийду, але ніхто
інший не буде моїм чоловіком»?
Гордий та самолюбний, Куліш майже рік намагався забути про Олександру, проте не
міг і несподівано знову приїхав
на хутір Мотронівка. Відбулася
відверта розмова між ним та
невблаганною матір’ю дівчини. Олександра, покликана на
«вирішальне слово», сказала,

дівчина? Пригадуючи ту пору
в листі, написаному 1905 року
у віці 77 літ (!), Ганна Барвінок
писала: «Всем ли так дается в
молодости три года обоюдной
горячей любви? И теперь еще
этот пыл любви не угас, и оттого
я так долго живу, что есть горючесть жизни, есть фундамент —
воспоминания прошедшего».
Весілля молодих відбулося
24 січня 1847 року. Старшим
боярином на ньому був сам
Тарас Шевченко, який так і сипав жартами, дотепами. У понад 50-літньому подружньому
житті Пантелеймона Куліша та
Ганни Барвінок було більш ніж
достатньо драматичних моментів. Молодій дружині (до речі,
Олександра Михайлівна у своїх
блискучих поетичних спогадах
називає не раз свого чоловіка
«моя дружина», що вельми цікаво!) доводилося стійко переносити приниження під час арешту і заслання чоловіка до Тули,
й виявляти дивовижно мудру
терплячість під час «романів»
Пантелеймона Олександровича з іншими жінками, вигаданих
і реальних, про які так люблять
розповідати ті, хто в історії культури вбачають здебільшого «полуничку».
Джерело:
na_skryzhalyah.blogspot.com.
g p
n

«Жінка — це не те, що вона говорить, і не те, якою вона
она
здається. Це та атмосфера, котра створюється в її присутисутності. Ось що є свідченням. Тому що ніхто з нас не може
ожее
ож
створити атмосферу, яка не належить її душі».
Бріжіт БАРДО,
О,
французька кіноактриса.
а.
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«Волинь» отримує від ФІФА «мінус шість»
і опускається на 5-те місце…
Луцький клуб не зробив жодних висновків із гірких уроків
нещодавнього минулого
ронзовітимемо»
аж до самісінької
весни» — такий заголовок мав наш матеріал про
турнірне становище «Волині»
в Першій лізі перед великою
зимовою перервою. Попереду лучан йшли лише СК
«Дніпро-1» і «Металіст 1925».
До того ж відставання від харків’ян становило лишень два
очки, тобто його можна було б
ліквідувати (звісно, за вдалого збігу обставин) у межах одного-однісінького туру…
Мусимо визнати: ми виявилися поганими провидцями! Весну «Волинь» зустрічатиме — в кращому
разі — на 5-му місці.
Адже за невиконання рішення Дисциплінарного комітету
ФІФА від 18 вересня 2017-го
з луцького клубу знято 6 турнірних очок. Ідеться про невиплату
боргу одному із сербських клу-

Фото fcvolyn.net.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

«Б

Якщо дуже коротко підсумувати: наступаємо на ті
самі граблі — й отримуємо
чергову ґулю на лобі. Є серйозні питання до власників
та менеджменту клубу. Вони
не лише не запобігли цій ситуації, а й навіть не спромог-

лися хоч якось її пояснити.
На офіційному сайті «Волині»
про це — жодного слова!
Водночас щиро жаль людей (гравців, тренерів, уболівальників), які повірили
в наведення ладу в луцькому
футбольному
господарстві
та відродження «Волині»…
За невиконання рішення ДК ФІФА від 18 вересня 2017 року з ФК «Волинь»
(Луцьк) знято 6 турнірних очок.
У списку бомбардирів лідирують:
Станіслав
Куліш
(«Дніпро-1») — 10 голів (2 — з
пенальті) і Денис Кожанов («Волинь») — 9 влучних «пострілів»
(4 з них — із пенальті). n

ТЕПЕР ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ МАЄ ТАКИЙ ВИГЛЯД:

Скільки тепер має забити Денис Кожанов,
щоб повернути команду хоча б у трійку?

жаль людей (гравців, тренерів, уболівальників),
« Щиро
які повірили в наведення ладу в луцькому футбольному
господарстві та відродження «Волині».
»

бів за трансфер центрального
захисника Івана Рогача, який

виступав за «Волинь» у 2014–
2015 роках.

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу
на довкілля
_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб’єктом господарювання)
_________________201810121923_______________
____
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення,
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Модернізація системи водопостачання і водовідведення Луцька з реконструкцією існуючих систем
водопостачання, водовідведення та каналізаційних
очисних споруд.
Проект буде реалізовуватися в рамках Закону України «Про ратифікацію фінансової угоди
(проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським
інвестиційним банком» (№ 975-VIII від 03.02.2016)
та Інвестиційної стратегії Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) міста Луцька, яка затверджена рішенням сесії Луцької міської ради від
06.10.2015 № 79/2.
Планована діяльність передбачає здійснення наступних заходів:
l модернізація технологічної системи станції
водопідготовки Дубнівського водозабору м. Луцька
з реконструкцією насосної станції та введенням в експлуатацію нових проміжних насосів, встановленням
двох аераційних турбін та 10 напірних фільтрів HI-FLO
9 UFP- 120;
l реконструкція ділянок водогону, загальною
протяжністю 7 км, шляхом демонтажу сталевих застарілих водопровідних труб Ø 600 мм та заміною їх
на труби поліетиленові меншого діаметра;
l реконструкція каналізаційних очисних споруд
м. Луцька, яка включає в себе: реконструкцію аеротенків і повітродувних станцій, з використання трубних аераторів для поліпшення аерації у аеротенках
та встановлення 8 повітродувок, потужністю не менш
5000 м3/годину; модернізацію технології для видалення відходів зі стічних вод, яка ґрунтується на первинному механічному та біологічному очищенню стічних
вод. Для цього встановлюються дев’ять шнекових
решіток для видалення зі стічних вод відходів (побутових, волокнистих включень); установка приготуван-

ня і дозування реагенту, який додається у стічні води
перед потраплянням їх у аеротенки; встановлення
мікрофільтрів для очищення води після аеротенків;
встановлення ультрафіолетових ламп для дезінфекції
води після біологічних ставків; модернізація споруд
для зневоднення мулу з впровадженням технології
оброблення мулу. Метод зневоднення — центрифугування з попереднім додаванням флокулянту ПАА
та ущільнення. Передбачається встановлення спеціального обладнання (системи) для приготування
та дозування флокулянту, центрифуги та фільтрпресу;
l модернізація насосного обладнання КНС
№№ 1, 5 зі встановленням нових насосних агрегатів.
Ремонт будівлі, даху, фасаду КНС № 5, трансформаторної підстанції, благоустрій проммайданчика КНС № 5;
l закупівля спеціальних транспортних засобів
для техобслуговування систем водопостачання та водовідведення.
Впровадження планованої діяльності не призведе до зміни потужностей по водопостачанню та водовідведенню. Потужність каналізаційних очисних
споруд становить 120 тис. м3/добу.
Здійснення планованої діяльності передбачається у межах існуючих земельних ділянок, відведених
для господарської діяльності підприємства за адресами:
l м. Луцьк, вул. Дубнівська, 26 — ділянки площею
1,9001 га та 7,4685 га;
l м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 2 — ділянка площею
0,229 га;
l м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1А — ділянка площею 0,38 га;
l м. Луцьк, вул. Селищна, 90 — ділянка площею
40,07 га.
Додаткове використання земельних ресурсів
та ґрунтів не планується
(загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності).

2. Суб’єкт господарювання
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ», ЄДРПОУ 03339489. 43010, м. Луцьк, вул. Дубнів-
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ська, буд. 26, тел. (0332) 28–40–00.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань).
Громадські слухання (другі) відбудуться —
не плануються.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів
України. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35. Відділ оцінки
впливу на довкілля: тел./факс (044) 206–20–89; електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактна
особа — Шимкус Марина Олександрівна.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу).

Міністерство екології та природних ресурсів
України. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35. Відділ оцінки
впливу на довкілля: тел./факс (044) 206–20–89; електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактна
особа — Шимкус Марина Олександрівна.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа).

4. Процедура прийняття рішення
про провадження планованої діяльності
та орган, який розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл
на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу).

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше
35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку з оцінки впливу
на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються
планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися
в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
29 січня 2019 року о 10.00 у приміщені актового
залу комунального підприємства «Луцькводоканал»
за адресою: 43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 26.

6. Уповноважений центральний орган
або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний
орган, до якого надаються зауваження
і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів
України. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35. Відділ оцінки
впливу на довкілля: тел./факс (044) 206–20–89; електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактна
особа — Шимкус Марина Олександрівна.
(зазначити найменування органу, поштову
та електронну адресу, номер телефону та контактну
особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом
усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 223 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд
громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності).

9. Місце (місця) розміщення звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
КП «Луцькводоканал», 43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 26, тел. (0332) 28–40–00. Контактна особа — Марчук Анатолій Зиновійович.
Луцька міська рада, 43025, м Луцьк, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 19, тел. (0332) 77–79–04.
Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності — з 10.01.2019 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа).
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n Обпалені війною

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
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n Пам’ять

«О Боже мій, а я ще й не жила,
А я ж лише «зализувала»
крила…»

Михайло Ярмола з глибокою вдячністю розповідав про свого рятівника –
львівського кардіохірурга Тараса Рудика.

А СЕРЦЕ БІЙЦЯ РЯТУЄТЬСЯ
ВІРШАМИ
На початку березня минулого року наша газета розповідала про
28-річного учасника бойових дій Михайла Ярмолу з Ковеля, який уцілів
під кулями, але потребував серйозного хірургічного втручання. Лікарі
діагностували у нього дефект міжпередсердної перетинки. Операцію
провів львівський кардіохірург Тарас Рудик зі своєю командою.
А нещодавно ми поцікавилися, як справи у молодого ветерана війни
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

’ясувалося, Михайло і у мирному житті опинився на «передовій»:
нині працює головним спеціалістом
управління капітального будівництва
та житлово–комунального господарства
у Ковелі. У кожному місті це найклопітніша сфера, де найбільше проблем, скарг,
звернень… Тут і зі здоровим серцем
не кожен витримає. А вчорашній боєць
попросився на роботу після складної
операції.
Нагадаю, Михайлові Ярмолі, якому
побратими дали псевдо Укран, потрібно
було «залатати дірку» в міжпередсерді.
Волонтери оголосили збір грошей на дороговартісну операцію, пробилися на рівень Міністерства охорони здоров’я,
вимагаючи, аби бійця забезпечили окклюдером, який коштує близько 100 тисяч гривень. Але Ярмола відмовився,
бо знав, що у черзі на цей пристрій —
сотні дітей із такою ж вадою, як у нього.
На щастя, незабаром з’ясувалося, що
новітню технологію пластики дефекту
міжпередсердної перетинки опанували фахівці Львівської обласної клінічної
лікарні. У грудні 2017 року вони вперше
провели операцію на серці через мініінвазивний доступ (без розкриття грудної
клітки) за європейськими стандартами.
Методика, яку освоїв кардіохірург Тарас
Рудик, дає можливість суттєво скоротити
терміни реабілітації, здешевлює післяопераційне лікування хворих. І цей фахівець зголосився допомогти нашому землякові. Менш як через тиждень після втручання Михайло повернувся до Ковеля.
Лікарі наголошували: для відновлення потрібен час, дорогі ефективні препарати, спокій. А хлопець вже через місяць
почав шукати роботу. «Хворіла мама, потрібні були гроші на лікування», — пояснює причину такого поспіху.
Пригадую, як під час нашого першого спілкування Михайло розповідав про
своє відчуття провини перед ненькою
за ті хвилювання, які їй довелося пережити, поки він був на Сході України.
І тоді, коли у лютому 2015 року мобілізували, і згодом, як підписав контракт і повернувся на передову, і коли відчув, що
підводить серце, хлопець тривожився
не за себе, а за хвору маму, присвячував
їй свої щирі й сповнені ніжності вірші. Ро-

З

бив усе, щоб врятувати найріднішу людину. Та Бог розпорядився інакше… І народилися зболені Михайлові рядки:
«І день як день, а сонце тьмяне,
Тривожне серце відпекло,
Ця осінь жовтим болем стане,
Протяжний крик,
Холодний вік,
Померкло каменем зело…
Непоправна втрата, пережите горе
не минули безслідно. Знову став відчувати важкість, дискомфорт у грудях. Але,
як каже Михайло, дослухатися ніколи,
бо роботи — через край. То грудневі снігопади замітали дороги, то дощі випробовували дахи житлових будинків, то інші

щастить на справжніх
« Мені
лікарів, на добрих людей.
Важко перелічити усіх, хто
допомагав, хвилювався
і вболівав за мене, —
я пам’ятатиму їх завжди.

»

комунальні проблеми, які непокоять ковельчан. Зізнається, що на обстеження
до Львова так і не вибрався. Кардіохірург Тарас Рудик, хвилюючись за свого
пацієнта, попросив волинського колегу
і друга — кардіолога Ростислава Зубика — стежити за його здоров’ям.
— Мені щастить на справжніх лікарів,
на добрих людей. Важко перелічити усіх,
хто допомагав, хвилювався і вболівав
за мене, — я пам’ятатиму їх завжди, —
з вдячністю каже Михайло і дарує нашим
читачам вірш, який написав нещодавно:
В Новорічні, Різдвяні свята
Мої сни малюватимуть дім,
Де ялиночку донька мала
Прикрашає дощем золотим.
Поруч з нею щебечу: «кусь–кусь» …
Зрозумію до болю в душі,
Що це сон. Вмить один залишусь
Теплим вітром в чужім вітражі.
В нас ялинка стояла завжди,
Ще радянські зірки та вогні,
Дід Мороз із мішком на плечі
Залишив дар на спогад мені…
Ностальгує той час журавлем
Із далекого вирію клич,
Осідаючи тихим дощем
В сьогодення важких протиріч. n

Вона відійшла у Вічність
у Святвечір…
Коли всі очікують
справжнього дива — приходу
на землю Спасителя.
У такі благословенні дні
розкривається небо — й
усі наші добрі помисли
та прохання приймає
Всевишній… Душа Світлани
Костюк, як і завжди,
була сповнена любов’ю
до рідної землі та людей.
Вона до останнього подиху
вірила в Бога, сподівалася
на своє зцілення й
на одужання країни. І ніколи
не здавалася, навіть тоді,
коли було надзвичайно
важко і… безнадійно
Алла ЛІСОВА

ці святкові різдвяні дні
пригадалися три епізоди,
пов’язані з відомою волинянкою, лауреатом і дипломантом багатьох літературних конкурсів і премій, авторкою восьми
поетичних збірок Світланою Костюк, яка жила й творила в Нововолинську.
Весною 2015 року письменниця була запрошена до Неаполя
(Італія) на церемонію вручення
їй заслуженої нагороди, здобутої на Міжнародному літературному конкурсі «Між словом
і вічністю». Та вже за два тижні
зрозуміла, що поїздка не відбудеться. І не тому, що після чергового сеансу хіміотерапії лікарі
категорично заборонили такий
ризикований крок у літню спеку,
а через нестачу коштів. Але присутність пані Світлани на цьому
торжестві стала принциповою
для тих, хто цінує її правдиве, філософське, емоційно проникливе слово, — саме вони доклали
чимало зусиль, аби це свято для
поетеси відбулося. Коли ми зустрілися з нею після повернення,
здавалося, що попри всі фізичні
випробування їй додалося доброго настрою, налаштованості
боротися далі з важкою недугою.
Поетка світилася від щастя, розповідаючи, як мер Неаполя особисто вручив їй високу нагороду.
Я вкотре захоплювалася мудрими міркуваннями — поглядами
на життя, вірою в те, що любов є
всепереможною і вічною. Вона
вміла власним прикладом розрадити й підтримати.
Незабутньою стала презентація її поетичної збірки «Траєкторія
самоспалення», яка в аудиторії
Львівської академії друкарства
саме в дні Міжнародного книжкового форуму 2015 року зібрала
багато творчих людей — учителів-словесників, письменників,
журналістів, літературознавців,
музикантів, кожного з яких винуватиця торжества душевно
представила. Тоді її поезію в авторському виконанні хотілося
слухати і слухати…
Запам’яталася також наша
остання зустріч (тоді так не думалося), коли Світлана забігла
в редакцію подарувати мені свою
збірочку «Зцілення любов’ю». Поспішила залишити автограф під

У

Згадаймо пані Світлану щирою
молитвою...

таким епіграфом «З присвятою
родині і друзям, усім моїм земним Ангелам». Я вважала своїм
моральним обов’язком взяти
в неї інтерв’ю, яке теж стало…
останнім. Для заголовка взяла
мовлену Світланою кілька разів
фразу «Кожен день живу, як останній…»
А в листопаді минулого року
під егідою працівників Нововолинської центральної міської

все лихе мине,
« Аколись
мине… Несемо
хрест тяжкий задля
грядущого.

»

бібліотеки, численних друзів
та прихильників таланту поетеси
в честь її 55-ліття відбувся вечір
пам’яті «Приречена світитись
і світити». Глибоко вразило те,
як пані Світлана, перебуваючи
вже у кращому світі, змогла зібрати на свій ювілей людей із різних
куточків України. До Нововолинська прибули Юрій Щербик — доброволець та учасник бойових дій
на Сході України, поет та бард,
автор збірок «Небо Донбасу», «На
лінії невидимих фронтів», Іван
Гентош — поет і пародист, член
Національної спілки письменників України, Люба Хомчак — громадська і літературна діячка, ініціатор і організатор книжкових
толок по всій Україні під гаслом
«Захід і Схід — разом!», власниця
львівської книгарні «Книжковий
дворик», Галина Фесюк — поетеса, краєзнавець, журналіст, громадський діяч у сфері культури,
засновниця і керівник конкурсу
імені Леся Мартовича, та чимало волинських знаменитостей.
Воістину, людина живе, доки
її не забувають. Доки її вірші
та пісні бентежать душу:
А все лихе мине,
колись мине…
Несемо хрест тяжкий
задля грядущого,
Де буде мати сонячна, як день,
І добрі люди, дивом
зачаровані,
І зорепад нечуваних пісень,
І почуття, Всевишнім
подаровані… n
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Вітаємо!
90 років від дня народження святкують цими
днями дорогі наші батьки,
дідусь та бабуся, жителі
села Гута Ратнівського району
Анастасія Іївна
та
Василь Никифорович
ГОЛОВІЇ.
Дозвольте сьогодні нам вас привітати,
Любові й подяки слова вам сказати.
За лагідне серце та щиру турботу,
За руки невтомні, нелегку роботу.
За те, що зростили, за хліб на столі
Спасибі, рідненькі, уклін
до землі.
Хай щастя приходить
до вашого дому,
Прогнавши недуги, хвороби
та втому.
З повагою та любов’ю
діти, внуки, правнуки.

Сьогодні святкує 80 років від дня народження любий чоловік, тато, дідусь
Степан Іванович
СИРОТЮК
із села Полапи Любомльського району.
За роком рік життя невпинно лине, дарує весен веселковий час, у цю прекрасну
ювілейну днину вітання щирі ви прийміть від нас.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі й онуки ростуть,
А серце таке молоде іще й досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Про кожного з нас — хто далеко, хто близько –
Всі тривоги ваші і світлі думки.
Спасибі за все, уклін наш
низенький,
Здоров’я і щастя на довгі роки.
Ми дякуємо Богу, що ви у нас
є, хай сили й здоров’я Він вам дає.
З повагою та любов’ю
дружина, діти, зяті, внуки.

8 січня відсвяткував день народження настоятель Кисилинської православної церкви
Іван Ярославович
КВІК.
Всечесний отче, прийміть щирі вітання у знак великої поваги до вас, як
духовного провідника, взірця сподвижницької праці в ім’я служіння Богу.
Нехай Господь здоров’я посилає,
Радості і щастя додає,
Дух святий над вами хай витає,
Дякуємо Богу, що ви добрим
у нас є.
Щоб ви довго Господу служили
І в житті, щоб горя не було.
Нехай любов, здоров’я милосердний Господь посилає сьогодні,
завтра й повсякчас.
З повагою
церковний хор та парафіяни.

70-річний ювілей відсвяткувала 7 січня
дорога матуся та бабуся, жителька села
Суськ Ківерцівського району
Ганна Сергіївна
ПАНАСЮК.
Ми вас, рідненька, раді привітати
У ці зимові та святкові дні.
Бо ви для нас — бабуся й мати,
І кращої немає на землі.
Ви всю свою ласку й тепло
Віддаєте онукам і дітям.
Хоч нелегко вам часто було,
Та усіх ви зуміли зігріти.
Щоб ви ще онукам весілля справляли,
Щоб доля для вас усміхалась весь час,
Щоб довго здоров’я міцне ще мали.
Ми молимо Бога за вас.
З любов’ю та повагою
діти, внуки, свати, Леонід.
Р

ПП БУРМАКА Н. П.

12, 19 та 26 січня
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,
098;388;88;36, 063;241;25;51.
м. Рівне, тел. (0362) 43;57;58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63;16;16, 63;25;28.

Ліцензія Серія АВ № 539362
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Ювілейний день народження святкує сьогодні мудрий, добрий,
чуйний чоловік, тато, дідусь, прадідусь, житель
села Линів Локачинського району
Володимир Мефодійович
ШЕВЧУК.
80 років уже пройшло, як Богом
вам життя дано. Дав Він силу все здолати, ювілей цей святкувати.
Дякуємо за серце, чуйне й ніжне,
За щиру турботу про кожного
з нас.
За добру пораду, привітну
усмішку
Низький вам уклін від нас.
Живіть ви ще довго на світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
Бажаємо здоров’я вам міцного,
Ще й всяких благ до нього.
Хай ангел Божий поруч з вами
буде,
А Марія-Мати береже від зла.
Дай Боже вам жити і горя не знати,
Ще сотую весну з нами стрічати.
З любов’ю, шаною та повагою
дружина Ніна, дочки Алла,
Світлана, син Сергій, зяті Леонід,
Руслан, невістка
Наталя, внуки
Олександр,
Оксана, Дарина,
Андрій, Настя,
Богдана, Тарас,
правнучки
Тетянка, Майя.

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) .

А

Комунальна установа
«Управління будинком
Волинської обласної ради»
оголошує про наміри передати
майно в оренду, що знаходиться
за адресою: місто Луцьк, вул. Лесі
Українки, 9, а саме: на другому
поверсі нежитлове приміщення, яке
складається з кабінетів №1-13
(19,9 кв.м); №1-14 (13,6 кв.м);
№1-15 (14,5 кв.м) та окремий кабінет
№1-19 (9,4 кв.м).
Заяви приймаються протягом
10 робочих днів від дня виходу
оголошення з 10.01.2019р. по
24.01.2019р.
За детальною інформацією
звертатись за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, кабінет 611, або
за телефонами: 77- 82-71, 77-82-70,
мобільний (095) 861-82-83.

На роботу в Польщі на
металообробному
виробництві потрібні
lзварювальники,
lслюсарі,
lмонтери,
lтокарі,
lфрезерувальники,
lфарбувальники по металу,
lрізноробочі.
Висока заробітна плата.
Хороші умови.
Тел. 0950065238.

Розцінки на розміщення
політичної реклами у газетах:

«Волинь-нова» і «Газета Волинь»
Перша сторінка
Внутрішня сторінка, ч/б
Внутрішня сторінка, колір
Остання сторінка

Вівторок
26,40 грн
16,80 грн
20,40 грн
24,00 грн

Четвер
31,20 грн
20,40 грн
24,00 грн
27,60 грн

«Цікава газета на вихідні»
Перша сторінка
Внутрішня сторінка, ч/б
Внутрішня сторінка, колір
Остання сторінка

21,60 грн
9,60 грн
12,00 грн
18,00 грн

«Читанка для всіх»
і «Так ніхто не кохав»
Перша сторінка
Внутрішня сторінка, колір
Остання сторінка

36,00 грн
24,00 грн
30,00 грн

Ціни вказані за 1 кв. см з ПДВ.

ПОДЯКА
Парафіяни Свято–Троїцького храму села Лучиці Луцького району щиросердечно
дякують за допомогу у відновленні святині усім благодійникам та меценатам і вітають їх із Різдвяними святами.

Загублені дозволи
на автомобіль АС 9661 ВІ
№ ES100 671972,
№ FR130 77046,
№ DE130 4341973,
видані «Ковель» ПВД
на мале підприємство
«АМ-сервіс»,
вважати недійсними.

Т

ЕЛЕПРОГРАМА
14 — 20 СІЧНЯ

з історією для душі!

16

телеканалів

n На поворотах долі

Смертельна помилка кілера
Фото vseodetyah.com.

У свої тридцять сім
років Орест був досить
заможним. Перші великі
гроші він заробив ще
наприкінці 1980-х, коли
після служби в армії
спробував торгувати
шкіряними куртками.
Провів кілька досить
вдалих оборудок – мав
до цього хист. Згодом
відкрив власний цех і
взявся шити за західними
каталогами шкіряні плащі
та куртки, не гірші за
турецькі. З’явилися вільні
кошти, які потрібно було
кудись вкладати. Життя
саме підказало новий
напрям у бізнесі. Після
падіння Берлінської стіни
і об’єднання Німеччини
чимало підприємливих
мешканців прикордонної
області на початку 1990-х
стали переганяти машини

«Ви красива та розумна — і я не бідний».

в археолога, коли той саме
« Вистрелив
розглядав під лупою якісь черепки.

Костянтин МОРОЗ
Скооперувавшись зі знайомим майором міліції за принципом «мої гроші — твої зв’язки
на митниці», Орест став «гонщиком». Це був золотий час для первісного накопичення капіталу. Недосконале законодавство плюс
«вікно» на кордоні давали змогу
за місяць переправити в Україну
сорок іномарок, іноді й більше.
Орест знаходив машину в Німеччині, приганяв у Польщу, а звідти
майор переправляв її в Україну.
У них з’явилися постійні клієнти, «гонщики» стали доставляти
іномарки на замовлення. Згодом
разом із напарником відкрили автосервіс. Через деякий час — ма-

газин побутової техніки, бо з авто
стали привозити холодильники,
телевізори, пральні машинки.
Коли в чоловіка є гроші,
у нього відразу з’являється чимало «друзів» та шанувальниць.
Не залишився обділеним жіночою увагою й Орест. Спочатку він
насолоджувався цим. Зайшовши
в нічний клуб чи бар, він міг «зняти» чи не кожну даму. Але ця жіноча доступність досить швидко
йому набридла. Він чудово розумів, що жінки вішаються йому
на шию, тому що він багатий.
Доживши до тридцяти семи
літ, Орест так і не зустрів справжнього кохання. Успішний і багатий
бізнесмен насправді був дуже
самотнім. Енергійний трудоголік
найбільше боявся вихідних. Звичайно, було з ким їх провести, але
різноманітні «вилазки» на приро-

ПОНЕДІЛОК, 14 СІЧНЯ
УТ-1

ІНТЕР

06:00 М/с «Ведмеді-сусіди» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:40 Т/с «Еліза»
12:00 Д/ц «Аромати Греції» 13:15,
14:30 РадіоДень 13:35 Спільно
14:05 Д/ц «Неповторна природа»
15:20 Чудова гра 15:50 Д/ц
«Цікаво.com» 16:20 Лайфхак
українською 16:50 По обіді шоу
18:20 Тема дня 19:00 Разом 19:30
Д/ц «Мегаполіси» 20:00 Д/ц «Ігри
імператорів» 21:25 UA:Спорт 21:40
UA:Біатлон. Студія 22:15 Д/ц
«Погляд зсередини» 22:45 Складна
розмова

02.50 «Орел і Решка. Шопінг»
04.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження. Америка»
04.55 «Top Shop» 05.25, 22.50
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00 «Новини» 07.10, 08.10 Ранок
з Інтером 09.20, 18.00, 19.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
11.15, 12.25 Х/ф «НОЕЛЬ» 13.40
Т/с «Велика маленька брехня»
(16+) 15.50 «Чекай на мене.
Україна» 17.40 Новини 20.00,
01.30 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Мереживо долі» (16+) 00.35 Т/с
«Я - охоронець. Старі рахунки»
(16+)

1+1

УКРАЇНА

06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30, 11:15, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:10 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже життя»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
20:15 Х/ф «ЗАХИСНИК»
22:05 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА ІНШІ
ПРИГОДИ ШУРИКА»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зоряний шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Черговий лікар»
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Таємне кохання»
23:30 Х/ф «СПИС ДОЛІ»

СТБ
06:15, 17:45 Т/с «Коли ми вдома»

07:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:15 Холостяк 12+
13:05 Битва екстрасенсів 16+
15:30 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:45 Х-Фактор
22:20 Т/с «Парфумерша»

ду, полювання, сауни також швидко набридли.
Але одного разу сталася подія, яка перевернула його життя.
Однокласниця, завуч школи-інтернату, запросила Ореста — багатого бізнесмена — на благодійний вечір. Він і не дуже хотів їхати,
але колись пообіцяв, до того ж
настирлива завучка так просила,
знаючи, що чоловік ще й холостякує, додала: «У нас багато гарних
та незаміжніх жінок».
Ця фраза навіть обурила. Вже
траплялися в житті Ореста гарні
та розумні вчительки, які хотіли
вискочити за нього заміж… Виступаючи на вечорі, він відчув на собі
чийсь допитливий та іронічний погляд. На нього дивилася красива
жінка. Чимось вона відрізнялася
від інших.
Вечір закінчився. Орест си-

ТБ
КОРОЛІВСТВО
КРИШТАЛЕВОГО
ЧЕРЕПА»
16:10 Ревізор
18:20 Страсті за ревізором
21:00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
22:50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ 2»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса 07.45,
ICTV
13.55 Правда життя 08.50
05:10, 19:20 Надзвичайні новини Природа сьогодення 09.50, 17.45
05:55 Секретний фронт. Дайджест Фестивалі планети 10.50, 00.30
Суперзаводи 11.50 Місця сили
07:30 Надзвичайні новини.
12.45, 19.40 Речовий доказ
Підсумки
14.55, 23.30 Вирішальні битви 2
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
світової 15.55, 21.45 Відчайдушні
Факти
рибалки 16.50, 22.35 Життя
09:15 Т/с «Вічність»
18.45, 20.50 Фантастичні історії
13:25, 16:25 Х/ф «ХАЛК»
01.25 Містична Україна 02.50
16:40 Х/ф «НЕЙМОВІРНИЙ
Ризиковане життя
ХАЛК»
20:10, 21:20 Т/с «Розтин покаже»
22:30 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06:10 Х/ф «ІНДІАНА ДЖОНС:
У ПОШУКАХ
ВТРАЧЕНОГО КОВЧЕГА»
08:30 Х/ф «ІНДІАНА ДЖОНС ТА
ХРАМ ДОЛІ»
11:00 Х/ф «ІНДІАНА ДЖОНС ТА
ОСТАННІЙ ХРЕСТОВИЙ
ПОХІД»
13:30 Х/ф «ІНДІАНА ДЖОНС ТА

»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
09:50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
11:25 «Вірю не Вірю»
14:15 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15:15, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 Х/ф «ЗАЛІЗНИЙ ЛИЦАР»

дів у своїй іномарці й чекав. Коли
вийшла та красуня, він помалу
рушив за нею. Жінка озирнулася
і, впізнавши бізнесмена, розсміялася. Він зупинився, вийшов
із машини:
– Я хочу вас підвезти, — завжди дуже впевнений у спілкуванні
з жінками, цього разу Орест чомусь розгубився.
– У таких дорогих авто я ще не
їздила, — сказала вона. — Коли
побачать колеги, то пліткуватимуть: «зняла» багатого бізнесмена.
– А ви хіба боїтеся пліток? —
зауважив він. — Люди завжди заздрять красивим та розумним.
– І багатим, — додала жінка.
– У будь-якому разі нам з вами
будуть заздрити, — продовжив
цю словесну гру Орест. — Ви красива та розумна — і я не бідний.
– Якесь у вас ім’я не тутешнє — Орест, — зауважила вона.
– Моя мама з галичанок, і назвала, як хотіла. Ви ж знаєте, які
вони вперті.
Слово за словом, зав’язалася
розмова. Красуню звали Людмила.
– Можна просто Міла, — додала вона.
За півгодини розмови з цією
жінкою Орестові здалося, що
він знає її все життя. Вчителька мешкала у спальному районі,
а бізнесмен їхав, не поспішаючи,
щоб довше побути з нею. Коли
Міла вийшла з машини, він зрозумів, що закохався. Це не якась
інтрижка, все набагато серйозніше.
Наступного дня, після уроків,
його авто стояло за рогом школи.
«Щоб колеги не бачили», — згадав її слова.

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
10:05, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:50 ДжеДАІ 2018 р.
11:15 Т/с «Стоматолог»
14:55 Х/ф «БОКСЕР»
16:30 Х/ф «ЗА ЛІНІЄЮ
ВОГНЮ»
19:25, 20:35 Т/с «Ментівські
війни. Харків»
21:40, 23:25 Т/с «Кістки-5»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.20 Вижити в
Україні 08.00, 09.00, 11.00
Перші про головне. Ранок.
Новини 08.20, 09.10 Д/ф
«Дзеркало історії» 10.00, 11.20,
13.20, 16.15, 17.20, 18.15 Перші
про головне. Коментарі 12.05
Докаz 13.00, 15.00 Перші про
головне. День. Новини 15.20
Між своїми 16.00 Перші про
головне. День. Дайджест 17.00,
19.00 Перші про головне. Вечір.
Новини 18.00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 19.15
VOX POPULI 20.00 HARD з
Влащенко 21.00, 06.20 Перші
про головне. Підсумки 21.40 Гра
Z вогнем 22.30 Гра в класику з
Сергієм Рахманіним 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 03.05 Художній фільм

Людмила сіла в машину і сама запропонувала:
– Поїдемо в якийсь затишний бар.
Ще не встигли принести замовлену
каву, як жінка розпочала розмову:
– Я знаю, що ти розумний чоловік, тому
зрозумієш мене і не будеш переслідувати.
Не хочу тобі давати якусь надію. У мене є
чоловік та син. Мій Роман — скромний науковець. Він без мене пропаде. Я не збираюсь ламати своє життя. І не треба мене
проводжати, доїду маршруткою, — завершила їхню розмову Люда і пішла до виходу.
Ще довго сидів Орест у тому барі.
Це вперше в житті з ним так повелася жінка. Але він не з тих людей, хто після першої
невдачі опускає руки. Багато років у бізнесі навчили його вперто йти до своєї мети.
Через майора Орест за тиждень мав
повне досьє на Людмилу: звідки родом,
де вчилася, всі відомості про чоловіка-археолога, де проживають. За окрему плату
Оресту принесли флешку з фотографіями:
Людмила з чоловіком і сином на відпочинку з друзями.
Його винахідливий розум знайшов
вихід із цієї ситуації — прибрати зі свого
шляху Людиного чоловіка, але так, щоб
вона не здогадалася. Як йому повідомили, науковець із групою студентів виїхав
на археологічні розкопки на Полісся. І тут
Ореста осінило: можна ж інсценувати напад на експедицію з метою пограбування!
Залишилося лише знайти професіонала-виконавця. А це не так просто. З кількома людьми зустрічався бізнесмен, але
через хвилину-другу розмови відмовлявся від їхніх послуг, навіть не перейшовши
до суті. Кілери могли підірвати, розстріляти, а тут потрібна тонша робота — пограбування, під час якого випадково вбивають начальника експедиції. Нарешті він
знайшов того, кого шукав: професіонала,
який виконував якісь спецоперації в Чечні. Домовилися про зустріч у ресторані
«Білі береги». Орест дав фото Людиного
чоловіка і пояснив, що його потрібно вбити, а знайдені на розкопках речі привезти
йому. Домовилися про ціну — дві тисячі
доларів. Тисяча — аванс, решта — після
виконаної роботи.
…Орест через кілька днів знову зустрівся з кілером у ресторані «Білі береги», щоб віддати другу частину грошей
за виконану роботу. Той передав йому
коробку з викраденими знахідками і став
розповідати, як дістався до розкопок, просидів до вечора, почекав, доки студенти
роз’їдуться на вихідні, і зайшов у намет. Він
вистрелив в археолога, коли той саме розглядав під лупою якісь черепки.
– А тебе ніхто в цей момент не бачив? — перепитав Орест.
– Якраз зайшла якась жінка, дуже
гарна. Він ще встиг сказати: «Людо…».
Але ви не хвилюйтеся — я її також застрелив… n

ТЕТ

UA: РІВНЕ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Кришталик і пінгвін»
11.00 Серіал «Усі жінки - відьми»
13.00 Вечірка
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00
Д/с «Своя земля» 09.30, 13.00
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 10.00, 13.45, 19.25,
21.55 Тема дня 10.30 Д/с
«Неповторна природа» 11.00
Лекції. «100 років мистецтва»
11.30 Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 12.30,
22.25 Д/ф «Воскові крила Ікара»
14.10 Радіодень «Модуль знань»
15.00 Д/с «Незвідані шляхи»
15.50 Українська читанка 16.00
Радіодень «Життя+» 16.30
«Букоголіки» 17.15 Разом
Регіональні дебати 17.40
Лекції.»100 років мистецтва»
18.10 Т/с «Еліза» 19.55, 22.30
Д/ф «В Україні» 20.20 Лайфхак
українською 20.50 «Спільно»
21.25 Програма розслідувань
«Схеми»

ФУТБОЛ-1

Гелон» 14:10, 14:55, 17:10, 18:00
«Світ навколо» 14:15 Радіодень
«Модуль знань» 15:00 Д/с
«Незвідані шляхи» 15:52
«Українська читанка» 16:00
Радіодень «Життя +» 16:30
«Букоголики» 17:14 «Разом»
18:12 Т/с «Еліза» 19:23 «Тема дня»
(прямий ефір) 19:52 #В Україні
20:18 Лайфхак українською 20:30
Новини. Сурдопереклад 20:50
«Спільно» 21:23 Схеми. Корупція в
деталях

ЕСПРЕСО

00.00, 03.05, 08.30 «Політичний
06:00, 08:00, 10:00 Топ-матч
МаринаД» 01.00, 06.30 «Світ цього
06:10 Вест Гем - Арсенал. Чемпіонат
тижня» 02.00, 05.50 «Княжицький»
Англії
02.40, 23.00 «Культ:Експрес» з
08:10 Арсенал - Ворскла. Ліга
Марією Бурмакою 04.00 «Студія
Європи УЄФА
Захід» з Антоном Борковським
10:15 Брайтон - Ліверпуль.
05.00 «Міжнародний огляд» з
Юрієм Фізером 05.25, 22.00
Чемпіонат Англії
«Поліцейська хвиля» 07.30
12:05 Ліверпуль - ПСЖ. Ліга
«Суботній політклуб» 09.30
чемпіонів УЄФА
«Людина і право» з Борисом
13:50 Челсі - Ньюкасл. Чемпіонат
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, Захаровим 09.55, 11.00, 12.00,
Англії
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
НОВА ВОЛИНЬ
15:40, 22:45 Футбол NEWS
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
15:55 Світ Прем’єр-Ліги
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок «Погода» з Наталкою Діденко
16:25 Рома - Аталанта. Чемпіонат
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30, 10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
Італії
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00 15.20, 16.10, 17.10, 18.15 Коментар
18:15 Евертон - Борнмут. Чемпіонат «Своя земля» 09:33, 13:00
15.30, 22.30 «Ваша Свобода»
Англії
«Енеїда» 10:00, 13:44, 21:55 «Тема 19.00 «Великий ефір Василя
20:05 Польща - Португалія. Ліга
дня» 10:30 Д/ц «Неповторна
Зими» 21.00 «Вердикт» з Сергієм
Націй УЄФА
природа» 11:00, 17:40 Wise cow
Руденком 21.55 «ІТ-Документ»
21:50 LIVE. Ман Сіті - Вулвергемптон. 11:32 Д/ф «Розсекречена історія»
23.30 «#Скандали_тижня»
Чемпіонат Англії
12:29, 22:25 Д/ф «Таємниче місто

ТБ

ВІВТОРОК, 15 СІЧНЯ
УТ-1

ІНТЕР

СТБ

06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Еліза» 12:00 Д/ц
«Аромати Греції» 13:15, 14:30
РадіоДень 13:35, 19:00 Спільно
14:05 Д/ц «Неповторна природа»
15:20 Т/с «Галерея Вельвет»
16:55 UA: Фольк 18:20 Тема дня
19:30 Д/ц «Мегаполіси» 20:00
Д/ц «Ігри імператорів» 21:25
UA:Спорт 21:45 Наші гроші
22:15 Д/ц «Погляд зсередини»
22:45 Перша шпальта

02.15 «Орел і Решка. Шопінг»
03.35, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 04.20,
20.00 «Подробиці» 05.05 «Top
Shop» 05.35, 22.50 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
«Новини» 07.10, 08.10, 09.20
Ранок з Інтером 10.00 Х/ф
«БІЛІ ВОВКИ» 12.25 Х/ф «007:
ЖИВЕШ ТІЛЬКИ ДВІЧІ» 14.50,
15.45, 16.45, 01.25 «Речдок»
17.40 Новини 21.00 Т/с
«Мереживо долі» (16+) 00.30
Т/с «Я - охоронець. Старі
рахунки» (16+)

05:55, 17:45 Т/с «Коли ми вдома»
06:15 Хата на тата 12+
08:00 Холостяк 12+
13:05 Битва екстрасенсів 16+
15:30 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
19:00 Х-Фактор
22:20 Т/с «Парфумерка»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30, 11:15, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:10 «Міняю жінку 6»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже життя»
17:10 Т/с «Величне століття.
Нова володарка»
20:15 Х/ф «ЕФЕКТ КОЛІБРІ»
22:15 Х/ф «МАНДРИ
БЛУДНИЦІ»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зоряний шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Черговий
лікар»
16:00 Історія одного злочину
16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Таємне кохання»
23:30 Т/с «CSI: Маямі»

УТ-1

1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
09:30, 11:20, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:10 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже життя»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»

20:15 Х/ф «ШВИДКІСТЬ»
СТБ
22:30 Х/ф «СПАДОК БЛУДНИЦІ» 06:00, 17:45 Т/с «Коли ми вдома»
06:25 Хата на тата 12+
ІНТЕР
08:15 Холостяк 12+
02.10 «Орел і Решка. Шопінг»
13:05 Битва екстрасенсів 16+
03.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу
15:30 Містичні історії з Павлом
«Стосується кожного» 04.15,
Костіциним 16+
20.00 «Подробиці» 05.00 «Top
17:30, 22:00 Вікна-Новини
Shop» 05.30, 22.50 «Слідство
19:00 Х-Фактор
вели... з Леонідом Каневським»
22:20 Т/с «Парфумерка»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
ICTV
з Інтером» 10.00 Х/ф
«СЕВЕРИНО» 11.40, 12.25 Х/ф 05:40, 10:10, 17:45 Громадянська
оборона
«007: НА СЕКРЕТНІЙ СЛУЖБІ ЇЇ
06:30 Ранок у великому місті
ВЕЛИЧНОСТІ» (16+) 14.50,
15.45, 16.45, 01.30 «Речдок» 21.00 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
Т/с «Мереживо долі» (16+) 00.30
Т/с «Я - охоронець. Старі рахунки» 09:15, 19:20 Надзвичайні новини
12:05, 13:20 Х/ф «КУЛЯ В ЛОБ»
(16+)
14:30, 16:20 Т/с «Бібліотекарі»
УКРАЇНА
16:45, 21:25 Т/с «Розтин покаже»
20:15 Секретний фронт
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
22:30 Скетч-шоу «На трьох» 16+
Україною
23:35 Х/ф «ІНКАСАТОР»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
НОВИЙ КАНАЛ
09:30 Зоряний шлях
06:09, 07:29 Kids Time
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Черговий лікар» 06:10 М/с «Луні Тюнз шоу»
16:00 Історія одного злочину 16+ 07:30 Київ вдень та вночі 16+
08:30 Т/с «Меліса та Джой»
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна» 11:10 Х/ф «ШАЛЕНА ПАРОЧКА»
13:00 Х/ф «ДЖУНГЛІ»
21:00 Т/с «Таємне кохання»
15:15 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
23:20 Гучна справа
17:10 Суперінтуїція 12+

ЧЕТВЕР, 17 СІЧНЯ
УТ-1
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Еліза» 12:00 Д/ц
«Аромати Шотландії» 13:15,
14:30 РадіоДень 13:35 Спільно
14:05 Д/ц «Неповторна природа»
15:25 Біатлон. Кубок світу. V етап.
Спринт 7, 5 км. Жінки 16:55
Промінь живий 18:20 Тема дня
19:00 #ВУКРАЇНІ 19:30 Д/ц
«Мегаполіси» 20:00 Д/с
«Пригоди Остіна Стівенса» 21:25
UA:Спорт 21:45 Схеми. Корупція
в деталях 22:15 Д/ц «Подорож
відкритим космосом» 22:45
Букоголіки

1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
09:30, 11:20, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:15 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже життя»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ 07.50,
13.45 Правда життя 08.55
Природа сьогодення 09.55,
ICTV
17.45 Фестивалі планети 10.55
05:40, 20:15 Громадянська
Суперзаводи 11.45 Місця сили
оборона
12.40, 19.40 Речовий доказ
06:30 Ранок у великому місті
14.50, 23.30 Вирішальні битви
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 Другої світової 15.50, 21.45
Факти
Відчайдушні рибалки 16.45,
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 22.35 Життя 18.45, 20.50
10:10 Прорвемось!
Фантастичні історії 00.30
11:25, 13:20 Х/ф «МОРЕ
Містична Україна 02.00
КОХАННЯ»
Бандитська Одеса
14:15 Т/с «Бібліотекарі»
К-1
15:10, 16:20, 21:25 Т/с «Розтин
покаже»
06:30 «TOP SHOP»
17:45 Антизомбі. Дайджест
07:40 М/с «Каспер»
22:35 Скетч-шоу «На трьох» 16+ 08:00 Т/с «Дорогий доктор»
23:35 Х/ф «КУЛЯ В ЛОБ»
09:50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
і Решка. Морський
НОВИЙ КАНАЛ 13:25 «Орел
сезон»
05:54, 07:09 Kids Time
15:20, 21:00 «Орел і Решка.
05:55 М/с «Луні Тюнз шоу»
Навколо світу»
07:10 Київ вдень тавночі 16+
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
08:10 Т/с «Меліса та Джой»
23:00 «Орел і Решка.
10:50 Х/ф «ЗНАХАР»
Навколосвітня подорож»

СЕРЕДА, 16 СІЧНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:40 Т/с
«Еліза» 12:00 Д/ц «Аромати
Шотландії» 13:15 РадіоДень
13:35 Спільно 14:05 Д/ц
«Неповторна природа» 14:30 52
вікенди 15:25 Біатлон. Кубок світу.
V етап. Спринт 10 км. Чоловіки
16:55 Сильна доля 18:20 Тема
дня 19:00 Своя земля 19:30 Д/ц
«Мегаполіси» 20:00 Д/с «Пригоди
Остіна Стівенса» 21:25 UA:Спорт
21:45 Складна розмова 22:15
Д/ц «Погляд зсередини» 22:45
Схеми. Корупція в деталях.
Дайджест

13:00 Х/ф «РОМАН З
КАМЕНЕМ»
15:10 Х/ф «ПЕРЛИНА НІЛУ»
17:10 Суперінтуїція 12+
19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Вар’яти 12+
22:25 Х/ф «ЗАВЗЯТИЙ МАЧО»

20:15 Х/ф «ШВИДКІСТЬ - 2:
СТБ
КРУЇЗ ПІД КОНТРОЛЕМ» 06:15, 17:45 Т/с «Коли ми
22:50 Х/ф «ЗАПОВІТ
вдома»
БЛУДНИЦІ»
06:35 Холостяк 12+
13:05 Битва екстрасенсів 16+
ІНТЕР
15:30 Містичні історії з Павлом
02.10 «Орел і Решка. Шопінг»
Костіциним 16+
03.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
«Стосується кожного» 04.15,
19:05 Х-Фактор
20.00 «Подробиці» 05.00 «Top
22:20 Т/с «Парфумерка»
Shop» 05.30, 22.50 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
ICTV
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок 05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
з Інтером» 10.10 Х/ф «АПАЧІ»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
12.25 Х/ф «007: ДІАМАНТИ
Факти
НАЗАВЖДИ» (16+) 14.50, 15.45,
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
16.45, 01.30 «Речдок» 21.00 Т/с
10:10 Секретний фронт
«Мереживо долі» (16+) 00.35 Т/с
12:05, 13:20 Х/ф «ІНКАСАТОР»
«Я - охоронець. Старі рахунки»
14:20, 16:20 Т/с «Бібліотекарі»
(16+)
16:45, 21:25 Т/с «Розтин покаже»
УКРАЇНА
17:45 Антизомбі. Дайджест
20:15 Інсайдер
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
22:30 Скетч-шоу «На трьох» 16+
Україною
23:30 Х/ф «ПРИВИД БУДИНКУ
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
НА ПАГОРБІ»
23:00 Сьогодні
09:30 Зоряний шлях
НОВИЙ КАНАЛ
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Черговий лікар» 05:19, 06:29 Kids Time
16:00 Історія одного злочину 16+ 05:20 М/с «Луні Тюнз шоу»
06:30 Київ вдень та вночі 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна» 07:30 Т/с «Меліса та Джой»
10:10 Х/ф «НЕ ЗАЙМАЙТЕ
21:00 Т/с «Таємне кохання»
ЗОХАНА»
23:20 Контролер

ТБ
19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Вар’яти 12+
22:50 Х/ф «НЕ ЗАЙМАЙТЕ
ЗОХАНА»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.00,
14.00, 01.55 Правда життя 09.05
Природа сьогодення 10.05, 17.50
Фестивалі планети 11.05
Суперзаводи 12.00 Місця сили
12.50, 19.45 Речовий доказ
15.00, 23.30 Вирішальні битви
Другої світової 16.00, 21.45
Відчайдушні рибалки 16.55, 22.35
Життя 18.50, 20.55 Фантастичні
історії 00.25 Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
09:50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
14:15 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15:15, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Атлантида-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»

ТБ
12:25 Х/ф «МЕТРО»
15:00 Х/ф «ПОГАНА
КОМПАНІЯ»
17:10 Суперінтуїція 12+
19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Вар’яти 12+
23:00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.30,
13.45 Правда життя 08.40
Природа сьогодення 09.40, 17.45
Фестивалі планети 10.40 Скептик
11.40 Місця сили 12.35, 19.40
Речовий доказ 14.55, 23.30
Вирішальні битви Другої світової
15.55, 21.45 Відчайдушні рибалки
16.50, 22.35 Як створити планету
18.45, 20.50 Фантастичні історії
00.25 Містична Україна 01.55
Великі українці 04.35 Україна:
забута історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
09:50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
14:15 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15:15, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2

09.45 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
11.00 Серіал «Усі жінки - відьми»
13.00 Вечірка
14.00, 15.00, 20.00, 21.00
Одного разу під
Полтавою
14.30, 15.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У

UA: РІВНЕ

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00
Д/с «Дешевий відпочинок»
09.30, 13.00 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 10.00,
13.45, 19.25, 21.55 Тема дня
10.30, 15.00 Д/с «Неповторна
природа» 11.00, 17.40
Лекції»100 років кіно» 11.30
Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 12.30
ФУТБОЛ-1
Д/ф «Марія Левитська.
ZIK
Театральний роман» 14.15
06:00, 08:00, 20:30 Топ-матч
07.00 Перші про головне.
Радіодень «Модуль знань» 15.30
Ранок. Дайджест 07.20, 08.20, 06:10 Брайтон - Ліверпуль.
Д/с «Таємниці підводного світу»
Чемпіонат
Англії
09.20, 11.20, 13.20, 16.20, 17.20,
16.00 Радіодень «Життя +»
08:10
Спортінг
Ворскла.
Ліга
18.20 Перші про головне.
16.30 «Музlove» з Любою
Європи
УЄФА
Коментарі 08.00, 09.00, 11.00
Морозовою 17.15 «Спільно»
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
Перші про головне. Ранок.
18.10 Т/с «Еліза» 19.55 Разом.
NEWS
Новини 12.10 Гра Z вогнем
Регіональні дебати 20.20
13.00, 15.00 Перші про головне. 10:15 Челсі - Ньюкасл. Чемпіонат Лайфхак українською 20.50
Англії
День. Новини 15.20 Між своїми
«Своя земля» 21.25 Шахтарська
16.00 Перші про головне. День. 12:05 Наполі - Ліверпуль. Ліга
зміна 22.25 Д/ф «В Україні»
Дайджест 17.00, 19.00 Перші
чемпіонів УЄФА
про головне. Вечір. Новини
13:50 Евертон - Борнмут.
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
18.00 Перші про головне. Вечір.
Чемпіонат Англії
НОВА ВОЛИНЬ
Дайджест 19.15 VOX POPULI
15:55 Чемпіонат Англії. Огляд туру
07:00,
07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
20.00 Хард-ток-шоу
16:50 Олімпік - Шахтар. Чемпіонат
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
«DROZDOV» 21.00, 06.20 Перші
України
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
про головне. Підсумки 21.40
18:40 Ман Сіті - Вулвергемптон.
09:00 «Дешевий відпочинок»
Ток-шоу «Злий дім» 23.00
Чемпіонат Англії
09:30, 13:00 «Енеїда» 09:56,
Історична правда з Вахтангом
20:40 Чехія - Україна. Ліга Націй
14:10, 17:10 «Світ навколо»
Кіпіані 03.00 Художній фільм
УЄФА
10:00, 13:44 «Тема дня» 10:30
22:45 Вест Гем - Арсенал.
Д/ц «Неповторна природа»
ТЕТ
Чемпіонат Англії
11:00, 17:45 Wise cow 11:32 Д/ф
06.00 ТЕТ Мультиранок
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Атлантида-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 ДжеДАІ 2018
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:20 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА»
15:20 Х/ф «ВТІКАЧІ»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
війни. Харків»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-5»

10:15, 18:50 ДжеДАІ 2018
10:55, 17:15 «Загублений світ»
11:55 «Помста природи»
12:05 Х/ф «100 000 000 ДО
Н.Е.»
13:35 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ЗАБУТА
ЧАСОМ»
15:20 Х/ф «ОСТАННІЙ ЛЕГІОН»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-5»

ZIK

11.00 Серіал «Усі жінки - відьми»
13.00 Вечірка
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 18:15 Топ-матч
07.00 Перші про головне.
06:10 Челсі - Ньюкасл.
Ранок. Дайджест 07.20, 08.20,
Чемпіонат Англії
09.20, 11.20, 13.20, 16.20, 17.20, 08:10 Карабах - Ворскла. Ліга
18.20 Перші про головне.
Європи УЄФА
Коментарі 08.00, 09.00, 11.00
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
Перші про головне. Ранок.
NEWS
Новини 12.05, 20.00 HARD з
10:15 Евертон - Борнмут.
Влащенко 13.00, 15.00 Перші
Чемпіонат Англії
про головне. День. Новини
12:05 Црвена Звезда 15.20 Між своїми 16.00 Перші
Ліверпуль. Ліга
про головне. День. Дайджест
чемпіонів УЄФА
17.00, 19.00 Перші про головне. 13:50 Тоттенгем - МЮ.
Вечір. Новини 18.00 Перші про
Чемпіонат Англії
головне. Вечір. Дайджест 19.15
15:55 «Сіткорізи». Прем’єра
VOX POPULI 21.00, 06.20 Перші
16:25 Мілан - Сампдорія.
про головне. Підсумки 21.40
Чемпіонат Італії
Гра Z вогнем 22.30 Перші другі
18:20 Вест Гем - Арсенал.
23.30 Історична правда з
Чемпіонат Англії
Вахтангом Кіпіані 03.00
20:10 Світ Прем’єр-Ліги
Художній фільм
20:40 Бельгія - Швейцарія.
Ліга Націй УЄФА
ТЕТ
22:45 Брайтон - Ліверпуль.
06.00 ТЕТ Мультиранок
Чемпіонат Англії
09.45 Х/ф «БІЛОСНІЖКА»

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00
Д/с «Бюджетний відпочинок»
09.30, 13.00 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 10.00,
13.45, 19.25, 21.55 Тема дня
10.30, 15.00 Д/с «Неповторна
природа» 11.00 Лекції. «100 років
літератури» 11.30 Публіцистична
програма «Розсекречена історія»
12.30 Д/ф «Марко Вовчок»
14.15 Радіодень «Модуль знань»
15.30 Д/с «Таємниці підводного
світу» 16.00 Радіодень «Життя +»
16.30 «КіноWall» з Сергієм
Тримбачем 17.15 «Своя земля»
17.40 Лекції «100 років
літератури» 18.10 Т/с «Еліза»
19.55 «Шахтарська зміна» 20.20
Лайфхак українською 20.50
Програма розслідувань «Наші
гроші» 21.25 Ток-шоу «Складна
розмова» 22.25 «Пліч-о-пліч»

2+2

ТЕТ

UA: РІВНЕ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «ЗАЛІЗНИЙ ГАНС»
11.00 Серіал «Усі жінки - відьми»
13.00 Вечірка
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У

07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00, 19.00, 20.30
Новини 09.00 Д/с «Дешевий
відпочинок» 09.30, 13.00
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 10.00, 13.45, 19.25,
21.55 Тема дня 10.30, 15.00 Д/с
«Неповторна природа» 11.00
Лекції. «100 років літератури»
11.30 Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 12.30
Д/ф «Стефан Турчак» 14.15
Радіодень «Модуль знань»
15.30 Д/с «Таємниці підводного
світу» 16.00 Радіодень «Життя
+» 16.30 «Неосцена» з Олегом
Вергелісом 17.15 Д/ф «Чудова
гра» 17.45 Лекції.»100 років
літератури» 18.10 Т/с «Еліза»
19.55 «Букоголіки» 20.20
Лайфхак українською 20.50
Ток-шоу «Складна розмова»
21.25 «Спільно» 22.25
Програма розслідувань «Наші
гроші»

ZIK

ФУТБОЛ-1
06:00 Евертон - Борнмут.
Чемпіонат Англії
07:45, 20:10 «Сіткорізи»
08:15 Ворскла - Арсенал. Ліга
Європи УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:15 Тоттенгем - МЮ. Чемпіонат
Англії
12:05 ПСЖ - Ліверпуль. Ліга
чемпіонів УЄФА
13:50 Ман Сіті - Вулвергемптон.
Чемпіонат Англії
15:55, 18:00 Топ-матч
16:10 Маріуполь - Зоря.
Чемпіонат України
18:20 Брайтон - Ліверпуль.
Чемпіонат Англії
20:40 Нідерланди - Німеччина.
Ліга Націй УЄФА
22:45 Вест Гем - Арсенал.
Чемпіонат Англії

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
08.00, 21.00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
22.30 «Ваша Свобода» 03.30
«Поліцейська хвиля» 04.00
«Суботній політклуб» 05.00
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 09.00 «Мандруй своє»
09.30 «Успішні в Україні» 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 22.00
«Шустрова Live» 23.00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським

«Розсекречена історія» 12:29
Д/ф «Гуцулка Ксеня» 14:15
Радіодень «Модуль знань» 15:00
Д/с «Неповторна природа» 15:30
Д/с «Таємниці підводного світу»
16:00 Радіодень «Життя+» 16:30
КіноWall з Сергієм Тримбачем
17:14 «Своя земля» 18:12 Т/с
«Еліза» 19:23 «Тема дня».
(Прямий ефір) 19:52
«Шахтарська зміна» 20:18
Лайфхак українською 20:30
Новини. Сурдопереклад 20:50
«Наші гроші» 21:23 «Складна
розмова» 21:55 «Тема дня».
Сурдопереклад 22:25
«Пліч-опліч»

ЕСПРЕСО

00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00,
21.00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
22.30 «Ваша Свобода» 03.30
«Шустрова Live» 04.00
«#Скандали_тижня» 04.30
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, «Культ:Експрес» з Марією
НОВА ВОЛИНЬ Бурмакою 05.00 «Поліцейська
хвиля» 09.00 «PRO здоров’я» з
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок Іриною Коваль 09.55, 11.00,
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини 17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
09:00 «Дешевий відпочинок»
15.15 «Погода» з Наталкою
09:30, 13:00 «Енеїда» 09:56,
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
14:10, 17:10 «Світ навколо»
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
10:00, 13:44 «Тема дня» 10:30
18.15 Коментар 22.00 «Вартові
Д/ц «Неповторна природа»
Еспресо» 23.00 «Княжицький»
11:00, 17:45 Wise cow 11:32 Д/ф

06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Атлантида-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 ДжеДАІ 2018
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Облом.UA.»
13:15 Х/ф «НА МЕЖІ»
15:30 Х/ф «ІНОПЛАНЕТНА
КОНВЕРГЕНЦІЯ»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-5»

07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.20, 08.20, 10.00,
11.20, 13.20, 16.20, 17.20, 18.20
Перші про головне. Коментарі
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 09.10
Сім чудес України 09.30 Добрий
ZIK 12.10 Гра Z вогнем 13.00,
15.00 Перші про головне. День.
Новини 15.20 Між своїми 16.00
Перші про головне. День.
Дайджест 17.00, 19.00 Перші
про головне. Вечір. Новини
18.00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест 19.15 VOX POPULI
20.00 Докаz 21.00, 06.20 Перші
про головне. Підсумки 21.40
Прямим текстом з Остапом
Дроздовим 23.00 Стежками
війни 23.30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 03.00 Художній
фільм

«Розсекречена історія» 12:29
Д/ф «Стефан Турчак. Партитура
долі» 14:15 Радіодень «Модуль
знань» 15:00 Д/с «Неповторна
природа» 15:30 Д/с «Таємниці
підводного світу» 16:00
Радіодень «Життя+» 16:30
МузLove з Любою Морозовою
17:14 «Спільно» 18:12 Т/с
«Еліза» 19:23 «Тема дня».
(Прямий ефір) 19:52 «Разом»
20:18 Лайфхак українською
20:30 Новини. Сурдопереклад
20:50 «Своя земля» 21:23
«Шахтарська зміна» 21:55 «Тема
дня». Сурдопереклад 22:25
#ВУкраїні

Д/ц «Неповторна природа»
11:00, 17:45 Wise cow 11:32 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:29
Д/ф «Справа Менделя Бейліса»
14:15 Радіодень «Модуль знань»
15:00 Д/с «Неповторна природа»
15:30 Д/с «Таємниці підводного
світу» 16:00 Радіодень «Життя+»
16:30 NeoСцена з Олегом
Вергелісом 17:14 «Чудова гра»
18:12 Т/с «Еліза» 19:23 «Тема
дня». (Прямий ефір) 19:52
«Букоголіки» 20:18 Лайфхак
українською 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:50 «Складна
розмова» 21:23 «Спільно» 21:55
«Тема дня». Сурдопереклад
22:25 «Наші гроші»

ЕСПРЕСО

00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
03.00, 05.30, 15.30, 22.30
«Ваша Свобода» 03.30, 09.30
«Вартові Еспресо» 04.00
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 05.00, 09.00,
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 23.00 «Шустрова Live» 09.55,
НОВА ВОЛИНЬ 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 10.05, 15.15 «Погода» з
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини 12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
09:00 «Дешевий відпочинок»
17.10, 18.15 Коментар 21.00
09:30, 13:00 «Енеїда» 09:56,
«Політклуб Віталія Портникова»
14:10, 17:10 «Світ навколо»
23.30 «Поліцейська хвиля»
10:00, 13:44 «Тема дня» 10:30

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 18 СІЧНЯ
УТ-1
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:40 Д/ц «Бюджетний
відпочинок» 10:15 Скелетон.
Кубок світу 11:35, 23:00
Лайфхак українською 13:15,
14:30 РадіоДень 13:35 Спільно
14:05 Д/ц «Неповторна
природа» 15:25 Біатлон. Кубок
світу. V етап. Естафета 4х7.5 км.
Чоловіки 17:00 Д/ц «Браво,
шеф» 18:20 Тема дня 19:00
Перший на селі 19:30 Д/ц
«Мегаполіси» 20:00 Д/с
«Пригоди Остіна Стівенса»
21:25 UA:Спорт 21:55 Перша
шпальта 22:30 Букоголіки

1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
09:30, 11:15, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:10 «Міняю жінку 6»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже життя»
17:10 Т/с «Величне століття.

Нова володарка»
20:15, 22:25 «Ліга сміху»

ІНТЕР
02.15, 02.55 «Орел і Решка.
Шопінг» 03.30, 18.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 04.15
«Подробиці» 05.00 «Top Shop»
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 Х/ф «СИНИ
ВЕЛИКОЇ ВЕДМЕДИЦІ» 11.50,
12.25 Х/ф «007: ЖИВИ ТА ДАЙ
ПОМЕРТИ ІНШИМ» (16+) 12.00
«Новини» 14.50, 15.45, 16.45,
23.45 «Речдок» 20.00 «Подробиці
тижня»

УКРАЇНА
06:00, 09:30 Зоряний шлях
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Черговий
лікар»
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00 Т/с «Клянуся любити тебе
вічно»

23:20 Слідами

СТБ

МЕГА

13:20 Т/с «Було у батька два
сини»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
17:45 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
18:45 Х-Фактор
22:20 Х/ф «ZOLUSHKA. RU»

06.00 Бандитська Одеса 07.45,
13.45 Правда життя 08.50, 15.50,
21.45 Відчайдушні рибалки
09.40, 17.40 Фестивалі планети
10.40 Скептик 11.40 Місця сили
12.35, 19.40 Речовий доказ
14.50, 23.40 Вирішальні битви
Другої світової 16.40, 22.40 Як
створити планету 18.40, 20.50
Фантастичні історії 00.40
Містична Україна 02.10 Наші

ICTV
05:40, 17:45 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Інсайдер
11:10 Секретний фронт
12:00, 13:20 Х/ф «У ПОШУКАХ
ПРИГОД»
14:20, 16:20 Т/с «Бібліотекарі»
16:45 Т/с «Розтин покаже»
20:15 Антизомбі
21:25 Дизель-шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Абзац
06:59, 08:19 Kids Time
07:00 М/с «Луні Тюнз шоу»
08:20 Суперінтуїція 12+
13:50, 21:10 Вар’яти 12+
19:00 Хто зверху? 12+

УТ-1

ІНТЕР
02.20 «Орел і Решка. Шопінг»
03.05 «Подробиці тижня» 04.45
«Top Shop» 05.25, 05.50
«Готуємо разом» 06.35 «Чекай
на мене. Україна» 08.20 Д/п
«Від Різдва до Хрещення» 09.20
«Слово Предстоятеля» 09.30
Х/ф «ПОКРОВСЬКІ ВОРОТА»
12.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЕСІЛЛЯ
ДОВЕДЕТЬСЯ УТОЧНИТИ»
14.10 Т/с «Абатство Даунтон»
(16+) 16.10 Т/с «Знайомство з
батьками» 20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «007: ЗОЛОТЕ
ОКО» 23.10 «Концерт Олі
Полякової» 01.25 «Речдок»

1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07:00 «Гроші 2018»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100»
11:15 «Світське життя
дайджест»
12:15 Х/ф «СУБОТА»
16:30, 22:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка 2018»
20:15 «Скарби нації. Україна:
повернення своєї
історії»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:15 Зоряний шлях
09:00, 15:20 Т/с «Таємне
кохання»
17:00, 20:00 Т/с «Будинок надії»
22:00 Т/с «Трава під снігом»

14:00 Хата на тата 12+
19:00 Т/с «Кафе на Садовій»
22:50 Т/с «Добігти до себе»

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
05:45 Більше ніж правда
07:25 Я зняв!
09:20 Дизель-шоу 12+
10:45, 11:45 Особливості
національної роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
14:00 Т/с «Розтин покаже»
19:20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20:05 Х/ф «47 РОНІНІВ»
22:15 Х/ф «ВІКІНГИ»

УТ-1

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
07:00 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 М/ф «Маша і ведмідь»
09:55, 11:10 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
12:40, 13:40 «Світ навиворіт - 8»
14:40 Х/ф «ШВИДКІСТЬ»
17:00 Х/ф «ШВИДКІСТЬ - 2:
КРУЇЗ ПІД
КОНТРОЛЕМ»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 9»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
09:50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
14:15 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15:15, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Атлантида-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 ДжеДАІ 2018
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 Відеобімба

НОВИЙ КАНАЛ

історії 10.20 Вирішальні битви
Другої світової 12.20, 21.00
Наслідки 14.20 Природа
сьогодення 16.20, 23.00
Відчайдушні рибалки 23.55
Підроблена історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Дай лапу»
08:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
12:10 «Ух ти show»
13:10 М/ф «Кунг-фу Кролик»
14:50, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
18:00 М/ф «Земля до початку
часів 5: Таємничий
острів»
19:20 М/ф «Земля до початку
часів 6: Таємниця скали
Завр»
22:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

ZIK

23:10 «Ліга сміху 2018»

СИНДБАДА»
18:40 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА»
20:40 Х/ф «ЛЮТА ПЛАНЕТА»
22:15 Х/ф «АКУЛЯЧИЙ
ТОРНАДО 5:
ГЛОБАЛЬНЕ РОЇННЯ»

ZIK
07.00, 09.00 Перші про
головне. Ранок. Дайджест
07.20, 09.10 Перші про
головне. Коментарі 09.35
Вижити в Україні 10.00, 22.30
Перша передача 10.35 FACE 2
FACE з Тетяною Даниленко
11.25 Хард-ток-шоу
«DROZDOV» 12.25, 23.00
Добрий ZIK 13.10 Ток-шоу
«Злий дім» 14.35 Джокери
16.05 HARD з Влащенко
17.00, 19.00 Перші про
головне. Вечір. Новини 17.10,
23.30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 18.20, 19.20
VOX POPULI 20.00 Докаz 21.00
Перші про головне. Деталі
22.00 Стежками війни 03.30
Художній фільм 06.00
Євромакс 06.30 Завтра вже
сьогодні

ТБ

ІНТЕР
02.50, 20.00 «Подробиці» 03.20
«Орел і Решка. Шопінг» 04.05,
10.00 «Орел і Решка. Морський
сезон 2» 04.50, 11.00 «Орел і
Решка. Перезавантаження. 3
сезон» 05.45 «Мультфільм»
06.10 Х/ф «ПОКРОВСЬКІ
ВОРОТА» 09.00 «Готуємо разом»
11.50 Т/с «Знайомство з
батьками» 15.30 Х/ф «007:
ЗОЛОТЕ ОКО» 18.00 Т/с
«Велика маленька брехня» (16+)
20.30 Х/ф «007: ЗАВТРА НЕ
ПОМРЕ НІКОЛИ» (16+) 23.00
Х/ф «ОБЛАСТІ ТЕМРЯВИ» (18+)
01.00 «Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зоряний шлях
08:50 Т/с «Будинок надії»
12:50 Т/с «Клянуся любити тебе
вічно»
16:50, 21:00 Т/с «Бабка»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20:00 Головна тема
23:20 Х/ф «СИЛЬНА СЛАБКА
ЖІНКА»

СТБ
06:00 Т/с «Коли ми вдома»

06:20 Хата на тата 12+
09:20 Все буде смачно!
10:20 Караоке на Майдані
12:10 Т/с «Кафе на Садовій»
16:05 Х-Фактор
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+

ICTV
05:35 Скарб нації
05:45 Еврика!
05:55, 12:45, 18:45 Факти
06:20 Громадянська оборона
08:10 Антизомбі
10:05 Т/с «Відділ 44»
12:00, 13:00 Х/ф «У ПОШУКАХ
ПРИГОД»
14:25 Х/ф «47 РОНІНІВ»
16:50 Х/ф «ВІКІНГИ»
20:35 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
22:40 Х/ф «ГЕРАКЛ:
НАРОДЖЕННЯ
ЛЕГЕНДИ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Стендап-шоу
05:49, 07:04 Kids Time
05:50 М/с «Луні Тюнз шоу»
07:05 М/ф «Супершістка»
09:15 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
11:10 Х/ф «ЖІНКА-КІШКА»
13:20 Х/ф «ЛЮДИНА ЗІ СТАЛІ»
16:10 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ ЛІХТАР»
18:25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ»

08:45 «Загублений світ»
11:40 «Шалені перегони»
21:00 Х/ф «ТЕМНИЙ ЛИЦАР»
12:40 Т/с «Перевізник»
16:30 Х/ф «КАТАСТРОФА НА
МЕГА
АВІАЛІНІЇ»
06.00 Бандитська Одеса 06.40, 18:10 Х/ф «ЗЛАМАНА СТРІЛА»
20:15 Х/ф «ЧОРНИЙ ЯСТРУБ»
23.50 Містична Україна 07.30,
18.05 Скептик 09.20 Фантастичні 23:00 «Змішані єдиноборства.
історії 10.15 Секрети Другої
FOX 28 Стівенс-Еммет»
світової 12.15, 21.00 Наслідки
ZIK
14.15 Природа сьогодення
16.15, 23.00 Відчайдушні
07.00 Перші про головне. Ранок.
рибалки 00.40 Прихована
Дайджест 07.20 VOX POPULI
реальність
08.00 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 09.00, 05.30 Докаz
К-1
10.00, 22.30 Перша передача
06:30 «TOP SHOP»
10.35 Стежками війни 11.00
Перші другі 12.00, 20.10 Гра Z
07:40 М/с «Каспер»
вогнем 13.00 Добрий ZIK 13.30,
08:10 «Ух ти show»
18.30, 00.30 Історична правда з
09:00 М/ф «Кунг-фу Кролик»
Вахтангом Кіпіані 16.15, 17.10
10:40 М/ф «Земля до початку
Прямим текстом з Остапом
часів 5: Таємничий
Дроздовим 17.00, 19.00 Перші
острів»
про головне. Вечір. Новини
12:00 М/ф «Земля до початку
часів 6: Таємниця скали 17.50 Джокери 19.20 HARD з
Влащенко 21.00 Перші про
Завр»
головне. Деталі 22.00 Вижити в
13:30, 21:00 «Орел і Решка.
Україні 23.00, 03.30 Художній
Перезавантаження.
фільм 06.30 Хард-ток-шоу
Америка»
«DROZDOV»
18:00 «Вірю не Вірю»
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «102. Поліція»

16.15 М/ф «Ріо»
18.00 4 весілля
21.00 М/ф «Ріо 2»
23.00 Х/ф «ДИЯВОЛ НОСИТЬ
ПРАДА»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 18:15 Топ-матч
07.00 Перші про головне. Ранок. 06:10, 18:20 Тоттенгем - МЮ.
Дайджест 07.20, 08.20, 09.20,
Чемпіонат Англії
11.20, 13.20, 16.15, 17.20, 18.15
08:10 Ворскла - Карабах. Ліга
Перші про головне. Коментарі
Європи УЄФА
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
головне. Ранок. Новини 12.05
NEWS
HARD з Влащенко 13.00, 15.00
10:15 Ман Сіті - Вулвергемптон.
Перші про головне. День. Новини
Чемпіонат Англії
15.20 Між своїми 16.00 Перші
12:05 Ліверпуль - Наполі. Ліга
про головне. День. Дайджест
чемпіонів УЄФА
17.00, 19.00 Перші про головне. 13:50 Вест Гем - Арсенал.
Вечір. Новини 18.00 Перші про
Чемпіонат Англії
головне. Вечір. Дайджест 19.15
15:55 Чемпіонат Італії.
VOX POPULI 20.00 FACE 2 FACE з
Передмова до туру.
Тетяною Даниленко 21.00 Перші
Прем’єра
про головне. Підсумки 21.40
16:25 Рома - Лаціо. Чемпіонат
Перші другі 22.00 Історична
Італії
правда з Вахтангом Кіпіані 03.00
Художній фільм 06.15 Shift 06.30 20:10 Світ Прем’єр-Ліги
20:40 Польща - Італія. Ліга Націй
Європа у фокусі
УЄФА
22:45 Чемпіонат Італії.
ТЕТ
Передмова до туру
06.00 ТЕТ Мультиранок
23:15 Челсі - Ньюкасл. Чемпіонат
09.45 Х/ф «РАПУНЦЕЛЬ»
Англії
11.00 Серіал «Усі жінки - відьми»
12.45 Вечірка
UA: РІВНЕ
15.15, 20.00 Одного разу під
07.00
Ранкове
шоу «Добрий
Полтавою
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
15.45, 20.30 Танька і Володька

05:00 Ревізор
07:00 Страсті за ревізором
09:50 Хто зверху? 12+
16:00 М/ф «Супершістка»
18:10 Х/ф «ЛЮДИНА ЗІ
СТБ
2+2
СТАЛІ»
06:00 Т/с «Коли ми вдома»
21:00 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ ЛІХТАР» 06:00 Мультфільми
06:55 Т/с «Коли ми вдома. Нова 23:10 Х/ф «ЖІНКА-КІШКА»
08:05 «102. Поліція»
історія»
09:00 Прем’єра! ДжеДАІ 2018
ТЕТ
МЕГА
07:55 Караоке на Майдані
10:00 «Загублений світ»
06.00 ТЕТ Мультиранок
08:55 Все буде смачно!
06.00 Бандитський Київ 06.40 15:05 Х/ф «СИНДБАД І ВІЙНА 10.45 М/ф «Йосип: Володар
09:55 Т/с «Одружити не можна Містична Україна 07.30, 18.10
ФУРІЙ»
снів»
помилувати»
16:55 Х/ф «СІМ ПРИГОД
Скептик 09.25 Фантастичні
12.05 Х/ф «НЕВИДИМА

НЕДІЛЯ, 20 СІЧНЯ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:10,
08:10, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини 09:40 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ЗАПОВІДЕЙ» 11:20 Д/ц «Супер
Чуття» вип. 3 12:00 Д/ц «Браво,
шеф» 13:10, 21:55 Біатлон. Кубок
світу. V етап. Мас-стар 15 км.
Чоловіки 14:05 #ВУКРАЇНІ 14:40
Перший на селі 15:10 Своя
земля 15:35, 22:50 Біатлон.
Кубок світу. V етап. Мас-стар 12.5
км. Жінки 16:25 UA:Біатлон.
Студія 16:45 UA:Фольк 17:45 Т/с
«Іспанська легенда» 21:25
Розважальна програма з
Майклом Щуром

К-1

ТБ

СУБОТА, 19 СІЧНЯ
06:00, 09:30 М/с «Ведмедісусіди» 06:30, 07:10, 08:10,
09:10 Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини 10:00 Лайфхак
українською 10:15 Д/ц
«Елементи» 11:30 Хто в домі
хазяїн? 12:00 Сильна доля
13:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ЗАПОВІДЕЙ» 14:40 Д/ц
«Неповторна природа» 15:25
Біатлон. Кубок світу. V етап.
Естафета 4х6 км. Жінки 16:55
По обіді шоу 17:55 Спільно
18:25 Т/с «Іспанська легенда»
19:55 Д/с «Дивовижні міста
світу» 21:25 Промінь живий
22:30 Д/ц «Світ дикої природи»
22:55 Світло

22:50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ 2»

15:30 Х/ф «КАТАСТРОФА НА
АВІАЛІНІЇ»
19:25 Т/с «Перевізник»
23:15 «Змішані єдиноборства.
UFC FOX 28
Стівенс-Еммет»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
12.15 М/ф «Врятувати Землю»
13.45 Х/ф «РАПУНЦЕЛЬ»
15.00 4 весілля
17.00 М/ф «Ріо 2»

СЕСТРА»
13.30 4 весілля
17.00 Х/ф «ДИЯВОЛ НОСИТЬ
ПРАДА»
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Сімейка У
23.00 Зірконавти

ФУТБОЛ-1
06:00 Ман Сіті Вулвергемптон.
Чемпіонат Англії
07:45, 18:10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
08:15 Спортінг - Ворскла. Ліга
Європи УЄФА
10:00, 15:40, 22:15 Футбол
NEWS
10:15 Вест Гем - Арсенал.
Чемпіонат Англії
12:05 Яблонець - Динамо (К).
Ліга Європи УЄФА
13:50 Тоттенгем - Барселона.
Ліга чемпіонів УЄФА
15:55 LIVE. Рома - Торіно.
Чемпіонат Італії
16:45, 19:45 Футбол Tables
17:55, 18:40, 20:55, 23:25
Топ-матч
18:55 LIVE. Удінезе - Парма.
Чемпіонат Італії
21:25 LIVE. Інтер - Сассуоло.
Чемпіонат Італії

17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00
Д/с «Бюджетний відпочинок»
09.30, 13.00 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 10.00,
13.45, 19.25, 21.55 Тема дня
10.30, 15.00 Д/с «Неповторна
природа» 11.00, 17.40
Лекції.»100 років літератури»
11.30 Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 12.30
Д/ф «Світова марка патонівців»
14.15 Радіодень «Модуль знань»
15.30 Д/с «Таємниці підводного
світу» 16.00 Д/ф «Чудова гра»
16.30 «Бібліофан» з Ростиславом
Семківим» 17.15 Д/ф
«Букоголіки» 18.10 Т/с «Еліза»
19.55 «Пліч-о-пліч» 20.20
Лайфхак українською 20.50
Програма розслідувань «Схеми.
Корупція в деталях» 21.25 Своя
земля 22.25 Як дивитися кіно?

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
08:00, 08:30, 13:30, 17:00, 19:00
Новини 09:00 «Дешевий
відпочинок» 09:30, 13:00
«Енеїда» 09:56, 14:10, 17:10
«Світ навколо» 10:00, 13:44
«Тема дня» 10:30 Д/ц
«Неповторна природа» 11:00,
17:45 Wise cow 11:32 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:29
Д/ф «Світ мистецтва. Зірка у

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
09.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 03.00, 05.30,
15.30, 22.30 «Ваша Свобода»
03.30 «Поліцейська хвиля»
04.00, 08.05 «Княжицький»
05.00, 23.00 «Вартові Еспресо»
08.00 «ІТ- Документ» 09.55,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 10.05, 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко
10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
Коментар 21.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 22.00
«#Скандали_тижня» 23.30
«Мандруй своє»

23:40 Вулвергемптон - Лестер. 14:14 «Розсекречена історія»
15:15 «Радіодень. Книжкова
Чемпіонат Англії
лавка» 16:09 Вистава «Second
UA: РІВНЕ
love» 18:04 «Сильна доля» 19:00
07.00 М/с «Принцеса Сісі» 08.00 Новини 19:48 Лайфхак
українською 20:08 UA:Фольк
Ранкове шоу «Добрий ранок»
09.35 «Хто в домі хазяїн» 10.00 21:00 МузLove з Любою
Морозовою 21:30 NeoСцена з
Д/ф «Чудова гра» 10.30 Д/с
«Неповторна природа» 11.00 Д/с Олегом Вергелісом 22:00 Д/ф
«Сильна доля»
«Таємниці підводного світу»
11.35 Кулінарно-літературне шоу
ЕСПРЕСО
«Енеїда» 12.30 Двоколісні
хроніки 12.50 Радіодень «Модуль 00.00 «Великий ефір Василя
знань» Вибране 13.40 Тема дня Зими» 02.00, 07.00 «Політклуб
14.10 Публіцистична програма Віталія Портникова» 03.30,
06.30, 16.30 «#Скандали_тижня»
«Розсекречена історія» 15.15
04.00, 11.05, 23.00 Авторська
Радіодень «Книжкова лавка»
16.20 Вистава 18.05, 22.00 Д/ф програма «Ч/Б шоу» 05.00, 21.30
«Шустрова Live» 05.30 «Ваша
«Сильна доля» 19.00 Новини
Свобода» 06.00, 13.30 «Вартові
19.15 Суботня тема 19.50
Еспресо» 08.30 «Поліцейська
Лайфхак українською 20.10 UA
Фольк 21.00 «Музlove» з Любою хвиля» 09.00 «Культ:Експрес» з
Морозовою 21.30 «Неосцена» з Марією Бурмакою 09.30
«Мандруй своє» 10.00, 11.00,
Олегом Вергелісом
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 17.00, 18.00, 19.00 НОВИНИ
НОВА ВОЛИНЬ 10.05 «PRO здоров’я» з Іриною
Коваль 12.10, 14.05, 15.10,
07:00 М/с «Принцеса Сісі» 08:00
17.05, 18.10 Коментар 13.05,
«Ранок «Нової Волині» 09:34 «Хто
21.00 «Міжнародний огляд» з
в домі хазяїн?» 10:04 «Чудова
Юрієм Фізером 14.30 «Успішні в
гра» 10:34 Д/ц «Неповторна
Україні» 15.30 «Суботнє
природа» 11:04 Д/ц «Таємниці
інтерв’ю» з Радіо Свобода 16.05
підводного світу» 11:34 «Енеїда»
«Людина і право» з Борисом
(нова) 12:30 Двоколісні хроніки
Захаровим 19.05 «Суботній
12:50 Радіодень «Модуль знань»
політклуб» 20.00 «Політичний
13:30, 14:05 «Українська
МаринаД» 22.00 «Студія Захід» з
читанка» 13:40, 19:16 «Тема дня»
Антоном Борковським

Дитяча програма «Додолики»
08.30 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 09.35 «Хто в домі хазяїн»
10.00, 16.20 Д/ф «Чудова гра»
10.30 Д/с «Неповторна природа»
11.00 Д/с «Таємниці підводного
світу» 11.35 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 12.30
ФУТБОЛ-1
Двоколісні хроніки 12.50
06:00 Рома - Торіно. Чемпіонат
Радіодень «Модуль знань»
Італії
Вибране 13.30, 15.10
07:45, 18:10 Світ Прем’єр-Ліги
«Українська читанка» 13.40
08:15 Гоффенгайм - Ман Сіті.
Суботня тема 14.15 Д/с
Ліга чемпіонів УЄФА
«Незвідані шляхи» 15.20
10:00, 15:40, 22:15 Футбол
«Букоголіки» 15.50 Д/ф
NEWS
«Відкривай Україну» 16.50 Д/ф
10:15 Удінезе - Парма. Чемпіонат «Хто в домі хазяїн» 17.25 Д/ф
Італії
«Сильна доля» 18.30 Спільно
12:05 Вулвергемптон - Лестер. 19.00 Публіцистична програма
Чемпіонат Англії
«Розсекречена історія» 20.00
13:50 Інтер - Сассуоло.
Разом. Регіональні дебати 20.30
Чемпіонат Італії
Д/ф «В Україні» 21.00
15:55 LIVE. Фіорентина «Бібліофан» з Ростиславом
Сампдорія. Чемпіонат
Семківим 21.30 «КіноWall» з
Італії
Сергієм Тримбачем 22.00 UA
Фольк
16:45, 19:45 Футбол Tables
17:55, 18:40, 20:55, 23:25
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
Топ-матч
НОВА ВОЛИНЬ
18:55 LIVE. Кальярі - Емполі.
Чемпіонат Італії
07:00 М/с «Принцеса Сісі» 08:00
21:25 LIVE. Наполі - Лаціо.
«Додолики» 08:20 «Ранок «Нової
Чемпіонат Італії
Волині» 09:34, 16:48 «Хто в домі
23:40 Гаддерсфілд - Ман Сіті.
хазяїн?» 10:04 «Чудова гра»
Чемпіонат Англії
10:34 Д/ц «Неповторна природа»
11:04 Д/ц «Таємниці підводного
UA: РІВНЕ
світу» 11:34 «Енеїда» (нова)
07.00 М/с «Принцеса Сісі» 08.00 12:30 Двоколісні хроніки 12:50
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Сімейка У
23.00 Зірконавти

формі квадрата» 14:15
Радіодень «Модуль знань»
15:00 Д/с «Неповторна
природа» 15:30 Д/с «Таємниці
підводного світу» 16:00 «Чудова
гра» 16:30 БібліоFun з
Ростиславом Семківим 17:14
«Букоголіки» 18:12 Т/с «Еліза»
19:23 «Тема дня». (Прямий
ефір) 19:52 «Пліч-о-пліч» 20:18
Лайфхак українською 20:30
Новини. Сурдопереклад 20:50
«Схеми. Корупція в деталях»
21:23 «Своя земля» 21:55
«Тема дня». Сурдопереклад
22:25 «Як дивитися кіно?»

Радіодень «Модуль знань» 13:30,
14:05, 15:10 «Українська читанка»
13:39 «Тема дня» 14:15 Д\ф
«Незвідані шляхи» 15:18
«Букоголіки» 15:49 Д/ф
«Відкривай Україну» 16:18 Д/ф
«Чудова гра» 17:23 Д/ф «Сильна
доля» 18:30 «Спільно» 19:00
«Розсекречена історія» 20:00
«Разом» 20:30 #ВУкраїні 21:00
БібліоFun з Ростиславом
Семківим 21:30 КіноWall з
Сергієм Тримбачем 22:00 UA:
Фольк (новий)

ЕСПРЕСО
00.00, 03.00, 08.30, 20.00
«Політичний МаринаД» 01.00,
23.00 «Поліцейська хвиля» 01.30,
05.30, 16.30 «Шустрова Live»
02.00, 19.00 Авторська програма
«Ч/Б шоу» 04.00 «Політклуб
Віталія Портникова» 06.00
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо
Свобода 06.30, 11.05 «Суботній
політклуб» 07.30 «PRO здоров’я»
з Іриною Коваль 09.30 «Мандруй
своє» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 10.10, 22.00
«Княжицький» 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» 15.30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 21.00 «Світ цього
тижня» 23.30 «Вартові Еспресо»
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Фото Олександра ПІЛЮКА.

На завершення концерту з Василем Солов’єм співали й найсуворіші воїни.

Дівчата якось збентежено дивилися на Миколу Більшевича,
коли він виконував жартівливу пісню про тещу.

Коляда на фронті щиріша, ніж у тилу
Спеціальний репортаж журналістів «Волині» із зони бойових дій
«Не переживайте, хлопці,
пці,
всіх поселимо, он скільки
ьки
місць є», — сказав старший
рший
солдат Андрій, показуючи
уючи
на дерев’яні саморобні
ні
нари із неструганих дощок
ощок
у великому гаражі чи
то складському приміщенні.
щенні. Від
такої непідробної гостинності
тинності
відразу стало затишно,
о, хоча
побачене ніяк не в’язалося
лося
з образом сучасної європейської
ропейської
армії, яку показували нам на параді
до Дня Незалежності…

Такому меду й не гріх рекламу зробити!

Олег КРИШТОФ

«РЕКЛАМИ НАМ НЕ ТРЕБА —
МИ НЕ ПОЛІТИКИ»

Останнім часом я почав
підозрювати, що у волонтерських поїздках на Схід нині
більше піару, ніж конкретної
підтримки військових. Щоб
упевнитись у цій думці чи
спростувати її, вирішив напроситися у рейд із волонтерським підрозділом «Вбережу»,
обіцяючи всебічне висвітлення
подорожі. Втім одразу почув:
«Реклами нам не треба — ми
не політики, а якщо хочеш зрозуміти, що зараз відбувається
на фронті, — місце знайдемо».
У завантажений усілякими
смаколиками, побутовою хімією, шкарпетками, музичними
інструментами й іншими корисними речами бус благодійникам довелося втиснути, крім
мене, ще й телеоператора «Газети Волинь» Олександра Пілюка. Напхалися в машину ми,
як оселедці в пресерву, а хлопці кажуть: «По дорозі заберемо
Маму (Лариса Кирикович, військовий медик-доброволець,
кавалер волонтерського ордена «Народний герой України») і Серго Сокольника (поет,
прозаїк, волонтер)». Отож,
на кожен квадратний сантиметр нашого транспортного
засобу припадав добрячий
шмат непересічного українця:
на Донбас їхали ковельчанин
Ігор Верчук — керівник групи, Степан Петрусь із Червонограда, який займався

технічним забезпеченням концертів на передовій, Едуард
Сколінчук — водій підрозділу,
ветеран-доброволець Сергій
Козуля, ну і музиканти: бард
Микола Більшевич і заслужений артист України зі Львова
Василь Соловей.
Виїжджали на католицьке
Різдво. Погода видалася паскудною: мокрий сніг по всій
Україні, яку нам треба було перетнути вздовж. Упевненості
не додавали й розмови в салоні: волонтери згадували,
як кілька років тому в схожу заметіль декілька днів довелося
чекати з Ковеля нову коробку
передач. Тоді, хоч із запізненням на тиждень, волиняни дісталися до лінії фронту.
«Новий рік скоро, хлопці
покликали, вони потребують
свята, мусимо їхати», — пояснив причину певного ризику
Ігор Верчук. А пан Сергій пригадав, що під час служби в «Айдарі» дуже чекав кожного візиту земляків. «Це було для нас
свіжим струменем, найбільше
в спілкуванні», — зазначив ветеран із позивним Дід.
Лариса Кирикович, яка
приєдналася до нас на Рівненщині, розповіла, що свою
воєнну біографію також розпочала як волонтер: коли син
пішов на фронт, возила з чоловіком бійцям необхідні речі,
а згодом уже вся сім’я воювала, щоправда, у різних формуваннях. Мама, як її назвали,
очолювала медичний підрозділ 5 батальйону Української

добровольчої армії. Їй довелося витягувати з поля бою
й рятувати наших захисників
у Пісках, Тоненькому, Водяному, Мар’їнці, Красногорівці, Авдіївці, на шахті «Бутівка»
та в інших гарячих точках Донбасу.
Із нетривалими зупинками
на каву ми доїхали до Києва.
Та ось на Бориспільській об’їзній дорозі автомобіль занесло,
і він (наче й легенько) вдарився об бордюр: тріснула тяга
колеса, зігнувся важіль, тому
без сервісного центру цієї проблеми вирішити не вдалося
б. Доправити машину на СТО,
знайти запчастини допомогли
добрі люди — Володимир Рудик та подружжя волонтерів
Віктор Бутко і Зоя Тимченко.
Мусили ночувати у столиці, й
наступного дня, заколядувавши майстрам, які поставили
машину на ноги, чи пак на колеса, рушили далі. До речі,
до чергової халепи — затору
під Полтавою у кілька десятків кілометрів — ми були готові, адже до нас приєднався
епатажний (як його охрестив
Микола Більшевич) Серго Сокольник, який серед сотень
фур на засніженій трасі декламував нам свої вірші. Це було
незвично цікаво.
БІЙЦІ СПЕЦПІДРОЗДІЛУ
«СВІТЯЗЬ» — ГРОЗА ДЛЯ
«СЄПАРІВ»

Лише наступного ранку під’їхали до першого
блокпосту. На наше «Слава
Україні!» російськомовний по-

ліцейський щось мугикнув, але
побажав «доброго пути».
Першим нашим пунктом
призначення став підрозділ
зенітно-ракетних військ, що
облаштувався на території
якогось занедбаного підприємства. Як годиться, на посту
зустрів вартовий: молода дівчина усміхалася з-під шолома, вочевидь, візит волонтерів
урізноманітнив доволі нудну
службу. До речі, жінок у цій
частині чимало. У чому ми переконалися під час концерту
наших артистів.
Коли лунали авторські пісні
й упівські колядки, коли Микола Більшевич запросив молоду солдатку до танцю, коли
Серго читав свою військову
лірику, а Василь Соловей жартував, що українці — велика
нація, адже змусила прези-

щось
« Вє,душі
якась надія
на краще, але
зараз у нас людей
дуже мало, чомусь
не хочуть іти
в армію…

»

дента робити для себе цукерки, глядачі у військовій формі
не просто усміхалися й аплодували — складалося враження, що вони накопичують емоції на потім, і коли ми поїдемо,
в цьому совковому адміністративному приміщенні буде тепліше.
Звісно, волонтери передали військовим і різдвяні
смаколики, і листи від ковельських учнів, а також «Фронтову
читанку» від «Газети Волинь»,
саму «Волинь», примірники
«Цікавої газети на вихідні»,
журналів «Так ніхто не кохав»
і «Читанка для всіх».
Школярі з Ковеля адресували своїм землякам на передовій новорічне відеопривітання, а вояки записали декілька
щирих слів у відповідь.
«Неправда, що більшість
українців забули про війну
на Сході, ми постійно відчуваємо підтримку, і це дуже важливо», — зазначив у коментарі

для нашого видання заступник
начальника штабу військової
частини Григорій Устенко.
Того дня відвідали бійців ще двох підрозділів ЗСУ.
На прифронтових позиціях
особливо комфортних умов
для військових ми не помітили:
скрізь холодно, скрізь туалети
на вулиці, а деяка техніка могла б бути чудовим експонатом
в історичному музеї. На щастя,
з харчуванням нині проблем
немає, ніхто не скаржився,
та й пригощали нас у солдатських їдальнях ситними і смачними обідами. На ночівлю волонтерів прийняли військові
інженери.
Що цікаво: жоден із солдатів чи офіцерів, з якими ми
спілкувалися, ні разу не сказав
щось на кшталт «усе пропало».
Багатьом із наших співрозмовників доводилося хоронити
своїх друзів, але вони все ж залишаються на фронті.
Ось що відповів на запитання — «Чому ви тут?» — молодший сержант Дмитро Селих, який воює з 2014 року:
«В душі щось є, якась надія
на краще, але зараз у нас людей дуже мало, чомусь не хочуть іти в армію…»
Наступного ранку, збираючись, ми зустріли інший
волонтерський загін — легендарного Армена з Київщини —
чоловік похвалився ялинкою,
яку виготовили діти для бійців
на «нулі». Обмінялися контактами, й ми вирушили до бійців
Української добровольчої армії. Відгадайте, хто на черговому блокпосту першим до нас
кричав: «Слава Україні!»?
Правильно, волиняки! Бійці спецпідрозділу «Світязь»!
Хлопці
похвалилися
нам
успішними результатами з виявлення бойовиків, ми подарували їм сувеніри з Ковеля, заколядували та й попрощались.
Останнім пунктом цієї поїздки стала база УДА — добровольців-націоналістів з візитівками Яроша, які не входять
до складу ЗСУ. Тут усе відбувалось зовсім по-іншому, але
про це — в наступних публікаціях.
P. S. Підбиваючи
підсумки, волонтери розповіли, що готуватися до поїздок
на фронт щоразу важче: мовляв, деякі знайомі вважають
це даремною тратою часу,
тому дуже просили подякувати людям з українським духом, які дієво допомагають,
зокрема Олені Місюрі, Анатолію Зощуку, Богданові Фалюшу, Олександру Коляді, Ніні
Горайчук та колективу стоматологічної клініки «Санідент»,
Вікторові Сагалю, Юрію Миронюку, Олександрові Семенюку, Віктору Попіці, Василеві Андрусику, Сергію
Вишневському, Лідії Козулі,
Миколі Демчуку, Наталії Тхоржевській, ТРЦ «Акцент», Ірині
Королік. А також юним волонтерам Ковельської ЗОШ
№ 7, Дубівської, Смідинської
загальноосвітніх шкіл. Особлива вдячність — настоятелю Свято-Юріївського храму
села Дубове Ковельського
району протоієрею Івану Бонису. n
Більше фото і відео — на сайті

VOLYN.COM.UA

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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 будинок у смт Колки

диночок, поруч - водопровід, світло.
Тел. 095 05 14 572.

Маневицького району. Є підготовлені
документи. Тел. 066 94 08 508.
l Терміново продається двокімнатна квартира (м. Луцьк, вул. Володимирська). 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 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 У м. Ківерці продається приватизована земельна ділянка (0.06 га) під
забудову. Тел. 099 02 78 610.
l Продається дача у Луцьку, вул.
Володимирська (друга лінія). Є 5,5
сотки землі, садок, дерев’яний бу-

АВТОРИНОК
l Продається у с. Воротнів Луцького району автомобіль ВАЗ-2104 (універсал), 2005 р. в., 50 тис. км пробіг,
зелений колір, у доброму стані. Ціна
42 000 грн (або за курсом). Торг. Тел.
050 53 39 718.
l Продам причіп до легкового автомобіля (тентовий, документи безномерні саморобні). Тел. 097 14 66 629.
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 недорого трактор Т-40 АМ
у робочому стані, є документи (Любешівський район). Можлива доставка.
Тел: 066 11 43 935, 098 76 83 077.
l Продам: трактори Т-25, МТЗ,
«Джон Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки,
обприскувачі (навісні та причіпні), саджалки, сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та
суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та
телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив, шпагат «Юта»,
грунтофрези, зерношнеки, прес–підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різна с/г техніка.
Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14 192.
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: 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-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 міні–трактори (японського виробництва): «Кубота»,
«Янмар», «Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від 17 до 80 к/сил). Повний
пакет документів, без використання в Україні (фреза у подарунок).
Можлива доставка. Тел.: 097 76 27
586, 050 56 17 800, 096 74 51 932.
l Продам 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.

РІЗНЕ
l Продам нову вбудовану телескопічну витяжку «FRANKE FTC 926
XSL» (135 Вт, 26 х 89.8 х 43.2 см,

10 січня 2019 Четвер

19

колір - нержавіюча сталь, є чек, гарантійний талон). Ціна 11 500 грн.
Тел. 050 28 52 048.
l Продам причіп до легкового автомобіля (тентовий, документи безномерні саморобні). Тел. 097 14 66 629.
l Продам піноблоки (20х30х60,
12х30х60) та шлакоблоки. Можлива
доставка. Тел.: 099 44 51 353, 067 72
82 946.
l Продам: дрова рубані (твердої
породи), торфобрикет, цеглу білу та
червону (нову та б/в), шифер (б/в),
пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем.
Доставка. Послуги міні–навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ.
Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам: жом, дрова рубані, пісок,
щебінь, цеглу, відсів, землю на вимостку, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел. 099 62 16 400.
l Терміново продається жеребна
кобила. Тел. 050 50 13 352.
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 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.

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублені атестат (серія ВС
№ 39095390) та додаток до атестата (№ 12 СМ 090655), видані 2010 р.
ЗОШ І–ІІІ ст. смт Торчин на ім’я Білинець Мар’яна Михайлівна, 15.04.1994
р. н., вважати недійсними.
l Загублений атестат про середню
освіту, виданий на ім’я Мірченко Леся
Володимирівна, вважати недійсним.

Пам’ятаємо,
любимо, сумуємо
Ніхто на землі не вічний і ніщо не вічне.
Та якою відомою і беззаперечною не була б
ця істина, серце стискається від болю, коли
йде від нас людина, без якої важко уявити
своє подальше земне існування. 13 січня
минає 40 днів, як після важкої хвороби пішов із життя
Станіслав Володимирович
ТИХОНОВ
із Ківерців.
Світ збіднів на людину великої і щедрої
душі, високого почуття обов’язку. Страшна
смерть забрала його від нас, перекреслила всі плани та сподівання: ростити дітей,
тішитися внуками. Осиротіла родина Станіслава Володимировича. Не стало турботливого господаря, доброго чоловіка, дбайливого батька, лагідного дідуся.
Ми співчуваємо Тетяні Йосипівні, дітям,
онукам, усій родині. Просимо, щоб сьогодні пом’янули покійного ті, хто його
знав, добрим словом і щирою молитвою. А його душа хай знайде
блаженний спокій у Царстві Небесному.
Вдячні пацієнти
з міста Ковеля.

Президія ради Волинської обласної
організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій
висловлює щире співчуття рідним
та близьким з приводу смерті інваліда війни І групи
Володимира Філімоновича
ПРИПОТНЮКА.
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n А віз і нині там...
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

За допомогою поліції люди добилися у Григорія Сокольця розписки,
що не торгуватиме горілкою власного виробництва.

Ось так усі гуртом пішли на розмову до власників «точки» з продажу самогонки.
онки.

«ПРОСИМО ВЛАДУ ЗАКРИТИ
СМЕРТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС У НАШОМУ СЕЛІ»
до того, аби «точка» закрилася. Спочатку в телефонній
розмові із сільським головою Нелею Борсук можна
було почути, що після клятвеної розписки брати справді
не торгували своїм варивом.
А чи стали чоловіки у Майдані-Липненському
менше пити? Оце вже питання,
на яке важко відповісти однозначно. За словами сільського голови, хтось (а в селі
40 холостяків, які вже зранку шукають, де похмелити-

Торік у липні жінки Майдану-Липненського,
що в Маневицькому районі, збирали
антисамогонний майдан з приводу «біди, яка,
як злоякісна пухлина, пожирає щастя, здоров’я,
життя не лише окремої родини, а й цілого села».
Про цю акцію ми розповідали в репортажі,
надрукованому в нашій газеті. На жаль, проблема,
про яку йшлося, і сьогодні не менш актуальна
Катерина ЗУБЧУК

Майдан-Липненський
нас
покликав
лист,
у якому йшлося про
те, що люди не можуть далі
миритися з цим жахом: у селі
в будь-яку пору доби можна
придбати горілку. І найпершими постачальниками згубного варива є брати Сокольці.
Того літнього дня ми розмовляли і з тими, хто б’є тривогу, бо «чоловіки помирають,
а жінки залишаються з дітьми
на руках», і з самими «героями» — братами Сокольцями.
«Дайте слово, що не будете
продавати горілки», — таку
вимогу поставили мешканці
Майдану-Липненського.
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Отець
Іван Кипріян
замерз разом із дітьми
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І одержали це слово. Правда, з допомогою правоохоронців — їх викликала сільський голова Гораймівської
сільської ради Неля Борсук
(як представник влади вона
прийняла на себе найбільший
«удар» матюків, на які брати
Сокольці, зокрема Григорій,
не скупилися, сприйнявши візит людей як незаконне вторгнення у їхнє приватне життя).
І хоч поки поліція добиралася
в село, «бізнесмени» встигли
поховати бражку чи повиливати, усе ж було одержано
розписку. Григорій Соколець
зобов’язався «ніколи спиртного власного виробництва
не збувати».
Це був перший крок
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Фото зі сторінки Наталії ОМЕЛЬЧУК у «Фейсбуці».

«Різдво. Святе сімейство».

Ісус у нього —
у вишиванці
Олександр Охапкін каже, що його
рукою малює янгол
Щоб так писати святі образи, він об’їздив усю Україну —
всотував «тепло» ткацьких верстатів, вишитих
рушників і сорочок. У хатніх іконах митця багато світла
і незбагненного чару. Діва Марія у квітчастій хустці
та коралях або з трояндами… Вона й святі напрочуд
приязні та життєдайні… Це задля того, щоб люди не
боялися Бога, а любили його

«Живу за себе і за того хлопця,
чиє серце б’ється у моїх грудях»
Молоду лучанку Наталію Омельчук із днем народження тепер
вітають не тільки рідні та друзі, а й велика родина індійського юнака
Раві Давані. Його батьки, довідавшись, що сина, який потрапив
в аварію, спасти неможливо, дали згоду, щоб серце, печінку, нирки,
підшлункову залозу та рогівку очей потерпілого використали для
допомоги важкохворим людям. Завдяки цьому й було врятовано нашу
землячку
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

кий день минулого року
був найпам’ятнішим? Я тебу
пер кожну мить сприйдаруно І щодня дякую
маю як подарунок!
йзворуш
Богу! А найзворушливіша
для мене
подія відбулася у листопаді, коли садила яблуньку на згадку про Раві на Алеї
життя у Києві. Зібралося багато пацієнтів з усієї України із пересадженими
органами, які хотіли пом’янути у такий
спосіб своїх донорів, адже деревця

—Я
Я

будуть рости, плодоносити, стануть
символом продовження життя, — розповідала Наталя, коли ми зателефонували, щоб довідатися, з яким настроєм
зустрічає вона свята.

Процес відновлення після трансплантації вимагає бути під контролем кардіологів, тож Наталі доводиться багато часу проводити
у столиці, обстежуватися у фахівців
Інституту Амосова. А коли приїжджає додому, перебуває під опікою
волинських лікарів.
— Різдвяні свята — це можливість набутися з рідними. Поїздки до бабусі в село на Рівненщину
— як повернення в дитинство, як казка, — тремтить голос нашої співрозмовниці. — На жаль, після пересадки
серця є багато обмежень, потрібно
приймати дороговартісні препарати
проти відторгнення органа, не можна хворіти, тому кір чи грип для мене
становлять смертельну небезпеку.
Але я вірю, що все буде гаразд…

Оксана КОВАЛЕНКО

«ПОЧАВ
ІЗ ВІДЧУТТЯМ СТРАХУ,
ПИСАВ БЕЗ УПИНУ
І ЗАВЕРШИВ…
НА ОДНОМУ ПОДИХУ»
Олександр Охапкін — сучасний українських художник,
який творить надзвичайні ікони. Каже, що замість нього їх
малює янгол.

Народився
Олександр
у Житомирі 28 січня 1962 року.
Після школи навчався у Дніпропетровському художньому училищі. Уперше малював
образ на замовлення. То була
ікона Божої Матері. «Дуже
хвилювався, адже тема відповідальна і нова… Почав із відчуттям страху, писав без упину
і завершив… на одному подиху», — зазначає митець.

“
«ЦІКАВА»
»
»
Я тепер кожну
мить сприймаю
як подарунок! І щодня
дякую Богу!

Її Сокольці можуть щомісяця
сплачувати і не будуть у програші зі своїм прибутковим
бізнесом. З приводу біди, яка
нищить село, я писала свого часу народному депутату
Ірині Констанкевич. Знаю, що
вона направляла свій запит
у Маневицьку райдержадміністрацію, у головне управління
Національної поліції Волині,
додаючи і ксерокопію мого

:)) Анекдоти

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 10 січня:

Ціна 5 грн

«Спасибі вам за порятунок!» — ці слова на адресу індійських лікарів Наталія Омельчук повторює і досі.

ся) переключився на пиво
та вино з місцевого магазину.
А хтось почимчикував у село
Осова, яке за кілометр від
Майдану-Липненського, знаючи, що там є постачальники
самогону.
Коли нещодавно ми зателефонували Нелі Миколаївні
і поцікавилися, яка ж нині ситуація зі «смертельним бізнесом у селі», то зрозуміли, що
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могли б зарадити лише великі штрафи, щоб
« Тут
раз заплатив — і десятому заказав.
»

l НЕЙМОВІРНО!

»

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

«наша пісня гарна, нова — починаєм її знову…»
— В останні два місяці, — розповіла сільський
голова, — «точка» Сокольців
запрацювала
по-старому.
Це точно. Вже Григорій приносив у сільську раду штраф —
170 гривень. Судячи з цього,
у нього побували працівники
поліції і, зафіксувавши факт
самогоноваріння та його збуту, притягли чоловіка до адміністративної відповідальності. Тільки що ж це за сума?

листа. Після цього на черговій сесії Маневицької районної ради депутати виступили
з пропозицією про збільшення штрафу за збут самогону
і скерували своє клопотання
у Київ. Бо ясно, що на місці
це питання не можна вирішити. Треба, щоб у парламенті
прийняли поправки до закону.
Тобто і сьогодні проблема, з якою зверталися жителі
Майдану-Липненського, залишається такою ж болючою,
як і була. І не лише в цьому
селі, а й у Гораймівці, інших довколишніх населених пунктах.
На рівні дільничного, котрий
має у своєму підпорядкуванні п’ять сільрад, її не владнати. Так само, як і візитами
на «точки», навіть велелюдними, з участю представників
влади. «Сокольців», на жаль,
по селах багато. Усовіщати їх,
посилаючись на біду, яку вони
сіють, — справа невдячна
і безперспективна. Тут могли б зарадити лише великі
штрафи — щоб раз заплатив,
і десятому заказав.
До речі, на Рівненщині, зокрема в селі Чудель Сарненського району, як розповідала
недавно наша газета, священик застерігає людей, що тих,
хто продає алкоголь, не хоронитиме як православних.
Деякі «точки» нібито вже позакривалися. Може, і волинянам перейняти цей досвід? n
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Художник сприймає ікону як один з феноменів

Закінчення на с. 4

ЗА 10 СІЧНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

Закінчення на с.
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Хто з нами – той знає більше!!!
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— Марусю, налий сто грамів.
— З самісінького ранку на пиятику потягнуло?
— До чого тут пиятика? Мені треба таблетку запити…
:)) :)) :))
— Лікарю, допоможіть! Моя дружина збожеволіла!
— Чому ви так думаєте?
— Та по квартирі вже другий тиждень блукають зелені
коні, а вона їх не бачить…

Ісус
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