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Фото із домашнього архіву родини Токарєвих.
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Щоб ніжки наречена Лариса
не замочила, Віктор ніс її на руках.

Стихія зруйнувала
хату і подарувала
хазяйці… чоловіка
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Фото Олександра ПІЛЮКА.
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РОБОТА В ПОЛЬЩІ
(м. Намислов)
цех із розробки курей-бройлерів
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО:

l доїздом;
l комфортними умовами;
l проживанням (сімейні пари окремо);
l повноцінними обідами;
l спецодягом;
l свіжою курятиною.

ОПЛАТА 20-25 тис. грн/міс.
Учитель за освітою, планувала захищати Україну зі зброєю в руках.

ТЕЛЕФОНИ: (067) 333-73-93, (067) 674-41-04

Український парамедик Діва:

«ТИ НІБИ ГОТОВА… АЛЕ Ж ТИ
НЕ БАЧИЛА РОЗІРВАНОГО ТІЛА!»
Ексклюзивне інтерв’ю нашого спеціального
кореспондента з лінії фронту
с. 8
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ВИМОГИ: біометричний паспорт або діюча віза
ОФІЦІЙНИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ!

!!! ВАЖЛИВО !!!
Для ВОЛИНЯН,
постраждалих у ПОЛЬЩІ
Спілка юристів Республіки Польща спільно з
ГО «Клуб інтеграційного діалогу» проводять консультації щодо відшкодувань для волинян, що постраждали чи втратили близьких у Польщі протягом
1999—2019 років.
Якщо ви чи ваші друзі та близькі потрапили в
ДТП у Польщі (водій, пасажир, пішохід, велосипедист), в тому числі ДТП в Україні (якщо один з учасників — власник транспортного засобу на польській реєстрації), чи постраждали або втратили близьких на роботі в Польщі внаслідок нещасного
випадку протягом останніх 20 років – не позбавляйте себе шансу отримати всі належні вам відшкодування зі страхових фондів Республіки Польща.

КОНТАКТИ на Волині +38 0673702015 , +38 0663073966.

А

Вітаємо!

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

VOLYN.COM.UA

Дням святкує день народження
Днями
чарівна жінка, турботлива мама та
бабуся, ніжна дружина
Катерина Тимофіївна
ВАЩУК.
За турботу, за вміння всім
до
допомагати,
за добре серце
н
нехай
Господь пошле
благословення, а всі святі
дарують сили та здоров’я.
Шумлять літа,
як на вітру тополі,
А в тих літах — і сонце,
і дощі,
А ми бажаєм, щоб було доволі
Здоров’я, щастя, радості в душі,
Ніколи оптимізму не втрачати
І з внуками у хованки пограти.
Хай доля дарує приємні хвилини
У дружньому колі, у колі родини.
Хай Бог допоможе ще довго прожити,
Х
Щоб усіх на сторіччя могла
запросити.
З повагою та найкращими
побажаннями ваші друзі.
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Доброго дня
вам, люди!

www.volyn.com.ua

18 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.12, захід — 16.45,
тривалість дня — 8.33).
Місяць у Близнюках. 14–15 дні
Місяця.
Іменинники: Григорій, Євгенія,
Нонна, Роман, Тетяна.
19 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.11, захід — 16.47,
тривалість дня — 8.36).
Місяць у Раку. 15–16 дні Місяця.
Іменинники: Генріх.
20 СІЧНЯ

«На Водохреще небо відкрите для молитви»
Фото із сайту Кримненського благочиння.

«Тому про що попросиш,
те і збудеться. Головне, щоб
думки твої були добрими», —
говорила моя бабуся, беручи
мене на Богоявленську службу
у храм

Сонце (схід — 8.10, захід — 16.48,
тривалість дня — 8.38).
Місяць у Раку. 16–17 дні Місяця.
Іменинники: Опанас, Василь, Іван.
21 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.09, захід — 16.50,
тривалість дня — 8.41).
Місяць у Леві. 17–18 дні Місяця.
Іменинники: Віктор, Володимир,
Георгій, Григорій, Дмитро, Євген.

Людмила ВЛАСЮК

22 СІЧНЯ

Зиму можна любити лише
за те, що саме у січні розпочинається цикл свят. Третім і завершальним
акордом різдвяно-новорічних празників є Водохреще, яке ще називають Богоявленням, бо в цей день
Ісус Христос прийняв хрещення
на річці Йордан. І відтоді йорданська
вода набуває цілющих властивостей
і зберігає їх упродовж року, лікуючи
тілесні й духовні хвороби. Її освячують всюди — у річках, криницях,
храмах.
Цього дня на березі озера Домашнє у моєму рідному Кримному
на Старовижівщині з кожним роком
збирається все більше сміливців,
бо ж на купання в крижаній воді зважиться не кожна людина. От я так
і не змогла, але мені завжди було
цікаво спостерігати за відважними
односельчанами. Наше озеро розташоване в центрі села, тож завж-

Сонце (схід — 8.08, захід — 16.52,
тривалість дня — 8.44).
Місяць у Леві. 18–19 дні Місяця.
Іменинники: Антоніна, Захар, Петро.

Найближчі магнітні
бурі:
24, 25, 26, 30 і 31 січня.
я.

n
Отець Сергій: «Вода, яку освячують на Богоявлення, має чудотворну силу».

ди після служби в Михайлівському
храмі ми хресним ходом вирушали
до водойми. Благочинний Кримненської округи і наш настоятель отець
Сергій Никонюк не лише створює
атмосферу справжнього православно-народного свята, а й першим

занурюється в йорданську воду.
А за ним на березі вже шикується
колона сміливців, тримаючи в руках напоготові рушнички. А потім усі
гуртом п’ють гарячий чай та гріються біля вогнища під мелодійний піснеспів колядок.

Фото Романа НІКОЛАЄВА.

«Коли я виросту, стану солдатом, як мама»
Катерині Носковій із Кіровоградщини, яка служила у 17-му батальйоні 57-ї
бригади, присвоєно звання «Народного героя України». Посмертно. Мамин
орден було вручено її п’ятилітньому синові Тимофію (на фото)
Людмила ВЛАСЮК

Ця історія, яку я прочитала у соціальній мережі «Фейсбук», вразила мене
до сліз. Долі дітей героїв сьогодення заслуговують, аби про них знала вся Україна. Катя загинула під окупованою Горлівкою, рятуючи поранених. Її синочкові
було три рочки, і він часто виходив на поріг будинку, дивився на небо, а потім казав, показуючи на зорі: «Я бачу маму».
А коли підріс і зрозумів, що неньки більше немає, то на її могилі пообіцяв, що

стане солдатом.
Своє рішення іти на війну жінка пояснила так: «Я не можу сидіти і чекати, щоб
вороги прийшли до нашого вікна і змусили мене для них готувати борщ. Тому син
мене зрозуміє».
На нагородження Ніна Іванівна, бабуся Тимофія, привезла і внука. Прямо на сцені Володимир Голоднюк, який
втратив сина на вулиці Інститутській
у Києві 2014-го, опустився на коліна перед малюком і почепив нагороду матері
на його вишиванку.

На Горохівщині колядують заради новонародженої
Єви Грибок, якій необхідна пересадка печінки
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Цій дівчинці, щоб
вижити, терміново
потрібна вартісна
операція за кордоном
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

З цією метою учасники вокального ансамблю
«Надвечір’я» клубу села
Підбереззя ходили по
оселях жителів районного центру. Зичили здоров’я і всіх гараздів віршами, а звіздар-школяр
Стасик Цариця в унісон
співу дорослих сповіщав
найгарнішу земну новину
мелодією різдвяних дзвіночків.
Зі слів засновника «Надвечір’я» Раїси Мужик і
її співучих колег Галини

Арцимені, Раїси Клец, баяніста Анатолія Юрчука,
Віри Кондратюк, Лариси
Вавринюк (на світлині),
всі кошти, якими господарі обдарують колектив

за різдвяний пісенний зорепад, будуть пожертвою
для новонародженої Єви
Грибок.
Підтримати маленьку Єву можна, перека-

завши кошти на картку
тата Миколи Грибка, АТ
КБ «ПриватБанк», гривня, 5168757384779411.
Одержувач: Грибок М. В. Рахунок:
29244825509100. Банк
одержувача: АТ КБ
«ПриватБанк» . ЄДРПОУ одержувача:
14360570. ЄДРПОУ
банку: 14360570. МФО
банку: 305299. Призначення платежу:
5168757384779411,
Грибок Микола Вікторович, ІПН 2950602615.
Тел. мами —
Грибок Наталія
+380673698046.
Телефон тата —
Грибок Микола
+380963441694.

Прогноз погоди

«Зима приносить
ть
віру і спокій,
відточує виваженість
і снагу»
Такими почуттями до цієї пори
року сповнені вірші українського
поета Сергія Жадана. 18 січня
відзначається Водохресний
святвечір, переддень Богоявлення, в
який дотримуються суворого посту,
тому його називають ще Голодною
кутею. Коли цього дня мете — бути
хорошому врожаю. Якщо зоряна ніч
на Водохреща — до врожаю ягід,
гороху і хліба. Сильні південні вітри
передвіщають грозове літо. Повний
місяць цього дня обіцяє великий
розлив річок навесні
А за прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометеоцентру
Світлани Дриганюк, 18 січня — хмарно
з проясненнями, без істотних опадів,
ожеледиця. Вітер західний, 7–12, подекуди пориви – 15–20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 3 до плюс
2 градусів, вдень – від мінус 2 до плюс 3.
19-го — мінлива хмарність, без істотних опадів, ожеледиця. Вітер західний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4 – 9 градусів морозу, вдень —
від мінус 4 до 1 градуса вище нуля. 20-го
— мінлива хмарність, без істотних опадів, ожеледиця. Вітер західний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі
5–10 градусів морозу, вдень — від 0 до 5 із
позначкою «мінус». 21–22-го — мінлива
хмарність, без істотних опадів, ожеледиця. Вітер північно-західний, 3–8 метрів
за секунду. Температура повітря вночі 6–11
градусів морозу, вдень — 1–6 нижче нуля.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 18 січня було 2007 року – плюс 11,
найхолодніше – 1963-го – мінус 24 градуси.
У Рівному протягом усього дня буде
хмарна погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний
дощ зі снігом, проте ближче до вечора
без опадів. Температура повітря 18 січня
– 0–2 градуси тепла, 19-го – 2–5 градуси
че нуля,, 21-го
21 го –
21
морозу, 20-го – 3–7 нижче
го
4–6 градуси морозу, 22-го
».
– 4–8 із позначкою «мінус».

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Тел. 72–38–94.

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

www.volyn.com.ua

17 січня 2019 Четвер

3

n Спеціальний репортаж
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Глава держави відзначив визначну роль в об’єднавчому Соборі Святійшого Філарета.

Стільки людей приходить на службу лише на Великдень.

«В УКРАЇНІ ЦЕРКВА МАЄ БУТИ
ВІДОКРЕМЛЕНА ВІД ДЕРЖАВИ,
ОСОБЛИВО ВІД ІНОЗЕМНОЇ»
Про це заявив Президент Петро Порошенко після богослужіння
у Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Луцьку
За 10 місяців очільник
країни уже втретє приїхав
на Волинь. У березні
2018-го він представляв
нового голову обласної
державної адміністрації
Олександра Савченка,
у липні взяв участь
у заходах із вшанування
пам’яті загиблих
українців — жертв
польсько-українського
конфлікту 1943–
1944 років у селі Гончий
Брід Ковельського
району. А 15 січня —
рівно через місяць після
об’єднавчого Собору
українських православних
конфесій — привіз у Луцьк
Томос про автокефалію
Православної церкви
України. Петро
Порошенко також
зустрівся з волинянами
у містах Ківерці
та Рожище
Кость ГАРБАРЧУК

«НЕ СЛУХАЙТЕ ІНСТРУКЦІЙ
ІЗ МОСКВИ — ВОНИ ТОЧНО
ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДУТЬ»

Збираючись на богослужіння у Свято-Троїцький собор, ми очікували посилених
заходів безпеки, але не було
ніяких металодетекторів, і всі
охочі вільно заходили у храм.
Хоча Президент України на подячний молебень запізнився
на 45 хвилин. У цей час віряни,
яких зібралося дуже багато,
дружно співали колядки разом зі священиками та хором
«Оранта», а журналісти рахували, скільки років нашому собору й згадували пунктуальність
попередніх очільників держави
під час їхніх візитів на Волинь.
Перед богослужінням Томос про автокефалію Православної церкви України

Томос про автокефалію Православної церкви України могли побачити всі, хто був у храмі.

було ніяких металодетекторів, і всі охочі
« Невільно
заходили у храм.
»
занесли до храму. Петро Порошенко вітався з людьми й
тиснув руки.
На службі, яку відправив
почесний патріарх Православної церкви України Філарет,
були присутні митрополит
Луцький і Волинський Михаїл,
військові капелани та духовенство.
– 333 роки українська церква була під московським ярмом. І Божою волею та благословенням зараз це ярмо
з нашого народу, православних
і церкви знято. І про це засвідчує цей історичний документ.
У світі зараз є п’ятнадцять зірок — п’ятнадцять помісних
церков. І серед цих зірок дуже
яскрава зірка нашої церкви, —
наголосив Петро Порошенко.

Глава держави подякував
Його Всесвятості Вселенському патріарху Варфоломію, предстоятелям і владикам українських церков, усім
вірянам, хто молився і вірив
в Україну.
— Зараз когось «корчить»,
хтось дуже не задоволений
тим, що ми маємо Томос. Комусь не подобаються наші подячні молитви, коли ми вклоняємося Господу за це. Хтось
шукає в цьому Томосі відсутність автокефалії. Не знайдете! І не слухайте інструкцій
із Москви — вони точно до добра не доведуть. І шукають, що
митрополія це не є самостійність. Неправда. Моя порада — сходіть до Православної
церкви України, покайтеся,

сходіть на сповідь, причастіться. Воно точно попустить.
І буде легше вам, — зазначив
Президент.
ГЛАВА ДЕРЖАВИ
ПРИВСЕЛЮДНО
ПОДЯКУВАВ ВЛАДИЦІ
МИХАЇЛУ ЗА МУЖНЄ
РІШЕННЯ

Петро Порошенко наголосив, що в Україні церква має
бути відокремлена від держави, особливо від іноземної, коли з-за кордону церква
отримує інструкції і створює
п’яту колону. Президент висловив вдячність митрополиту Луцькому і Волинському
Михаїлові за його позицію
під час об’єднавчого Собору 15 грудня. Нагадаємо, що
владика Михаїл зняв свою
кандидатуру на пост предстоятеля автокефальної помісної
Православної церкви України.

— Є визначна роль у цьому
Соборі і Святійшого Філарета,
і його високопреосвященства
владики Михаїла. Я хотів би
привселюдно подякувати владиці за його мужнє рішення,
яке сприяло створенню церкви. Владико, велике спасибі, — сказав Петро Порошенко.
Під час візиту на Волинь
Президент України відвідав
міста Ківерці та Рожище, зустрівся із місцевими жителями. Виступаючи, Петро Порошенко наголосив, що Україна
має чіткі завдання: досягнення миру, економічне зростання і підвищення соціальних
стандартів уже в найближчий
час — це абсолютно реально. Вступ до ЄС і НАТО в досяжній перспективі — це теж
реально. Таким глава держави бачить майбутнє України,
і переконаний, що таким його
бачить абсолютна більшість
українців.
— Дуже дякую, що і Верховна Рада підтримала звернення українського Президента
щодо змін до Конституції і закріпила вимоги для всіх гілок
влади — робити все можливе
для забезпечення вступу України в ЄС і НАТО, — зазначив
Петро Порошенко.
— Я хотів би підкреслити, що це не є декларацією,
як дехто каже про Томос,
і зараз про зміни до Конституції. Це не є піар. Це дуже
важливе політичне рішення
української влади і українського народу. НАТО — це запорука безпеки кожного громадянина. Не лише захист
суверенітету, територіальної
цілісності і незалежності нашої держави, не лише захист
кожного клаптика української
землі на фронті, а й безпека
всередині країни. А Європейський Союз — це свідчення високого рівня добробуту. Тому
маємо робити все, щоб підняти до рівня європейських країн
стандарти життя українців, —
сказав Президент.
Усі зустрічі з Петром Порошенком закінчувалися масовим фотографуванням. Глава
держави на Волині, як і влітку
минулого року, «пішов у народ». Його оточили щільним
кільцем, й охорона нікому не
заважала зробити селфі з Петром Олексійовичем. Особливо це сподобалося ківерцівським школярам, які тепер
мають спільне фото з Президентом. n
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Лариса ЗАНЮК,
редактор відділу освіти
і культури «Газети Волинь»

Що наше життя?
Гра для політиківшоуменів
Коли гру сприймають як реальність? Коли
актори балотуються в президенти. Після того,
як Зеленський заявив, що хоче і в житті стати
слугою народу, виявилося, що артистів і в світовій
овій
політиці не бракує
е і Дональд Трамп, і 40-й президент США Рональд
Рейган, котрий, перш ніж ним стати у 69 років,
знявся у понад 50 кінофільмах (щоправда, після
акторської кар’єри ще кілька десятиліть крок за кроком
йшов до політичного Олімпу). І чеський драматург Вацлав Гавел, що писав драми для театру абсурду, а згодом був обраний останнім президентом Чехословаччини
і першим – Чехії та привів країну до НАТО. А «Термінатор»
Арнольд Шварценеггер, один із найвідоміших голлівудських акторів, став губернатором Каліфорнії, правда,
відмовився від зарплатні й активно виступав проти війни
в Іраку. Джузеппе П’єро «Беппе» Грілло, італійський парламентарій – популярний комік і блогер. Мар’ян Шарец,
прем’єр-міністр Словенії, – теж комік. Йон Ґнарр, мер
Рейк’явіка – ісландський комедійний актор. Його політичне амплуа – гра на парадоксах та абсурдності. Уявіть,
на нараду такий мер одягався в костюми персонажів
«Зоряних воєн», брав участь у гей-парадах у жіночому
одязі, але розвинув туризм на 20%. Певно, мандрівники
їхали подивитися саме на нього? Але ж ми — не Америка
і навіть не Ісландія. Ніхто з наших обранців за прикладом
«Термінатора» не відмовиться від зарплати. У нас своя
криза демократії і примітивна толерантність: мені – всі,
а я – нікому. Зате є унікальні пародисти й коміки. Багато
з них стають клоунами після того, як пішли в політики і у
Верховній Раді грають Іванків-дурників, вдаючи, що не
знають, яку отримують платню. Цього виборчого сезону
кандидати в президенти змагаються, у кого найдурнуватіший рекламний щит. Хіба не красномовна обіцянка:
«Вимету порох із нашої оселі»? Але звучить, притрушена
«укропом», ніби її не на білборді, а на паркані написали
невиховані діти.
Їду автобусом київською трасою, і ці обранці з великими харизмами вже добряче обридли. А ще ж три місяці дивитися. Та ось і без харизми – просто напис, як афіша фільму: «Президент – слуга народу, як не крути». Вдало зіграв
Зеленський у серіалі на «1+1». Що він іще вміє? Розмовляти українською – ні! Хоча актор Олексій Горбунов, який
зіграв сотні персонажів у театрі та кіно, і найвідоміші – у російському кінематографі, теж не говорить українською, та я
йому вірю більше. Можливо тому, що відмовився від ролей
у Росії й повернувся до Києва у період Революції гідності,
і зачастив у зону АТО, у госпіталі. Але такі митці не йдуть
у президенти, і не тому, що не мають двох з половиною
мільйонів лише на те, щоб зареєструватись кандидатом у
президенти (про енну кількість мільйонів на саму кампанію
навіть не згадую). Хоч і справді не має, бо, як каже: «Я, народний артист України, не можу заплатити за світло. Що
говорити тоді про простих людей?»
Його, як і мене, дратує, що транслює зомбоящик: «Ви
часто бачили дядька Толю (Ломаченка), найвеличнішого тренера нашого часу, по телевізору в інтерв’ю? Ось і
відповідь вам – це і в культурі так, і в спорті. Я три роки
кричу: давайте про Україну кіно знімемо, бо на нас у Європі дивляться, як на село. Коли ви представляєте Україну,
люди сміються. Мені сумно від цього. Не ті, кого показують у телевізорі, – моя країна. Моя країна – це ті, хто був
на Майдані, ті, котрі загинули. Моя країна – це те молоде
покоління, яке мене навчило мужності, вдихнуло в мене
героїзм... Я в цю країну повернувся, і кіно хочу знімати для
тих, хто на Майдані був, а не для тих, перед ким ці клоуни
танцюють».
Тож вибори – гра, в яку втягуються азартні. Одним
натиском кнопки можна записатися в партію «За Зеленського». А в березні вийде новий «Слуга народу», і дехто
мріє, щоб уже без лапок. Хоча на білбордах ще довго агітуватимуть «За чесних» (ця риса останнім часом пов’язана лише з військовими, але й на них уже є компромат), за
«газову принцесу», за «народного президента», «президента, який змінив історію»... Вони намагаються сподобатися. Мають рацію. Експерти кажуть, що президент не
обов’язково має бути економістом чи юристом. Важливо, щоб він подобався. Це дасть змогу виступати в ролі
медіатора між низами і верхами. Принаймні клоуна в ролі
президента ще не було. Оптимісти кажуть: «Якщо не вгадаємо, то хоч 5 років поржемо». А вам цього хочеться?
Плакати не будемо? n
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Продамо Ілону Маску 20 соток
землі. За мільйон!
«Ми дуже зраділи таким новинам від мільярдера»
Напередодні Нового року американський мільярдер
та винахідник Ілон Маск анонсував у своєму Twitter, що
у 2019 році уся Європа буде охоплена електрозаправками
«Tesla Supercharger». Компанія вже навіть розробила
карту розташування таких АЗС, дві з яких, згідно з
мапою, мають бути в Україні на трасі Київ—Чоп: одна —
у Житомирській області, інша — у Радивилівському районі
на Рівненщині
Левко ЗАБРІДНИЙ

цьому році Supercharger
мають охопити всю Європу. Як написав Ілон Маск,
«від Ірландії і до Києва, від Норвегії і до Туреччини». Найближчі до України заправки «Тесла»
на сьогодні діють поблизу Банської Бистриці у Словаччині
та Катовіце у Польщі. Відповідно до планів «Тесли», електрозарядну станцію ще побудують біля польського Жешува,
а вже далі — в Україні, дорогою
до Києва.
На карті, яку опублікувала
«Тесла», до запланованих станцій є примітка — «точне місце
може змінитися». Наразі ж позначка стоїть поблизу села Опарипси у Радивилівському районі.
Поки що представники компанії
не зверталися з проханням виділити землю ні до тамтешньої
сільради, ні до облдержадмі-

У

будемо всіляко
« Ми
сприяти інвестору.
Окрім підзарядної
станції, хочемо
запропонувати
«Теслі» збудувати
у нас ще й станцію
технічного
обслуговування, яка б
діяла на Західний
регіон.

»

ністрації. Проте місцеві після
заяви Маска уже підготувалися
до зустрічі з інвесторами.
— Думаю, розмовляти з
нами представники компанії
будуть після свят. Інформацію
ми почерпнули з телебачення і зраділи таким новинам від
мільярдера, — розповідає Валентин Креселюк, бугаївський
сільський голова, якому підпо-

n Пульс дня

УКРАЇНСЬКІ ЗАРОБІТЧАНИ
ЗА БУГОМ ТЕПЕР
ОТРИМУВАТИМУТЬ БІЛЬШЕ?
Згідно з розпорядженням польського уряду,
з початку 2019 року валова мінімальна
зарплата для всіх працівників в країні
становитиме 2250 злотих (16 550 гривень), що
на 7,1% (150 злотих) вище, ніж у минулому році
Петро МАКАРУК

е означає, що той, хто займає низькокваліфіковану посаду, одержить «на руки» близько
1634 злотих (12 020 гривень, що майже втричі
більше, ніж в Україні). Як зазначає інтернет-ресурс
Gratka Praca, крім мінімальних місячних окладів,
польський уряд переглянув і погодинні ставки: з 1 січня цього року мінімальна валова ставка становитиме
14,7 злотих за годину (100 гривень). Тобто чистими
працівники отримуватимуть близько 10,7 злотих
за годину (73–74 гривні). Встановлена законодавчо
мінімальна зарплата, як помісячна, так і погодинна,
не поширюється на цивільно-правові договори. Наприклад, на договори по комісійній оплаті праці.
Слід зазначити, що польські урядовці пильно стежать за дотриманням роботодавцями узаконених
нормативів. У разі несплати працівникові належної
зарплати Національна інспекція праці штрафуватиме
роботодавців на суму від 1-ї до 30 тисяч злотих. n
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рядковані і Опарипси. — Ми будемо всіляко сприяти інвестору.
Окрім підзарядної станції, хочемо запропонувати «Теслі» збудувати у нас ще й станцію технічного обслуговування, яка б діяла
на Західний регіон. Тим паче, що
для цього є достатньо землі. Три
варіанти ділянок ми вже підібрали, які, на нашу думку, підходять
для електрозарядної станції.
Зокрема, звертали увагу, щоб
на заправку водіям було зручно
розвернутися по трасі Київ —
Чоп.
Не знаю, які критерії висуватиме «Тесла», але ми рекомендуватимемо наділ у межах
Опарипсів — біля патрульного
поста. З представниками «Тесли» будемо говорити не про
оренду землі, а про викуп.
Нам за 1,1 га сьогодні платять 150 тисяч гривень оренди
на рік — кошти невеликі. Тому
ліпше продати, з великою сумою можна щось зробити для
громади. Та й «Тесла», напевно, буде зацікавлена у тому,
щоб викупити землю. 20 соток,
підрахували, продаватимемо
десь за мільйон гривень. Рахували на прикладі Vodafone:
одну сотку компанія у нас купує
за 50 000 гривень. n

n Пряма мова
Олександр ТВЕРСЬКОЙ,
російський журналіст, про те, як Україна
має діяти з Росією:

«

А уявіть, якби Бандера таке сказав:
«Хлопці, я проти війни, я домовлюся
з більшовиками, просто зі Сталіним
потрібен нормальний діалог, щоб він нас
почув». Був би він тоді Бандерою? А була
б тоді сьогодні взагалі Україна?
Я переконаний, що нам потрібні політики на будь-якому рівні з такою самою
любов’ю до України і з такою
ж безкомпромісною ненавистю до ворогів, як у Степана Бандери. І розумінням, що все, що пов’язане
з Росією, є отрутою
для Української
землі.

»
Р

Е
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М
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Допоможу із розмитненням
авто: зняття з обліку,
розрахунок митної вартості,
перереєстрація.
Тел.: 096 7544491,
099 7544491 (Viber).
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n Позиція

Демократичні сили визначилися
з єдиним кандидатом у президенти
Ним став лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. Його висуненню був присвячений
Форум демократичних сил, який відбувся 11 січня 2019 року у столиці. На ньому Анатолій Гриценко
представив свою передвиборчу програму: «Чесний президент — служитиме людям!»
Олена ПОЛІСЬКА

ростора зала київського виставкового центру,
у якій і проходив форум,
ледь вміщувала всіх охочих почути програму претендента
на президентський пост і думки
тих, хто його підтримує.
Серед присутніх — партійці «Громадянської позиції»
та сил, що впродовж останніх
місяців заявили про об’єднання з командою Гриценка перед
президентськими та парламентськими виборами: громадянських рухів «Хвиля» Віктора
Чумака та «Рідна країна» Миколи Томенка, «Європейської партії України» Миколи Катеринчука й «Альтернативи» Єгора
Фірсова.

П

АБИ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ГІДНЕ
ЖИТТЯ ЛЮДЯМ, ДОСТАТНЬО
ОДНОГО ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО
ТЕРМІНУ

ОБ’ЄДНАТИСЯ ЗАРАДИ
КРАЇНИ

У єдності — сила. Тому час
заради майбутнього відкинути власні амбіції і гуртуватися
навколо єдиного кандидата.
Ця думка стала лейтмотивом
виступу народного депутата
Мустафи Найєма.
— У нас є червона межа —
це відсутність згуртованості.
Досвід наш історичний довів, що
саме роз’єднаність та компроміси призвели до того, що вже
друге покоління так чи інакше
має просити дозволу на те, щоб
обирати тих, кого вони бажають
обирати, — чесних, правильних
і принципових людей. І цю межу
ми зараз маємо перетнути… Є
три кандидати, які мають об’єднати свої зусилля. Пан Гриценко має найбільший рейтинг. Є
Андрій Садовий, який точно дивиться наш форум, спостерігає.
Так само, як спостерігає кандидат, який ще думає над участю у виборах, — пан Вакарчук.
Я дуже хочу, щоб на цих виборах
ми перетнули межу розбрату,
щоб був один кандидат, який
об’єднає всі зусилля. І я закликаю всіх трьох кандидатів сісти
за стіл. Дайте нам шанс проголосувати за одного! — заявив
Найєм, побажавши Гриценкові
сил та натхнення в об’єднанні
всіх здорових демократичних
сил.

економічні, військові механізми.
І наполягає: ні шантаж, ні підкуп
не зможуть змусити його відмовитися від Криму та українських
громадян, що живуть на півострові. Свою зовнішню політику
обіцяє зосередити на економічних аспектах та питаннях повернення миру на нашу землю,
а українців, що перебувають у полоні та російських в’язницях, —
додому. А ще — утвердженню
України як суб’єкта міжнародної
політики, а не об’єкта, як це часто
є зараз.
— Україні вже диктують умови не тільки хижаки, але й травоїдні, які раніше голови не піднімали. Вони диктують тому,
хто ще слабший. Сильним ніхто
не диктує. Тож маємо стати сильними! — підкреслив Гриценко.

УЧАСНИК АТО: ГРИЦЕНКО
ВРЯТУВАВ НАШИХ БІЙЦІВ
У 2014-МУ

Максимально
емоційним
виявився виступ голови громадської організації «Всеукраїнський
союз учасників АТО», партійця
«Громадянської позиції» Олександра Кралюка. Він пояснив,
чому військові — за Гриценка,
якому часто дорікають неучастю
в АТО. За словами Кралюка, боронити державу можна не тільки
сидячи в окопах. На підтвердження своїх слів він розповів,
як Гриценко врятував від смерті
цілу роту добровольців.
— Анатолію Степановичу, ви
пам’ятаєте 2014 рік, серпень,
селище Хрящувате? Там тримала оборону друга рота 24-го
батальйону. Не було зв’язку.
Ми змогли додзвонитись тільки
до Гриценка. Слухайте, члени
ТСК, які кажуть, що Гриценко
не воював! Ці хлопці були виведені з оточення під Хрящуватим
завдяки тому, що ми додзвонились до Анатолія Степановича!
Я впевнений, що у кожного воїна, який тут присутній, така сама
історія. І кожен із тих, хто на передовій, розуміє: саме таких
людей сьогодні треба ставити
до керма. Не боятись, не думати
про те, що ми знову помиляємось, тому що історія дає шанс

отримати нову країну, — зазначив ветеран.
ЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ —
СЛУЖИТИМЕ ЛЮДЯМ!

Сам Анатолій Гриценко свій
виступ розпочав із подяки за виявлену йому довіру і констатації
тієї величезної відповідальності,
яку він відчуває перед тими, хто
його підтримує, і перед країною
загалом. Далі перейшов до програми з назвою «Чесний президент — служитиме людям!»,
з якою йде на вибори і за якою
планує кардинально змінювати
країну.
Він зазначив: зміни розпочинатиме з себе, аби дати приклад
іншим. Зокрема, зітне піраміду
корупції, що проникає у найвищі
владні кабінети, зупинить практику заробляння на війні і віджимання в інтересах президента
чужого бізнесу, наповнить слова
«гарант Конституції» реальним
змістом. А щоб ні в кого не було
спокуси повернути попередні
практики, — ініціює нарешті ухвалення дієвого закону про імпічмент.
— У владі будуть не «любі
друзі», а люди, що відповідають
принципу «трьох П»: професійні,
порядні, патріотичні. От ви знаєте прізвища моїх кумів? І не діз-

наєтесь, бо їх не було на держпосадах, коли я був міністром
оборони — не буде і тоді, коли
стану президентом, — наголосив
Гриценко.
Він обіцяє піти війною на олігархів як клас і повернути тих,
хто нині паразитує на тілі держави, в рамки закону та поставити
в рівні з іншими можливості ведення бізнесу, або їм доведеться
покинути Україну, а їхнє майно
буде націоналізоване.
Захист чесного бізнесу взагалі є важливою частиною програми Гриценка. Він збирається
забезпечити рівні умови для
всіх, привести до ладу податкове
і митне законодавство, посилити
відповідальність за рейдерство,
знищити можливості для силових структур втручатися в економічну діяльність, забезпечити
державну підтримку й адекватне
кредитування для аграріїв і створити умови для притоку інвестицій в Україну.
ТІЛЬКИ СИЛЬНА УКРАЇНА
МОЖЕ ПОВЕРНУТИ
ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ

Окрема увага — поверненню
миру в Україну. Гриценко запевняє: за 5 років каденції поверне
Донбас на українських умовах,
використовуючи дипломатичні,

Анонсував Гриценко також
комплекс рішучих дій щодо боротьби з корупцією. Відучити чиновників красти і брати хабарі він
планує впровадженням системи
стимулів і покарань. І кожен із них
знатиме: у будь-який момент
його можуть відправити на поліграф чи спровокувати на хабар.
Не встояв перед спокусою — отримав суттєвий тюремний строк,
заборону займати державні посади довічно і конфіскацію майна
родини. Те саме стосуватиметься і суддів.
Але найголовніше, на думку
Гриценка, — повернути людям
віру — і в державу, й у власні сили.
Громадяни отримають можливість реалізувати себе вдома, гідні зарплати (середню зарплатню
у розмірі 700 євро Гриценко вбачає реальною найближчим часом), соцвиплати і пенсії. Це стимулює розвиток країни і зупинить
трудову міграцію, яка вже набула
катастрофічних масштабів. Головна мета — повернути людям
безпеку, справедливість і мир.
— Вже 28 років нам говорять, що в України є шанс і надія.
Надії мають справджуватися,
і не колись, не для наступних
поколінь, а тут і зараз. Я впевнений, що всі ті завдання, які в програмі, ми спроможні виконати
за 5 років. І тому зараз офіційно
заявляю: мені достатньо одного
президентського терміну, — заявив Анатолій Гриценко.
Він запевнив: готовий гідно
пройти всі випробування передвиборчих перегонів, перемогти — і змінити країну на краще.
Зволікати і танцювати на граблях
часу вже не лишилося. Час діяти.
За матеріалами видання
«Обозреватель». n

n Заяви

Патріарх Теофіл III спростував наклепницьку
інформацію щодо протидії Юлії Тимошенко
отриманню Україною Томоса
Нещодавно окремі ЗМІ розповсюдили заяву екс-президента Віктора Ющенка, у якій він звинувачував очільницю
«Батьківщини» в тому, що вона під час зустрічі з Єрусалимським патріархом зверталася до нього з проханням
призупинити процес визнання Православної церкви України
рес-служба партії «Батьківщина»
звернулася
до Патріарха Святого Града Єрусалима і всієї Палестини,
Сирії, Аравії, всього Зайордання,
Предстоятеля Єрусалимської православної церкви Теофіла III із про-

П

ханням прокоментувати ці повідомлення. Нижче наводимо текст
розмови згідно з аудіозаписом:
— Зараз деякі засоби масової
інформації в Україні розповсюджують повідомлення, начебто за кілька днів перед рішенням Синоду

(Константинопольського патріархату) про надання Українській церкві Томосу про автокефалію Юлія
Тимошенко їздила до Єрусалима
та просила Вас, патріарха Теофіла ІІІ, зупинити визнання Православної церкви України.

— Це нісенітниця, — запевнив
Теофіл ІІІ. — Я не маю до цього
жодного стосунку. Це дуже дивно.
Я спростовую це. Ми ніколи не обговорювали з нею ці речі. Це цілковита брехня. Це брехня, розповсюджена з використанням мого

імені. Ті, хто за цим стоять, грають
у політичні ігри задля досягнення
власних цілей.
— Таким чином Ющенко, який
також про це казав, говорить неправду.
— Так. Він брехун. Він бреше. Він має поважати мій статус
і те, що я запросив його до Патріархату, — обурився Єрусалимський патріарх.
Партія «Батьківщина» вимагає
від Віктора Ющенка та інших осіб,
які озвучували цю брехню, а також
від засобів масової інформації, що
її розповсюджували, публічних вибачень та спростування неправдивих відомостей.
Прес-служба
ВО «Батьківщина». n
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n У номер!
Фото прес-служби прокуратури Волині.

Волинь

Рівне

l 80 випускникам Луцького
національного технічного
університету за наказом Міністерства оборони України
присвоєно первинне офіцерське звання «молодший
лейтенант запасу». Вручили
погони студентам кафедри
військової підготовки. На
Волині це перше таке масове їх
вручення.

l 105 тисяч євро моральної
шкоди має компенсувати Росія
родині переселенців із Донбасу
згідно з рішенням Рівненського
міського суду. Геннадій, Тетяна
і Дмитра Галицькі проживали
в Донецьку, але через агресію
Кремля виникла загроза життю
та здоров’ю родини, тому вони
змушені були залишити рідне
місто. Суд урахував характер
та обсяг завданих позивачам
моральних страждань і призначив
розмір компенсації за заподіяну
моральну шкоду. Представники
відповідача не з’явилися до суду
і не надсилали жодних заяв чи
клопотань.

l Волинь – п’ята в процесі
децентралізації. В області
створено 51 ОТГ, які займають
більшу частину території області. Хмельниччина випередила інші області, зайнявши перше
місце в рейтингу областей щодо
формування об’єднаних громад.
l Через поганий стан дороги
перевізники відмовляються обслуговувати маршрут
Колодниця—Ковель. У школах
райцентру навчається понад
50 дітей із села Колодниця,
які за відсутності маршрутки
змушені добиратися 3 кілометри пішки до школи. На зборах
села вирішили звернутися до
представників влади із проханням організувати зустріч із
перевізником.
l Лучанці Анастасії Самчук

коханий Михаїл Смолінський
освідчився під час різдвяного
шоу «Коляда з Тетяною Ціхоцькою». Просто на сцені хлопець зізнався дівчині у своїх почуттях. Після відповіді «так» зала
вибухнула гучними оплесками.
Молодий чоловік зізнався, що в
підготовці сюрпризу йому допомагала майбутня теща.
l Представники німецького
Товариства Червоного Хреста
відвідали Старовижівщину і
Турійщину. У селі Кримне місіонери, які привезли гуманітарну
допомогу, зустрілися з сільським
головою, директором школи, завідувачкою ДНЗ та благочинним
Кримненської округи протоіреєм
Сергієм Никонюком. У Турійську
іноземці відвідали заклад дошкільної освіти №1 «Дзвіночок»,
а в селищному будинку культури
їм щедрували учасники художньої самодіяльності.
l «Естафета єднання» з місією добрих справ та успішних
проектів приїхала на Волинь.
Від регіону до регіону передається книга «Соборна Україна
очима дітей», на сторінках якої
малеча малює майбутнє України. В обласній бібліотеці для
дітей на сторінках мандрівної
книги юні читачі презентували
свій регіон. Вони зобразили
визначні місця краю – Луцький
замок, озеро Світязь, Мавку
Лесі Українки та покровителя
Луцька – святого Миколая. n

До сексуального рабства
залишався один крок…
У міжнародному пункті пропуску «Ягодин» затримано
торговців живим товаром
Наталка МУРАХЕВИЧ,
прес-секретар прокурора
Волині

а
процесуального
керівництва
прокуратури Волинської
області слідчими слідчого управління спільно
з працівниками відділу
боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми, головного
управління
Національної поліції у Волинській
області та міжрайонного
оперативно-розшукового відділу (з місцем
дислокації
у
Луцьку)
Державної прикордонної
служби викрито у злочинній діяльності та затримано громадянина Вірменії
і волинянина.
Чоловіки
вербували
і планували переправи-

З

незаконне
вербування
та переміщення людей
з метою сексуальної експлуатації
(кримінальне
правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 149 Кримінального
кодексу

ти молодих жінок задля
їх подальшої сексуальної експлуатації до Федеративної
Республіки
Німеччини.
Торговців
живим товаром, як кажуть, пов’язали під час

живим товаром, як кажуть,
« Торговців
пов’язали під час переміщення трьох
українок через міжнародний пункт
пропуску «Ягодин» до Республіки
Польща.

»

України).
Проводяться
необхідні
першочергові слідчі та процесуальні
дії. Вирішується питання
щодо повідомлення затриманим про підозру
та обрання їм запобіжного заходу. n

переміщення трьох українок через міжнародний
пункт пропуску «Ягодин»
до Республіки Польща
(на фото).
За цим фактом розслідується
кримінальне
провадження
про

n Пульс дня

Комп’ютерні генії
багатіли до пори до часу
Рівненські хакери «нагріли» довірливих
громадян на понад 5 мільйонів гривень.
Зловмисники створили бот-мережу,
яка сканувала та перебирала паролі
до комп’ютерів для отримання повного
контролю над ними
Валентин СТАВСЬКИЙ

тримавши доступ, у тому числі
і до онлайн-банкінгу, грабіжники перераховували кошти
з рахунків власника «інфікованого» комп’ютера на свої.
Злочинна
група
складалася з чотирьох осіб віком від
26 до 30 років. Зазвичай працювала у нічний час. При цьому

О

банки не реагували
на ці операції, оскільки
вони здійснювалися
від довірених користувачів і видавалися цілком легітимними.
За фактами несанкціонованого
втручання в роботу
комп’ютерів,
автоматизованих систем
і мереж, а також крадіжку чужих коштів
спецслужби розпочали кримінальне провадження. n

Вчасно
нагодилися
небайдужі
Минулого вівторка близько
21-ї години патрульні
поліцейські Луцька
отримали повідомлення про
спробу суїциду в обласному
центрі
Ольга БУЗУЛУК

иїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що
у парку на вулиці Глушець,
30-річний чоловік через невідомі
причини намагався вкоротити
собі віку через повішання. На щастя, цьому запобігли двоє підлітків — лучани віком 16 та 15 років.
Вони зняли молодика з дерева
та привели його до тями.
Далі на місці працювали медики й поліція. n

В

l 80 державних прапорів,
зібраних мешканцями Гощанщини, отримали мешканці села
Кримське Новоайдарського
району. Українські стяги для жителів Луганщини зібрали трудові
колективи установ, організацій,
сільські та селищні ради.
l На 60-му році життя помер рівненський націоналіст,
політичний та громадський
діяч, ветеран УНА-УНСО Віктор
Шкуратюк. Його називають
людиною-легендою, наприкінці
1980-х та на початку 90-х минулого століття був у перших рядах усіх
революційних подій. «З Віктором
відходить ціла епоха, бо зроблених ним справ на благо України
зараз оцінити буде важко», – каже
Іван Федів. Віктор Шкуратюк також
займався розвитком регбійного
спорту в області.
l У Вараші правоохоронці і небайдужі цілу ніч шукали 14-річну
дівчину, а вона гуляла з 21-літнім
товаришем. Батьки звернулися
до поліцейських, коли донька не
повернулася зі школи. Близько 10-ї
години наступного дня вона сама
повернулася додому. Пояснила,
що до ранку була за містом зі своїм
другом, час від часу заходила в
під’їзди багатоповерхівок, щоб
зігрітися. Задум такої прогулянки
належав їй, а на зв’язок із батьками
вона не виходила, бо думала, що
рідні її не зрозуміють.
l Дівчинка, від якої відмовилася мама, досі в пологовому
будинку. Тут вона пробуде
28 днів із моменту свого народження. Родичі до дитини
не навідуються, а от небайдужі
рівняни приносять їй підгузки,
одяг, суміші.
l Рівненщина — лідер у
розбудові мережі закладів
сільської медицини та її доступності для людей. В області
34 амбулаторії зводять з нуля, ще
89 модернізують. У 2018-му лише
для сільських медичних новобудов краю держава виділила 233
мільйони гривень. n
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ОВИНИ КРАЮ

Несправжній полковник
«Як людина, яка подає себе як потенційний Головнокомандувач, могла
проявити таку пасивність у війні? Як Гриценко в цей дуже вирішальний час
історії України міг спостерігати війну збоку?»
Фото ZIK.ua.

Іванна ПЕТРИК

кандальний випуск авторської програми «Джокери.
Шлях у президенти» на телеканалі ZIK екс-очільника Грузії Міхеіла Саакашвілі викликав
жвавий суспільний резонанс. Як
завжди, різко, але цього разу
аргументовано, Саакашвілі з командою журналістів розповідав
про претендента на президентство Анатолія Гриценка, вічно непрохідного полковника.
Портрет виявився доволі цікавим… Здатний до зради партнерів, перекладає відповідальність на інших, брак рішучості,
підрив обороноздатності України
за часів праці міністром оборони — так охарактеризував Гриценка у своєму розслідуванні
Саакашвілі.
«Перебуваючи
на
посаді міністра оборони у період
з 2005-го до 2007-го, Гриценко
продав найбільшу кількість військового майна. У підсумку Україна стала слабкою та опинилася
у 2014 році у непростому безпековому становищі, що і призвело
до російської агресії», — каже
Саакашвілі. «В 1990-ті я вже боявся, що Росія нападе на Грузію.
Але щодо України був спокійний,
бо бачив дуже потужну військову інфраструктуру країни, і був
абсолютно переконаний, що Росія ніколи цього не зробить. Але
пройшов час — і ця військова
інфраструктура була методично
зруйнована. І немає жодного міністра оборони України, котрий
ніс як мінімум політичну відповідальність за знищення цього
міцного потенціалу української
армії. На жаль, пан Гриценко був
одним із таких міністрів», — обурюється Саакашвілі.
Як заявляє секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Іван Вінник,
за час перебування на посаді
керівника Міністерства оборони Гриценко порівняно з усіма
іншими главами військового відомства продав найбільше зброї
та військового майна. Це призвело до того, що на початку війни з Росією наша армія опини-

С

СМЕРТЬ І КАЛІЦТВО
НА ЗИМОВИХ ШЛЯХАХ
Позавчора на автодорозі в селі
Полонка Луцького району 42-літній
водій, керуючи автомобілем «Тойота
Прадо», наїхав на 18-річного жителя
Романівки цього ж району. Юнак
загинув
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

а місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясували всі обставини трагедії.
А минулого понеділка поблизу Чарукова Луцького району легковик «Део Ланос»
врізався у відбійник. За кермом автомобіля
перебував 23-літній житель Горохівщини,
який отримав травми і був госпіталізований.
Цього ж дня у Любешівському районі
біля села Проходи «Фольксваген LT» злетів
у кювет. Постраждало троє пасажирів транспортного засобу, одного із них доправили
до лікарні.
За усіма фактами автопригод відомості
слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція Волині закликає
всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними, неухильно дотримуватися вимог правил безпеки. n

Н

лася в надскрутному становищі,
вийти з якого ЗСУ змогли лише
після надзвичайних зусиль влади. Влади, яку Анатолій Гриценко
так полюбляє критикувати.
Це визнав навіть Саакашві-

не впевнений. Тому що головна
риса характеру, котра потрібна
буде новому президенту України, — це рішучість. З приводу рішучості цього кандидата в мене
є сумнів. У грудні 2013 року я був

на посаді міністра оборони у період
« Перебуваючи
з 2005-го до 2007-го, Гриценко продав найбільшу кількість
військового майна — у результаті Україна стала слабкою
та опинилася в 2014 році у непростому безпековому
становищі, що і призвело до російської агресії.

»

лі, який, як і більшість українців,
вважає: всі міністри оборони
повинні нести політичну відповідальність за розкрадання і розбазарювання армійського майна.
І Анатолій Гриценко, котрий був
«лідером» за масштабами розпродажу ЗСУ, передусім.
У своїй передачі колишній
президент Грузії не раз говорить, що найбільш необхідною
рисою характеру для керівника
держави є рішучість, а цього якраз і бракує Гриценкові. Він весь
час намагається перекласти відповідальність на когось іншого.
Лідер «Громадянської позиції»
боїться брати її на себе. Так
було під час Революції гідності.
«Зараз ми маємо декілька дуже
небезпечних викликів і Україна
потребує нового бачення. Чи
здатний Анатолій Гриценко піднятись до його рівня — я поки що

на Майдані. Знаю точно, що Гриценку пропонували очолити самооборону Майдану, та він відмовився. Було дуже небезпечно
йти проти режиму Януковича,
але в цей вирішальний час української історії уникнути відповідальності, відмовитись від неї
і зникати на багато днів — було
неправильно. І коли вирішуватиметься доля країни, треба
про це пам’ятати», — стверджує
Міхеіл Саакашвілі.
«Як людина, яка подає себе
як потенційний Головнокомандувач країни, могла проявити таку
пасивність у війні?.. Як Гриценко
в цей дуже вирішальний час історії України міг спостерігати війну
збоку? Я цього не розумію», —
нагадує Саакашвілі глядачам про
відмову Гриценка йти на фронт
разом з іншими патріотами.
За матеріалами Zik.ua. n
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Подарував воякам джип
Фото facebook.com/svoboda. rivne.

Чергова добра
справа від
волонтера
Володимира
Тутевича
із Підлозців, що
у Млинівському
районі Рівненщини

ПП БУРМАКА Н. П.
19 та 26 січня

Ч

Волонтер самостійно доправив авто на передову.

«Форд-Маверік»
відбулася
напередодні
Різдвяних свят під час
31-ї поїздки пана Володимира на війну.

У 2015 році він за власні
кошти придбав і подарував в один із фронтових підрозділів автомобіль «Фольксваген». n

ЗА ЗЛОЧИН ТАКИ
ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДСИДІТИ
Любешівські оперативники
встановили місцезнаходження
та затримали гвалтівника — жителя
району, який був у розшуку
Олена ВОЛИНЕЦЬ

е у листопаді 2017 року Любешівський районний суд засудив 37-літнього мешканця села Залаззя
за злочин, передбачений ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України, та призначив
йому покарання — 3 роки 6 місяців позбавлення волі. Оскільки зловмисник уникав
тюрми, переховуючись від правосуддя, торік у січні місцеве відділення поліції оголосило його в розшук.
Днями оперативники карного розшуку
затримали чоловіка у місті Києві. Його доставлено до місця позбавлення волі. n

Щ

ЧИ ПОВЕРНУТЬ
ЧОЛОВІКОВІ ВАЛЮТУ —
ВИРІШИТЬ СУД
Мешканець Рівненської області
смугою спрощеного митного
контролю — «зеленим коридором» —
пункту пропуску «Ягодин» намагався
вивезти у Польщу «зайві» 6 тисяч євро
Валентина ЧЕРНИШ

м. Луцьк, просп.
Волі, 6 (Фе де рація
проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75X11X75,
20X05X55, моб.:
095X808X20X53,
098X388X88X36.

олинські митники виявили валюту
у «бардачку» автомобіля під час огляду транспортного засобу. Чоловік
загалом мав при собі 16 тисяч євро. Тим
часом відповідна постанова правління Національного банку України визначає межу
дозволеної до вивезення готівки в еквіваленті до 10 000 євро. Документів, що
підтверджують зняття готівки з рахунків
у банках чи інших фінансових установах,
громадянин надати не зміг. Відтак, йому
залишили норму, а решту — 6 тисяч євро
(за курсом Національного банку України —
195 657,70 гривні) тимчасово вилучено
до рішення суду.
Санкції статей 471, 472 Митного кодексу
України передбачають накладення штрафу
в розмірі 100 відсотків вартості вилученого
товару з його конфіскацією. n

м. Рівне, тел. (0362) 43X57X58.
Центральний офіс: Черкаси, вул.
Ложешнікова, 1/1, (0472) 63X16X16,
63X25X28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

Більше новин — на сайті

відбудеться індивідуальний
прийом лікарями

ефективне
лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування M анонімне

Мирослава СЛИВА

оловік за власні
кошти придбав
«євробляху», відремонтував її, замінив
деякі вузли і передав
бійцям 128-ї окремої
гірсько-штурмової
бригади, котрі просили пособити автівкою.
Передача
іномарки
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n Герої нашого часу

Український парамедик Діва:
«ТИ НІБИ ГОТОВА… АЛЕ Ж ТИ НЕ БАЧИЛА
РОЗІРВАНОГО ТІЛА!»
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Як журналіст я мав би
бути неупередженим і
критичним до кожного
героя свого матеріалу.
Але стосовно цієї
співрозмовниці в мене
так не виходить.
Парамедик 5-го
окремого батальйону
Української добровольчої
армії з позивним Діва
підкупила щирістю,
простотою і героїзмом
(як би це пафосно
не звучало). Її звати
Наталя (прізвище
відмовилася називати),
вона з Чернігівщини.
Нині дівчина на фронті.
Я запитав, чому не вдома

«Я МРІЮ МАТИ НЕ ОДНУ
ДИТИНУ, А ДІТОЧОК»

Олег КРИШТОФ

«ДАВАЛИ БІЛЬШІ
НАВАНТАЖЕННЯ, ЩОБ
Я ЗДАЛАСЯ, БО НЕ ХОТІЛИ
ВІДПРАВЛЯТИ ДІВЧИНУ
НА ВІЙНУ»

Чому я не вдома? — перепитує моя співрозмовниця. —
Хочу, щоб моя мама, мій батько
і вся моя родина, яка не воює,
спокійно сиділи і пили чай. Коли
війна розпочалася у 2014-му,
я ще не була на передовій. Тоді
приїжджали мої друзі з фронту
і казали: «Цінуйте те, що у вас
тут мирне небо, що ви можете спокійно повечеряти»…
Це одна із причин, чому я тут.
— Коли ви зрозуміли, що
в країні розпочалася війна?
— Я повністю відчула
на собі, що таке війна, влітку
2014-го…
— Ви втратили близьку
людину?
— Хто знає, той знає мою
історію. Хочу пропустити цей
момент.
— Чи усвідомлювали,
куди саме ви йдете? Що
це фронт, де гинуть люди?
— Мені було 24 роки тоді,
я розуміла, що це не піонерський табір, знала, куди йду
і з чим зіткнуся. Перед тим дуже
багато тяжких вишколів пройшла: психологічний, моральний, фізичний… Мене готували
не як парамедика, а як бійця.
Наставники казали: «Ти, Діво,
поїдеш на передову, коли по-

Цей

День
в історії
січня

За словами Наталі, у багатьох хлопців на фронті виявляються хвороби, не пов’язані з війною.

«

Було страшно, коли до нас «прилітало»
дуже близько: повзли, як тільки могли,
до найближчого окопу.

бачимо, що готова повністю…
Не очікуй, що це відбудеться
сьогодні, завтра чи через місяць. Це може бути тиждень,
а може півроку». Цілими днями
у мене були заняття, я тренувалася нарівні з хлопцями. Інколи
інструктори давали вдвічі більші навантаження, щоб я здалася, бо не хотіли відправляти дівчину на фронт. А в мене
своє бачення. Однак справжніх
дівчат-воїнів зараз тут дуже
мало.
«МИ ЗАПУСТИЛИ ЙОГО
СЕРЦЕ, АЛЕ ТРАВМИ БУЛИ
НЕСУМІСНІ З ЖИТТЯМ…»

— Коли вам було страшно
на передовій?
— Навіть не знаю, надто
багато всього було. Найперше, що спадає на думку: побратим, 200-й. Нас викликали
до пораненого і везли його назустріч. До речі, ми дуже швидко спрацьовували. Навіть коли
із ЗСУ викликали, то ми швидше за їхніх медиків приїжджали, буквально за хвилини. Отож
летимо, знаємо, що критичний.

»

Я в процесі системи вправляю,
катетери готую, щоб відразу
підключити. Він був у дуже поганому стані, там була справа
з гранатою. Хлопці, які надавали першу домедичну допомогу,
зробили максимально, що могли. Я з лікарем далі його рятувала, він уже був непритомним,
зупинилося дихання, велика
кровотеча… Ми запустили
йому серце. Везли на штучному диханні. Коли під’їжджали,
то лікарі, хірурги вже нас чекали. Вони продовжили надавати
допомогу, але не було сенсу
навіть дихання підтримувати…
Я потім оглянула його тіло:
травми — не сумісні з життям…
— Чи доводилося втрачати друзів на війні?
— За два дні до того,
як мала їхати на ротацію на передову, мені зателефонували
і сказали, що мій побратим
із «Правого сектора» загинув.
Він залишився в цій організації, а я пішла в УДА. Якось наші
позиції були поруч, він приходив до мене на каву, дуже
приємний… А мені кажуть:

«Снайпер — в голову»… Але він
дуже міцний був, лікарі навіть
дивувалися, що він настільки
сильний: не може вже жити,
а ще дихає. Це було в Авдіївці. Він годинами так пролежав
і помер. Дуже боляче. Чоловік
старший був, але ми з ним дуже
дружили.
— А траплялися моменти,
коли ви боялися за своє життя?
— Всіх нюансів не буду розповідати… Одного разу було
страшно, коли до нас «прилітало» дуже близько: повзли,
як тільки могли, до найближчого окопу. Інша ситуація була,
коли мені сказали: «Ти тут сидиш і нікуди не вилазиш без команди». Це був не окоп… Я зрозуміла, що все не так, як треба,
мені стало страшно. Я відчула
ізсередини поштовх «молитися» — і Бог нам допоміг, усе закінчилося добре, без жертв.
Але, знаєте, нас наче готували:
психологічно,
морально і фізично… І ніби ти
готова, але ж ти не була у цій
ситуації, не бачила розірваного
тіла і не знаєш, як будеш реагувати. Їдеш на передову, у бінокль бачиш, як за десятки метрів
від тебе ходять вороги, копають
окопи… І ти не знаєш, наскільки ти справді готовий. Я їхала

ПЕРЕД СМЕРТЮ ВОНИ ВСТИГНУЛИ
ВИГУКНУТИ «СЛАВА УКРАЇНІ!»
20 січня 1945 року в Горохові привселюдно повісили повстанців
Овсія Янюка, Степана Цибулю та Омеляна Кожу
Андрій БОРКОВСЬКИЙ

Коли січневого ранку 1945-го
на площу в Горохові зігнали місцевих
жителів, у тому числі і школярів, то там
уже стояла готова шибениця. Люди
не надто охоче йшли, але їхньої згоди
ніхто не питав. До неї підвели трьох полонених повстанців: Овсія Янюка (Морозенка, Підгайного), Степана Цибулю (Зубенка)
та Омеляна Кожу (Грушу).
Овсій Янюк народився в сусідній Скобелці. Після закінчення школи навчався в гімназії, а потім
працював у млині. З приходом більшовиків став
завклубу, трудився у воєнбуді. У війну був поміч-

20

на перші свої бойові завдання,
і всередині був певний страх:
як це воно буде? чи справлюсь
я зі своїми емоціями? чи мене
не «накриє»? чи не впаду у ступор? чи зможу допомогти своєму побратиму? Адже ж від мене
залежатиме його життя.
Пишаюся собою, що під час
перших бойових виїздів, коли
були серйозні травми і 200-ті,
я не розгубилася. Лише коли
мертвого бійця поклали в мішок, лікарі-волонтери, які стояли поруч, запитали: «Діво,
з тобою все нормально? Ти
така бліда…» Але я не плакала, у мене не було істерики.
Це просто такі відчуття, що передати неможливо.

ником управителя маєтку Ледухівського. З травня
1943-го Овсій Янюк — ройовий УПА у сотні Остапа,
пізніше — кулеметник у сотні Сосенка. Брав участь

січня виїзна сесія Військової
« 19колегії
Верховного суду СРСР
засудила повстанців до страти через
повішення.

»

у боях із червоними партизанами, німцями та частинами Армії Крайової. Після нападу партизанів
на Повстанську Січ у Вовчаку повернувся додому
і був мобілізований німцями на оборонні роботи,

— Як ви вчилися у школі?
— Не була відмінницею,
але навчалася добре. Вступила на «державний бюджет» —
це теж, напевно, про щось говорить, вчилася своїми силами
завжди.
— Який ви фах здобули?
— Історія, правознавство —
вчитель. Я до війни дуже хотіла
працювати у школі. Шукала цю
роботу в усіх навколишніх селах
і в Чернігові. Мені було байдуже
де, я дуже хотіла навчати дітей.
Вони потребують гарних, добрих педагогів. Не таких, що
просто прийдуть і вичитають
свої години за «методичкою»…
А зараз я вже не впевнена, що
буду працювати вчителем, але
дітей дуже люблю. Може, влаштуюся в дитсадок чи дитбудинок, де треба добрі настанови
малечі давати. Колись дорослі
говорили, що діти — це наше
майбутнє. Це виглядало банально. А зараз розумію, що
це правда на 100 відсотків. Треба в нове покоління дуже багато
вкладати, в їхнє навчання, у розвиток. Різноманітні безплатні
секції потрібно зробити, для тих
сімей, які не мають грошей.
— Чи хочете створити
свою сім’ю?
— Звісно. Я мрію мати
не одну дитину, а діточок (сміється. — Ред.) і власну родину… Але дуже хочеться, щоб
війна закінчилася і мої діти
не знали цього страху.
Перегляньте
цю розмову
у відео-розділі нашого
сайту

volyn.com.ua
і поділіться
цим відео
з друзями. n

але втік звідти і переховувався. У липні 1944-го
знову вступив в УПА у сотню Чорноморця. У грудні того ж року Янюка випадково поранили в руку,
сприйнявши за енкаведиста. Повстанця доправили
на лікування у село Княже, а потім у Шпиколоси Сокальського району.
Другий страчений повстанець Степан Цибуля,
народився у селі Фусів Сокальського району. В УПА
командував сотнею. Про третього — Омеляна
Кожу — відомостей взагалі немає.
Їх усіх заарештували 3 січня 1945 року разом
з іншими вояками в селі Квасів Горохівського району. 19 січня виїзна сесія Військової колегії Верховного суду СРСР засудила повстанців до страти
через повішення. А вже наступного дня вирок було
виконано. Перед смертю повстанці вигукнули в натовп: «Слава Україні!»

Незабаром чекісти переконалися, що прилюдні
страти не дають належного ефекту, тому повішення
на площах замінили розстрілами у тюремних підвалах.

www.volyn.com.ua
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n А ви як думаєте?

Прориватись чи не прориватись?
Нещодавно секретар РНБО Олександр Турчинов (на фото) заявив, що
українські військові кораблі знову намагатимуться пройти через Керченську
протоку. Чи варто це робити?
Фото censor.net.ua.

Володимир КАРПУК,
народний депутат
України V та VI скликань
(м. Луцьк):
— Непросте запитання. Але якщо не проходитимуть
військові
кораблі до акваторії Азовського моря, то це буде практично добровільна його здача, так як і здача Криму —
без будь-якого спротиву, без будь-якої
продуманої операції. Азов фактично буде
віджатий за мовчазної згоди. Наступний
крок — будуть блоковані Бердянський
і Маріупольський порти та вилов риби.
Постраждає багато людей. Я вважаю, що
проходження військових кораблів і будівництво військових баз в акваторії Азовського моря потрібні. Ми бачимо, що росіяни зупиняють не тільки військові судна,
а й торгові, в тому числі й інших країн. Росії
ніколи не можна довіряти. Рейди кораблів
США та Британії у Чорне море, контроль
західних держав за цією зоною з повітря
показує, що ми маємо підтримку. Тобто
за Азовське море треба боротись. Прохід
потрібен.
Олександр
СКІПАЛЬСЬКИЙ,
екс-заступник голови
СБУ (м. Київ):
— Якщо Турчинов має
намір поширити якусь дезінформацію з певною метою — можливо, це й доцільно. А якщо він серйозно в черговий раз
хоче послати неозброєних вояків без наказу дати достойну відсіч, то це, мені здається, не зовсім правильно. Питання має бути
глибоко досліджене. Якщо йти на прорив,
то треба це робити, маючи потужну зброю.
А йти, щоб засунути руку у клітку до ведмедя, аби цю руку хтось відкусив, а самому
спостерігати збоку, — то це щось пов’язане із неправильною психікою.
Зрештою, не Турчинову про це говорити. Він повинен був організувати достойний опір і ліквідацію «зелених чоловічків» на півострові. А він затіяв піар-акцію
на РНБО, коли спочатку вислухав усіх, які
сказали, що не будемо в Криму використовувати зброю, а потім, уже знаючи, як вони
голосуватимуть, виставити себе героєм
(22 лютого 2014 року на РНБО Турчинов
єдиний проголосував за введення воєнного стану. — Ред.). То от хай покаже приклад — сідає на моторний човен і спробує
прорватись.
Роман РОМАНЮК,
директор Волинського
обласного центру
зайнятості (м. Луцьк):
— Ризик, що черговий прохід завершиться
тим же, що й у листопаді
2018-го, є. Але вовка боятися — в ліс не ходити — неправильно.
Ми не можемо скласти руки і чекати, коли
розв’яжеться конфлікт і Росія відкриє прохід в Азовське море. Там же в нас економічно активна територія, важливі для українського бізнесу порти. Через блокування
Керченської протоки, вони не можуть повноцінно функціонувати. Втрачають прибутки. Скажімо, Маріупольський порт працює
лише на 5 відсотків своєї потужності.
Але дії української сторони не повинні
мати провокативний характер. Щоб судна вільно заходили у порти і припинилась
блокада Азовського регіону, треба працювати над відновленням міжнародного
права, згідно з ним Азовське море є спільним для використання Росією і Україною,
заручитися підтримкою світової спільноти
і посилити дипломатичні відносини.

Валентина КАСАРДА,
депутат Волинської
обласної ради
(с. Грем’яче
Ківерцівського району):
— Ті моряки, які потрапили в полон до Росії,
намагаючись пройти крізь
Керченську протоку в Азовське море, вже
звільнені? Ні! Усім цим хлопцям висунули
обвинувачення в незаконному перетині
кордону РФ, і їхній арешт продовжується.
То чому знову наражати людей на небезпеку! Спочатку звільніть цих моряків, яким
чином — я не знаю, але це треба зробити. Вважаю, що зараз потрібно кинути всі
сили, аби повернути людей додому, до сімей. Їхні родини не мають спокою, вони
чекають на своїх дітей, чоловіків, живуть
у страху і в нестерпній тривозі. Це зараз
на часі.
Ігор ГОРДІЙЧУК,
Герой України, генералмайор, начальник
Київського військового
ліцею імені Івана Богуна
(м. Київ):
— Думаю, що варто
і ми будемо це робити,
тільки за присутності міжнародних спостерігачів з ОБСЄ та інших організацій. Для
підстраховки потрібно запросити хоча б
один бойовий корабель НАТО. Це стане

« щоЯкщоКримми —погоджуємося,
це Росія,
то не варто. Однак ми
вважаємо, що Крим —
це Україна.

»

вагомим аргументом для нашого ворога.
Адже Росія хоче повністю контролювати
Азовське море й збирається пробивати
сухопутний коридор до Криму. Ми знаємо про їхні плани. Тому головне завдання
української влади — поінформувати та переконати наших закордонних партнерів
про агресивні наміри Путіна.
Людмила ПРИХОДЬКО,
народна артистка
України (м. Луцьк):
— Не розумію, чого
йти зараз через Керченську протоку, якщо
ті 24 моряків ще досі
не визволені з полону?
Ми ж усі розуміємо: ситуація може повторитися. То що хоче довести Турчинов,
ризикуючи життями молодих людей, які

просто змушені будуть виконувати наказ?
Олександр ГРУЙ,
військовий пенсіонер
(м. Нововолинськ):
— Якщо так станеться,
то для Путіна це буде черговий привід звинуватити Україну в нарощуванні
конфронтації. Він це розцінить як чергову провокацію з нашого боку.
Хоча всім зрозуміло, що правових підстав
для того, аби українські кораблі не заходили в Керченську протоку, нема. Але тут
про нормальний діалог і якесь порозуміння не йдеться. Шкода лише, що можемо
мати нові жертви, чого б дуже не хотілося.
Тому, вважаю, військовим експертам треба добре подумати, як діяти далі. І рішення
повинно прийматися на найвищому політичному рівні, а не просто кидати наших
моряків знову «під танки».
Микола БІЛЬШЕВИЧ,
волонтер, бард
(м. Ковель):
— Я вважаю, що таку
спробу варто зробити, але
перед цим доцільно було б
підготуватися. Наприклад,
на місці керівників держави, я б продав Маріупольський і Бердянський порти турецьким компаніям, тоді ми
вбили б двох зайців: викорінили б корупцію в портах і забезпечили б прохід через
Керченську протоку, бо росіяни знають, що
турки здатні перекрити Босфор.
Або ж можна запросити британський
військовий корабель, що стоїть нині у Чорному морі, разом із нашими суднами в Бердянськ. Втім, мені здається, після першого
скандалу Путін не захоче «отримати по зубах» і так не буде чинити перешкод.
Володимир
ШЕНДИБИЛО,
заступник головного
лікаря Луцької міської
клінічної лікарні
(м. Луцьк):
— Я думаю, що сенс
у таких діях є. Турчинов
справедливо говорить, що коли ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично
виконає своє завдання із захоплення Азовського моря, пред’явить світу самовизначені нові кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму. Цього
не можна допустити. Але самостійно відстояти наші інтереси неможливо. Україна
свого часу відмовилася від ядерної зброї
під гарантії безпеки. Тому світова спільнота повинна займати в таких питаннях дуже

чітку позицію. І у проході кораблів з українських чорноморських портів до наших портів на Азовському узбережжі мають брати
участь представники міжнародних організацій. Вони повинні бути присутніми, щоб
українським морякам, які не порушують
жодних законів, нічого не загрожувало, аби
продемонструвати Кремлю: світ на боці
України.
Василь ПИКАЛЮК,
доктор медичних наук,
професор (м. Луцьк):
— Вважаю, що цього
робити не потрібно до тієї
пори, поки не вирішиться питання з попереднім
проходом. Тобто спочатку
треба звільнити наших моряків. Наступним
кроком має бути втручання закордонних
партнерів — ОБСЄ, НАТО, США або ж третіх сил. Зокрема, велася мова про їхні сторожові кораблі, які забезпечуватимуть безперешкодний прохід українських суден.
На жаль, самостійно воєнним шляхом сьогодні ми цього питання не вирішимо. Адже
свого часу наші президенти зробили все,
щоб повністю знищити український флот.
І не потрібно боятися, як багато хто каже,
«заокеанського» впливу. Треба приймати
будь-яку допомогу, яка йде на користь нашій державі.
Володимир ФЕСЕНКО,
політолог, директор
Центру прикладних
політичних досліджень
«Пента» (м. Київ):
— Нам варто боротися, перш за все політичним
і правовим чином, за те,
щоб Керченська протока була відкритою
для українських кораблів, у тому числі для
військових. Робити це шляхом переговорів, оскарження дій Росії в міжнародному морському арбітражі і наполягати вже
через взаємодію із світовою спільнотою
на тому, що ми можемо і маємо право вільно проходити через протоку. Йти просто
так, скажімо, «нариватися» на бойове зіткнення, на мій погляд, було б украй небезпечно. Треба діяти більш гнучко. Не варто
повторювати події 25 листопада 2018 року.
Олександр ГУЧ,
голова Дернівської
сільської ради, учасник
Революції гідності,
удостоєний ордена
«За мужність» ІІІ ступеня
(с. Дерно
Ківерцівського району):
— Скажу відверто, що я в цьому питанні не компетентний, тому не беруся
судити, чи варто українським військовим
кораблям робити такий крок. Нехай про
це говорять спеціалісти, експерти. Я слідкую за долею полонених торік у листопаді
наших моряків, яким цими днями Лефортовський суд Москви продовжив термін
тримання під вартою. Вони, звичайно,
є військовополоненими. Відповідно їх
не можна судити, утримувати в сізо як таких, що здійснили кримінальний злочин.
Ігор ЛАПІН,
народний депутат
України (м. Луцьк):
— Якщо скажемо «не
варто», значить, ми погодимося з позицією Росії, що це їхні територіальні
води і Керченська протока
їхня. На таке ми ніколи не підемо. Йде війна. Чи варто воювати? Так. Чи варто проходити Керченську протоку? Варто. Чи варто
відстрілюватися? Варто. На війні ж не питають, чи варто йти в атаку, адже можна загинути. Якщо ми погоджуємося, що Крим —
це Росія, то не слід. Однак ми вважаємо, що
Крим — це Україна. Тому наші порти мають
бути розблоковані. Якщо це проковтнемо,
то треба забути про Крим та Азовське море.
Бліц-опитування провели
Василь УЛІЦЬКИЙ, Євгенія СОМОВА,
Людмила ВЛАСЮК, Костянтин ГАРБАРЧУК, Лариса
ЗАНЮК, Алла ЛІСОВА, Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Олександр ДУРМАНЕНКО, Мирослава КОЗЮПА,
Катерина ЗУБЧУК, Сергій НАУМУК. n
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Фото з архіву Валентини ЛЕВЧУК.

СТИХІЯ ЗРУЙНУВАЛА ХАТУ
І ПОДАРУВАЛА ХАЗЯЙЦІ… ЧОЛОВІКА
Фото Сергія НАУМУКА.

Десять років минуло, як наша газета розповідала про Ларису і Віктора Токарєвих із села Ловища Турійського
району. Власне, про незвичайну історію кохання двох людей, які зустрілися завдяки… біді
Катерина ЗУБЧУК

«Я НЕ ПОДИВЛЮСЬ, ЩО В ТЕБЕ ЧЕТВЕРО
ДІТЕЙ. БУДЬ МЕНІ ЗА ДРУЖИНУ»

Фото youtube.com.

А починалася ця історія влітку 2007-го.
Тоді в липні на Волині буревій понищив багато будівель. Особливо постраждав Турійський район. Без даху над головою залишилася Лариса (на той час ще Протачук),
у якої було на руках четверо дітей. А ще ж
у ці скрутні хвилини вона не мала міцного,
надійного плеча, бо вже розлучилася з чоловіком — батьком трьох дочок і сина. Розірвала шлюб, оскільки горілка стала йому
дорожчою за сім’ю.
Для ліквідації наслідків стихії в село приїхала бригада з Локачинського району — ліс
від завалів розчищала. 5 вересня (Лариса
добре пам’ятає той день) вона попросила
приїжджих порізати повалені дерева, що лежали посеред двору біля її зруйнованої хати.
Серед помічників був і Віктор із села Конюхи. Коли вони почали зустрічатися, то жінці
не дуже вірилося, що він покличе її (з таким
«приданим»!) заміж. А сталося саме так.
Коли треба було повертатися у своє село,
Віктор сказав: «Я не подивлюся, що в тебе
четверо дітей. Я тебе полюбив. Будь мені
за дружину».
15 грудня 2007 року вони побралися. Віктор захотів, щоб Лариса була в білій сукні,
оскільки в нього це перше весілля. Він заніс її на руках у Новодвірську сільську раду,
де реєстрували їхній шлюб. А потім так само
(щоб ніжки не замочила, бо снігу багато якраз випало), — до тимчасової хати, де жили,
поки в новий будинок, який після стихії
за державний кошт було збудовано, перебралися. У їхньому домі поселилася любов
і ніжність. Як говорила жінка, за 14 років
свого першого шлюбу не почула стільки добрих слів й освідчень, як тепер може почути
за один день. Спочатку навіть дивно було,
коли йшла на ферму вранці, а Віктор казав:
«А поцілунок?» Згодом уже не могла вийти
з хати без цього поцілунку.
Погодьтеся, історія схожа на казку. Це відчуття тим більш не полишало
мене, коли дізналася про її продовження.
Перш ніж напередодні Нового року поїхати до подружжя Токарєвих, я, звичайно,
зателефонувала Ларисі. І була приємно
вражена, почувши, що в їхній сім’ї все добре, хоч і «довелося багато чого пережити
за десять літ, які минули». А зустрівшись,
дізналася, що в подружжя тепер не четверо дітей, на які «йшов» Віктор, а шестеро.
Дві доньки народилося. У 2010 році на світ
з’явилася Ілонка, а ще через три — Владислава.
l НЕЙМОВІРНО!

Такий вигляд має капличка Божої Матері в селі Павлівка Іваничівського району.

»

До речі, у перші роки Лариса не могла виносити вагітність. Чоловік мучився: «І чого ж
то так — іншим Господь дає діток, а нам — ні?»
Дружина його заспокоювала: «І в нас вони будуть. Це Бог випробовує нашу любов».

надія була на Бога, —
« Уся
пригадує пережите Лариса, —
Моя родина і Вікторова
молилися за нього. Вимолили.
Вижив Віктор, хоч і наслідки
паралічу залишилися.

»

А татом його називають не лише Ілона
та Владислава, а й усі Ларисині діти. Хоч
найстарша Світлана перш кликала «дядя
Вітя» («бо в мене є свій батько»). Та ось,
коли Віктор із Ларисою благословив шлюб
Світлани, то й вона назвала його татом. Уже
заміжня й найстарша Світлана, і трохи молодша за неї Яна. А Вікторія — на виданні.

Це все — ті приємні моменти із життя подружжя, про які з радістю розповідають. Але
довелося їм пройти і через непросте випробування.
«МАМО, НЕ ВІДДАМ ВАМ ХВОРОГО СИНА —
ЦЕ ВЖЕ МІЙ ХРЕСТ, І МЕНІ ЙОГО НЕСТИ»

У 2013-му в січні у Віктора стався інсульт
(тоді йому було лише 38). Обставини склалися так, що чоловік потрапив у лікарню аж через півтори доби. Тобто час було втрачено…
Одне слово, біда була чорна. Лікарі говорили, що треба бути готовими до найгіршого. Сам Віктор, відчуваючи це, казав дружині:
«Не сиди біля мене — нічого з мене не буде».
Але вона не відходила від нього.
— Уся надія була на Бога, — пригадує пережите Лариса, — Моя родина і Вікторова
молилися за нього. Вимолили. Вижив Віктор,
хоч і наслідки паралічу залишилися. Після лікарні я виходжувала чоловіка вдома. І якщо
перший раз навесні він не вийшов із хати,
а виїхав, то згодом візочок став зайвим.

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 17 січня:
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Український Ван Гог
повернувся з війни

Замість фарб і олівців у майстра з Нової Каховки
на Херсонщині Анатолія Обельця (на фото) — вогняна
струна. Квіти, казкові звірі й птахи, дівчина-весна
з флейтою, дідусь-музикант і мати з немовлям на його
картинах виконані технікою прорізної об’ємної мозаїки
і зачаровують з першого погляду. А сам художник,
керуючись відомим висловом «Краса врятує світ», почав
рятувати унікальним захопленням себе і побратимів,
котрі, як і він, повернувшись з АТО, намагаються
побороти поствоєнний синдром

Мирослава КОЗЮПА

НІХТО У СВІТІ
НЕ СТВОРЮЄ ТАКИХ
КАРТИН

Унікальні роботи Анатолій
Обелець вирізьблює понад
20 років. Хоча інтарсія — технологія оригінальної обробки
дерева за допомогою високої

“

Місцеві жителі жартома називають його Босяком, а школярі — поважно Босим Отаманом.

«А піти з цього світу хочу,
як і прийшов, — босим»
Розповів під час прогулянки по снігові
у 15-градусний мороз житель Володимирця
Рівненської області Михайло Пікторов,
який уже понад 20 літ не взувається
ні влітку, ні взимку
Кость ГАРБАРЧУК

ін власним
им прикладом,
пр
а не словами пропагує
ропагу здоровий спосіб життя. У будь-яку
пору року
б
та погоду в райцентрі Володимирець
можна зустріти цього сивочолого,

В

з бородою чоловіка, на ногах у якого
ні чобіт, ні черевиків. Місцеві жителі
жартома називають його Босяком,
а школярі — поважно Босим Отаманом, адже Михайло Пікторов уже багато років очолює дитяче козацьке
товариство «Пагін», яке нараховує

понад 1300 учнів. Ця громадська організація займається військово-патріотичним вихованням школярів.
Діє 12 її осередків у селах Володимирецького району. Діти ходять у походи, організовують фестивалі патріотичної пісні, влаштовують мандрівки
на плотах Стиром та Горинню. Щороку на озері села Воронки проводять
військово-спортивну гру «Сагайдак».
І все це тримається на ентузіазмі
та харизмі головного отамана, незаперечного авторитета серед школярів. Тож можна сказати, що їм пощастило з наставником.

Анатолій Обелець
удосконалив цю
техніку, розробив
власні методи,
які надають його
роботам 3D-ефекту.

температури — зародилася
ще в таборах ГУЛАГу. «Ті в’язні
були талановитими людьми,
тож придумали спосіб різьблення без ріжучих інструР

ЗА 17 СІЧНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!
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Закінчення на с. 13
А

М

Вщипнеш за сідницю
чужу жінку — отримаєш
5 років, а свою
дружину — 7

Український
Ван Гог
повернувся
з війни
і представив
світові свої
шедеври

»

А

РОБОТА В ПОЛЬЩІ
(м. Намислов)
цех із розробки курей-бройлерів
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО:

l доїздом;
l комфортними умовами;
l проживанням (сімейні пари окремо);
l повноцінними обідами;
l спецодягом;
ом
м;
l свіжою курятиною.
куря
ятиною.

» »
«ЦІКАВА»
Закінчення на с. 6

Е

ментів. Там же строк відбували
дуже світлі голови — інженери, різні фахівці, а мати ножі,
сокирки, якісь різці їм було заборонено. І тому комусь спало
на думку за допомогою трансформатора знизити напругу.
Завдяки цьому дріт нагрівається і здатен плавно різати
дерево. Контур виходить дуже
акуратний, даючи такий випалений колір», — розповідає
митець.
Анатолій Обелець удосконалив цю техніку, розробив власні
методи, які надають його роботам 3D-ефекту. Досягає цього
шляхом нашарування на тло
десятків, а то й сотень деталей,
вирізаних із дерева. За його
словами, розпечена струна —
універсальний ріжучий інструмент. У площині різки рухається
в будь-якому напрямку, а тому
здатна створити дрібні деталі.
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У Павлівці і в холод
цвітуть… братки

Тепер у подружжя шестеро дітей — правда, старші дві дочки уже заміжні, живуть окремо.

Фото credo.pro.

Цікава
с. 4
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n Неймовірне — поруч

n Історія до сліз

Чи випадково
загинув конкурент № 1
Януковича?
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Чи випадково загинув
конкурент № 1 Януковича?

Хто з нами – той знає більше!!!

А ще, пригадуючи найважчі дні, Лариса
каже:
— Якось, коли Віктор був уже вдома, приїхала до нас його мати. Побачивши, в якому
він стані, сказала, що забере додому. А я навіть думки такої не допускала, тож відповіла
на її пропозицію заперечно: «Що ж це виходить — як усе було добре, то я була з ним,
а як хвороба настигла, то забирайте. Це мій
хрест, і мені його нести». Можу сказати, що
в селі нема такого роботящого чоловіка,
як мій Вітя. І я, і всі, хто його знає, — такої
думки. Він і тепер, вважай, одною рукою
і сіна накосить, і картоплю прополе, і в хліві
попорає. Ще в нашу першу весну, у квітні,
на мій день народження свекруха привезла
корову тільну. А потім — і порося, птаство.
Те, що «виділила на господарство Віті». Сьогодні в нас уже три корови, є коник. Хазяюємо разом із чоловіком…
Повертаючись до перших днів їхнього
знайомства, Лариса пригадує:
— Якось увечері на фермі доїла своїх корів. А голова вже сама собою на двері
поверталася. Я ніби відчувала, що Вітя прийде. І він прийшов. Торбинку цукерок дітям
приніс, а мені — шоколад «Міленіум». Як він
дав мені ту шоколадку, то не втрималася
від сліз. «Чого ти плачеш?» — здивувався
Вітя. А я розчулилася, бо такої уваги до себе
не бачила за роки свого заміжжя. І тепер цей
шоколад — то як наш талісман: куди не поїдемо, то обов’язково купуємо.
Того дня, коли ми були у селі Ловища,
Віктор їздив до Луцька. Повернувся додому
з тортиком для дітей і з шоколадом-талісманом для Лариси.
— Ви не подумайте, — зауважила жінка, — що це показуха, бо ви тут… Ні, так у нас
завжди. У селі про це знають, і дехто називає Вітю, щоб зразу було відомо, про кого
йдеться, «Міленіум».
А Віктор згадав легенду, за якою чоловік
і жінка колись були одностатевою істотою,
але Бог розділив їх на дві половини, які розкидані по всьому світу і шукають одна одну.
«Я свою половинку знайшов». n

— Дух Божий «заговорив»
до мене і наступного
дня, — з неприхованим
хвилюванням згадує
це справжнє диво Антон
Петрович, наказавши
рідним молитись
і намалювавши словами
картинку, де і яка саме має
стояти капличка…
Антон Шинкарук у лікарні
був ще десять днів, після
яких уже міг стати на ноги.
Про те, що з ним трапилось,
розповів своїй родині, яка
твердо вирішила будувати
церковцю. Щодо вибору
місця сумнівів не було —
на обійсті дочки Валентини,
яка із сім’єю десять років
тому придбала незакінчений
будинок
Алла ЛІСОВА

е фрагмент моєї статті
«Сімейна капличка Божого провидіння», написаної понад десять літ тому, після
її відкриття в селі Павлівка Іваничівського району. І тепер знову
випала нагода поспілкуватися
з родиною, яка спорудила цей
маленький храм. Хоча привід був
зовсім інший.
Моя
подруга
нещодавно відпочивала тут у санаторії
«Шахтар». Якось зателефонувала й з великим захопленням
запропонувала: «Поїдь, подивися, як на одному обійсті квітують братки — краса неймовірна. І в таку холоднечу…» Вона
не встигла навіть повідомити,
на якій саме вулиці, як передчуття мені підказало: біля хати Валентини Левчук. Тієї самої, біля
будинку якої її батьки свого часу

Ц

Братки однаково привабливі для ока і в літню пору, й теплої зими (на фото).

символізують три стани настрою:
« Братки
безпосередності, печалі та надії.
звели маленьку церквицю. Тоді
пані Валентина сказала:
— Я спочатку взагалі не хотіла купувати ту хату, у якій треба було все починати з нуля.
І лиш коли подумала, що тут
саме місце під капличку, погодила це із чоловіком і батьками.
А капличками захоплювалась
ще з дитинства, часто буваючи
на Львівщині, у Городоцькому
районі, звідки родом мама. Там

»

їх багато.
Справу прискорила недуга
Антона Петровича, батька. Він
пригадував, як, будучи важкохворим, вловив незнайомий
голос, котрий невідомо звідки
до нього промовив: «Ти будеш
жити і побудуєш капличку». Враз
лікарняна палата ніби просвітліла, а невидима рука мовби забрала частинку болю.
Через якихось два місяці біля

дороги з Нововолинська на Горохів родина звела невеличку
сакральну споруду, яка своїм
ошатним виглядом тішить серця
подорожніх. Особливо гарно вечірньої пори, коли осяйна скульптура Божої Матері ніби промовляє до кожного…
А за нею, на обійсті, квітують
братки. Оксамитові й тендітні,
вони милують око різними кольорами — білим, фіолетовим,
жовтим, вишневим…
— Скільки в нас сортів цих
квітів — навіть важко сказати, —
говорить пані Валентина — господиня
обійстя,
вчителька
біології Павлівської одинадцятирічки. — Вони в нас якісь особливі, бо цвітуть цілий рік. У мороз
перебувають у стані спокою, пелюстки закриваються і замерзають. А як тільки трохи потепліє —
відразу омолоджуються.
Коли запитала, звідки їх
привезли, жінка мовила: сорти
не заморські, а вітчизняні, виведені її бабусею в селі Бережець
Городоцького району Львівщини.
Саме звідти — їхній «братковий»
бізнес.
— Спочатку їх на своєму обійсті, неподалік школи, почала
вирощувати мама Ольга Карпівна (теж колишня вчителька. —
Авт.), — розповіла Валентина
Антонівна. — Потім вже я долучилась, коли закінчили будувати
хату (вже після завершення каплички. — Авт.). Навесні їх пересаджуємо, в липні збираємо насіння, сіємо, пікіруємо. Словом,
уже за ці роки освоїли весь цикл
догляду: яким має бути ґрунт,
підживлення, зволоження тощо.
На ділянці приблизно три сотки
росли братки одних кольорів,
а щороку, запилюючись, вони
дають інші види і сяють неймовірною красою! Та це не стільки
бізнес, скільки любов до цих диво-квітів.
До сімейної справи активно долучилася дочка Мар’яна,
яка найбільше допомагає мамі
доглядати братки. Це хобі перейняли й інші односельчани.
Жінка каже, що тепер у Павлівці
їх плекає з десяток сімей. Спочатку Ольга Карпівна, а потім
і Валентина Антонівна охоче діляться з односельцями не лише
насінням, а й секретами вирощування…
Напевно, у всьому світі
не знайдеться жодної людини,
яка б не знала ці прекрасні, ніжні,
чуттєві квіти. І як тільки їх не називають — віоли, фіалки, братки, метелики, польові братчики,
брат-і-сестра. Кожен вид зачаровує красою, витонченістю,
оригінальними формами та кольорами.
Братки символізують три стани настрою: безпосередності,
печалі та надії. Але вони — такі
беззахисні, прості й водночас
зворушливо милі та красиві —
завжди втішають і заспокоюють.
Валентина Антонівна каже, що є дуже багато видів і сортів віоли. Ці квіти розрізняють
не тільки за їхнім зовнішнім виглядом, але і за періодом цвітіння. Правильно підібравши
сорти, можна милуватися віолою з ранньої весни до пізньої
осені, а також у теплу зиму, таку,
як зараз. Головне — забезпечити їй сприятливі умови для
зростання і правильний догляд.
А ще — знайти підходяще місце.
Напевно, це важко пояснити, але
поблизу святого, намоленого
добре не лише людині, а й квітці,
яка теж жива. n
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Книга «Україна. Голодомор 1946-1947 років: непокараний злочин, забуте добро» здобуває все нові визнання.

РІК НОВИЙ ДОБРОМ ЗАСІВАЙМО
Андрій БОНДАРЧУК,
письменник,
журналіст,
Почесний
громадянин
Волині,
Луцька,
рідного села,
народний
депутат України І
скликання

е кажіть, бо і в наш
час перед Новим роком трапляються дива
із серії «очевидне–неймовірне…» В останній день Старого року в продовольчому магазині, що в будинку
№ 12 на проспекті Перемоги, біля каси розраховуюсь
за покупки. Раптом у мій
пакет збоку хтось кладе упаковку гречки. Повертаюсь —
зустрічаюсь з усміхненим
поглядом молодої дівчини чи
жінки. «Що це означає?» —
питаю. «То вам від святого
Миколая» — «Хіба Миколай
до цього часу ходить?» —
«Так, я його помічниця», —
пояснює і швидко виходить
на вулицю. Ледь встигаю:
кличе навіть професійна цікавість. І дарувальниця ось-ось
може загубитись у сутінковому вуличному русі людей.
«Зачекайте! — гукаю. — Чому
це ви мені? Ми ж не знайомі.
Комусь цей презент потрібніший». — «Бачу, ви не багатій,
коли самі ходите по крамницях. Просто треба дарувати
людям хоч маленьку радість
у нашому житті, засівати нею
Новий рік… Тоді і він буде багатий на неї». І щезла, мов
марево.
Ну й ну! Ситуація! З одного боку – приємність, з іншого – моральний дискомфорт:
я ж, слава Богу, не з нужден-

Н

них пенсіонерів, сам нерідко
стаю меценатом, благодійником. Не копіювати ж вчинок незнайомки. Так, але що
робити з дарунком? Не викидати ж. І нести додому
незручно. Еврика! Вартість
його з доважком опускаю
у скриньку пожертв для поранених захисників України
і морально не обтяжений іду
додому. Хто вона, ця добра
фея, я навряд чи дізнаюсь.
Можна стверджувати лише
те, що вона з тої частини
молодих людей, які у маршрутках зразу уступають місце літнім, не з тої категорії,
хто міняє моральні цінності наших батьків, пращурів
на фальшиві, матеріальні.
Ще за радянських часів
в одному з книжкових магазинів я придбав видання
у м’якій голубій обкладинці з інтригуючою назвою
– «Закономірність випадковостей». Її автор — ленінградський вчений, доктор
філософських наук — логічно доводив: випадковості
закономірні. Не випадково,
наприклад, цеглина падає
на голову перехожого, не випадково блискавиця влучає
в людину чи дерево, не випадково зустрічаються двоє
молодих, незнайомих, які
стають одним цілим…
Ще дві позиції зачепили за живе: справедливість
завжди торжествує, а посіяне добро добром і віддячить.
Щоправда, стосовно справедливості, то вчений зазначав: аби побачити її торжество, іноді замало людського
життя. Справді, жертви зла
здебільшого не бачать фізичної кари своїх кривдників чи

катів. Однак земне життя карає їх по-своєму: прокляттям чи забуттям. А кара Всевишнього — це вже його
компетенція. Але вона є.
І засіяна добром нива життя
добром заврожається, засіяна злом — ним і проросте.
У цьому мене переконало
життя, у якому я від своїх добрих вчинків мав задоволення, бо бачив, що це потрібно
людям. І вони віддячували
мені тим же. Та лише в цьому році переконався у словах
моєї незнайомки. На диво
передбачливими виявились
слова помічниці св. Миколая:

ч. Мінкульту, Інституту книги, двох видавництв за перемогу у Всеукраїнському
конкурсі на кращу книгу для
поповнення фондів бібліотек
України моєю — «Голодомор
1946–1947 років: непокараний злочин, забуте добро»,
яка зарахована і до фондів
бібліотеки конгресу США. Тепер уже держава профінансувала такий же наклад. Його
розіслано в бібліотеки країни.
А наприкінці минулого року
у видавництві «Надстир’я»
тисячним тиражем вийшла
нова книга — «Уклін ангелу».
Від голови Асоціації до-

повернута вкрадена правда історії,
« Нам
історичне місце нашої Церкви серед
православних церков світу.
стало сіятись на добро і мені,
і від мене.
За три дні до Різдва
кур’єрською (!) поштою, аби
презент потрапив до свята,
з села Четвертня Маневицького району одержую бандероль — до святкового столу
всього потрохи: мед, горіхи,
сушені гриби і щирий зворушливий лист від Галини
Кощей за два мої дарунки —
останні дві книги про Голодомор, щирі вітання зі святами. «Гонорар» від простої
сільської жінки, який і справді
надихає на нові творчі плоди.
Про наше неординарне знайомство «Газета Волинь» писала торік 30 жовтня.
Неочікуваними були наступні три дарунки з Києва.
Спочатку – Диплом кількох
гуманітарних організацій, в т.

»

слідників
голодоморів,
доктора
історичних
наук
В. І. Марочка надійшла його
фундаментальна праця «Енциклопедія голодомору», тематично перше таке ґрунтовне видання для дослідників,
істориків. Волинь представлена іменами Г. О. Гуртового
і автора цих рядків. Літературним редактором видання є наша відома поетеса
Н. П. Горик. Надзвичайно цікавий презент одержав від
нашого земляка, директора
Інституту літератури, лауреата Шевченківської премії
М. Г. Жулинського — ще «теплий» новий прекрасний роман «Акордеон». Приємно
було читати високу ґрунтовну оцінку моєї попередньої
книги «Хроніка волинського «камікадзе», яку Микола

У Звірівському лісомисливському господарстві почали розводити фазанів. Восени минулого року

47 країн світу відвідав за два роки
студент-мандрівник із Луцька
Дмитро Демчук. Хлопець подорожу-

на території підприємства збудували
сп
спеціальний вольєр, споряддили його всім необхідним для
ппроживання птахів і придбали
нна Рівненщині 200 молодих
ос
особин. Сподіваються, скоро
барв
барвисті пернаті дадуть потомство і
влітк
влітку їх випускатимуть на волю.

вав автостопом. Першими були українські
міста – Тернопіль, Київ, Хмельницький,
Харків. Далі таким способом поїхав до Європи. Із собою брав їжу на 2-3 дні і близько 200 євро. А коли гроші закінчувались,
заходив у кафе, ресторани і пропонував
свої послуги: помити приміщення, витерти
столик тощо.

Григорович не встиг раніше
прочитати. А чим же засіяв
новорічну ниву автор? Дві
мої названі книги поповнили бібліотеки України, в т. ч.
Луцька, Волині, а «Уклін ангелу» — усі, майже 600 волинських шкіл. Молоде покоління
повинно знати правду історії,
хоч вона нерідко гірка. Частина тиражу відправлена на бойові позиції наших захисників, у Волноваху.
Потрібний презент окремій людині чи групі людей —
це завжди радість. Але є й
масштабні, які називають дарунком долі для країни, хоч
це дарунок Всевишнього. Таким стало мирне, безкровне
проголошення Незалежності,
омріяне багатьма поколіннями, за яке вони платили. Це й
була винагорода, дарована
Богом. Та сталось найгірше:
народ достойно і з розумінням не оцінив дару, бо за неї
треба було боротися кожному. Ми ж — чекали, що й
достойне життя нам подарує
Всевишній. Тому й маємо
те, що маємо.
І ось на 28-му році незалежності, у переддень Різдва Христового, Всевишній
зробив другий щедрий дарунок для України, її Церкви — Вселенський патріарх
Варфоломій попри неймовірний тиск, підступність
нашого ворога вручив нам
омріяний Томос — вищої
проби документ про канонічну автокефалію. В силу рівня свідомості, знання історії
далеко не всі віряни УПЦ МП
усвідомлюють епохальність
події, рівної Акту Незалежності. Нам повернута вкрадена правда історії, історичне місце нашої Церкви
серед православних церков
світу. Отже, справедливість
восторжествувала, зло покаране. Бо ми діяли за Святим
Письмом: пізнайте правду,
і вона визволить вас. Та значна частина вірян УПЦ МП
роздумує. Не хочемо знати Правду і визволитись
від дурману «московського
міра»? Хіба важко усвідомити: йде війна, московська
церква благословляє зброю,
з якої вбивають українських
хлопців. То скільки ще треба
смертей, вдів, сиріт, матерів у чорному, аби наші люди
зрозуміли: московська церква — це частина політичного організму держави-агресора, у якої якраз немає
Томосу, який вона називає
«нікчемним папірцем»? І чим
швидше це усвідомлять наші
люди, тим швидше настануть
перемога і мир. Тож засіваймо рік Новий добром і розумінням інтересів своєї Української церкви і держави. n

Інформаційні буклети «Рівненщина
туристична» перекладені на китайську мову і демонструватимуться на
виставці ITB China 2019. Рівненська ОДА
підготувала брошури для представлення
на міжнародних виставках. У них зображено понад 30 різних туристичних об’єктів
Рівненщини. Серед них – Тараканівський
форт, Дубенський, Острозький, Клеванський, Новомалинський замки, Поле Берестецької битви, Юзефінський дуб та інші.
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Кривавий різдвяний ранок
1945 року в Почапах
Навесні 1944-го фронт по Прип’яті наближався до цього села нині
Ратнівського району, фашисти готувались до оборони: розбирали
будівлі для укріплення, а жителів, які не встигли заховатись у лісах,
вивозили в Соличево, що за Дніпровсько-Бузьким каналом у Білорусії
Микола ДЕНИСЮК

Забирали всіх — від
старого до малого.
У навколишніх селах
німці самовільно займали хати, робили з них
кухні, де варили їжу.
М’яса вистачало: люди
худобу залишили, і вона
бездоглядно тут випасалась. У Соличевому
опинилась і сім’я Федора та Василини Головчуків із трьома малолітніми дітьми. Найстарша
Таїсія мала 7 років, Данилко — 5, а найменшенькій Ганнусі було
всього 4 місяці. Повернувшись назад, коли
ворог покинув Волинь,
застали у Почапах обгорілу й порожню хату, тож
поселились у дядька
Адама, у якого було четверо своїх малих дітей,
а напередодні померла
жінка. Василина стала господинею в оселі,
а дітям замінила матір. Деякі харчі та зерно доставили їм родичі
зі Щитиня, що по інший
бік Прип’яті. Головчуки
планували у дядька перезимувати, а навесні
ремонтувати свою хату.
Але далі життя склалось
зовсім по-іншому.
Радянська
влада
вела активну боротьбу
з оунівцями, які через
погане шляхове сполучення та болотисту місцевість обирають собі
«столицею»
Почапи.
Це спричинило в селі
справжню війну, яка
тривала далеко за Перемогу…

Фото Миколи ДЕНИСЮКА.

ЛЮДЕЙ
ЗАЛУХІВСЬКОЇ
ОКРУГИ
ЕВАКУЮВАЛИ
В БІЛОРУСІЮ

Таїсія Федорівна Філюк (Головчук) і досі не може забути жорстоку розправу над
батьком.

«ТАТО ГРАВСЯ З
НАМИ І НЕ ЗНАВ,
ЩО ДО СМЕРТІ
ЗАЛИШИЛОСЬ
КІЛЬКА ХВИЛИН»

Ніхто не сподівався, що зимові свята
для села стануть трагічними. Був невеликий морозець, сніжи-

Михайлів, Івана та Кіндрата Кацевичів.
— Наша хата стояла
у центрі села, — розповідає 80-річна Таїсія
Філюк
(Головчук). —
Батько пішов до хліва
порати худобу. Але зразу ж повернувся в хату,
бо ще було темно. Ми,

виганяла убивць кочергою.
« ТаМати
що їм кочерга, коли вони озброєні.
Очевидно, злякались тифу.
»
ло. На світанку в село
увірвались
енкаведисти, надіючись захопити
повстанців. Дехто з людей, побачивши озброєних чужинців, почав
утікати. Совєти прийняли їх за бандерівців і відкрили вогонь, багатьох
убили, в тому числі двох

троє дітей, уже прокинулись і сиділи на ліжку.
Тато присів погратися
з нами, доки розвидниться. Ця гра була
останньою. У вікно заглянув ранок. Батько
знову пішов до худоби,
почулися якісь постріли. Аж раптом нежи-

вого й закривавленого
енкаведисти приносять
його додому. Ми почали плакати. Мати голосила. А вони, голодні,
як собаки, шукали у хаті
їжу. Знайшли сметану…
З ними була медичка,
яка стежила за тим, чи
бува нікого у хаті немає
хворого на тиф. Недужим був дядьків хлопчик. Зляканий дядько
лежав біля нього, прикинувшись
хворим.
У нього медичка поміряла пульс і «встановила» тиф. Мати виганяла
убивць кочергою. Та що
їм кочерга, коли вони
озброєні.
Очевидно,
злякались тифу.
На цьому убивці
не зупинилися. Дорогою
побачили ще двох чоловіків — Павла Понікарчука та Павла Кондратюка,

обох забрали із собою
невідомо куди. Ось так
радянська влада показала себе на перших порах
свого існування — сімох
невинних людей позбавила найдорогоціннішого — життя. Пізніше від
боївки Орлика в Почапах
загинуло ще шестеро
людей, їхні імена занесені в «Книгу Пам’яті.
1944–1951 роки». А про
невинних сімох почапівців згадуємо вперше.
Після війни для боротьби з повстанцями
у селах із молодих, дужих хлопців створювали загони так званих
«істребків»
(по-російськи «истребительний
батальйон»), які допомагали енкадевистам.
Окремі з них вимагали
у людей сало, ковбасу,
горілку. Бувало, що й
грабували людей. Те покоління добре їх пам’ятало.
…У піст тієї ж зими
біда у сім’ю Головчуків
прийшла вдруге. Через
несправне пічне опалення загорілася дядькова
хата. В паніці баба Степанида забрала двох
менших дітей і вискочила надвір. А про старшу
Таїсію забули з переляку. «Я не розгубилась, —
розповідає тепер Таїсія
Федорівна. — Вхопила
березове поліно, що лежало біля печі, розбила
подвійне вікно і вилізла
з охопленої полум’ям
оселі». Серед зими їм
дали прихисток сусіди.
Важко було без батька.
Весною розібрали свою
обгорілу хату і перевезли в інше місце. Зимували вже у своєму будинку. А з чотирнадцяти літ
Таїсія їздила на сезонні
роботи.
ЧИ МОГЛА БАБА
СТЕПАНИДА
ХВАЛИТИ
РАДЯНСЬКУ ВЛАДУ?

У 1946 році відбулися вибори до Верховної
Ради СРСР. Совєти намагалися приховати свої
злочини перед почапівцями та жителів інших
сіл. З цією метою в Почапи прибув редактор
любешівської районної
газети (село входило

до Любешівського району) Іван Дусик. Газета
«Радянська Волинь» від
10 лютого 1946 року подає таку його інформацію: «Сьогодні тут свято.
Жителі Залухова обирають самі своїх депутатів
у найвищий орган радянської влади. Є в селі
найповажніша селянка
Степанида Василівна Головчук. 80 років прожила вона на білому світі.
І вже, було, рішила з печі
не злазити, та — ба, події, переживані селом,
її, стару, зацікавили.
Пробудилося
старече
серце Василівни. З полегкістю зітхнула вона,
знов на люди показалася. Та неабияк. В передвиборні дні Степанида
Василівна стала агітатором, якого все село поважає. Завжди в її хаті
людно. Сюди збирається більше молодь. Хата
на агітпункт перетворилася: лозунги, плакати,
портрети вождів партії
та уряду, кандидатів
у депутати Верховної
Ради СРСР Корнійця Л. Р.
і Додя Ф. Л. Не читає
Василівна газет своїм
синам і внукам. Вона
простими словами розповідає про тяжке минуле…
Ось тепер тільки
щастя усміхнулося нашим селянам. Зовсім
інший світ настав. Живу
і злиднів у хаті більше
не бачу. Тримайте ж,
дітки, це щастя міцно
в своїх руках. Голосуйте за наших кандидатів
у депутати тт. Корнійця і Додя, бо вони наші
люди, з народу, за нас
і дбати будуть. Славте
батька нашого, спасителя, нашого Сталіна рідного, і, як себе,
оберігайте від деяких
ворогів нашу владу радянську — нашу волю
і життя щасливе».
У хаті Головчуків у цей
час діяла початкова школа. Баба була неграмотною. Старість примушувала її весь час лежати
на печі. Невдовзі вона
померла. Тож чи могла
людям щось пояснити?
А чи дякувати Сталіну
за вбитого сина?
Ратнівський район.

n Лист до редакції

У його серці жили Холмщина, Волинь і Поділля
Нещодавно на факультеті історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського відбувся вечір-спомин із нагоди 90-ліття від дня
народження доктора історичних наук, професора Миколи Миколайовича Кравця (1928—2011)
Ніна МЕЛЬНИЧУК

рганізував цей захід завідувач кафедри всесвітньої історії професор Олег
Мельничук. Прийшли студенти,
викладачі вишу, запросили всіх,
хто працював із Миколою Миколайовичем.
В актовому залі на екрані портрет ювіляра, світлини, на яких він
поруч із видатними науковцями.
Про Миколу Кравця (на фото) зга-

О

дували люди, які понад 3 десятиліття трудилися разом із ним в університеті. Адже все своє життя Микола
Миколайович присвятив науці.
Народився він 24 листопада 1928-го на Холмщині, що належала панській Польщі. Проте
з діда-прадіда там жили українці.
«Я — землячка Миколи Кравця —
розповіла присутнім про його дитинство і юність. У роки Другої світової війни наш край палав у вогні,
чимало сіл перетворилося на зга-

рища. Людей убивали за те, що
вони українці. Тих, кому пощастило вижити, згодом чекала депортація. Микола Кравець у своїх
наукових працях, оповіданнях, нарисах усе це описав».
Особливе місце в листуванні науковця належить зв’язкам
із земляками з Холмщини. Академік П. Ісаєвич 28 квітня 1993 року
писав: «Я дуже вдячний Вам
за те, що Ви свого часу мене підтримали, захищали від недобро-

зичливців. Ви належали до когорти тих, хто під керівництвом
І. Крип’якевича рятував, що було
можна, з нашої наукової спадщини. А це тоді було нелегко».
До речі, перед вступом до аспірантури Інституту суспільних
наук Академії наук УРСР у Львові
Микола Кравець жив і працював
на Волині. Навчався на історичному факультеті Луцького вчительського інституту, який закінчив
з відзнакою у липні 1948 року. Тру-

дився на освітянській ниві в селі Галичани, що на Горохівщині, згодом
був директором середньої школи
у Берестечку.
Знаю, що на Волині проживає
багато холмщаків і їхніх нащадків.
Тому й хочеться нагадати їм, а також усім читачам «Газети Волинь»
про нашого земляка, вченого, патріота, яким ми повинні гордитися.
А видання ваше, до речі, у Вінниці багато хто передплачує і читає. Я часто заношу «Газету Волинь» у бібліотеку і у військкомат,
знаю, що люблять її і працівники
Вінницького онкодиспансеру, там
працює хірургом Валерій Георгійович Орлов, уродженець Любомля.
Для нас, вихідців із Волині, ваша
газета приносить правдиві новини
з рідного краю.
м. Вінниця. n
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Вітаємо!
20 січня 70-річний ювілей святкуватиме добрий чоловік, турботливий
тато, люблячий дідусь
Євген Антонович
ПЕТРУК,
житель села Заріччя Маневицького району.
Наш рідненький, вітаємо від щирого
серця, бажаємо міцного здоров’я, безмежного щастя, сімейного благополуччя та довгих років життя.
У цей святковий зимовий день,
Коли настав ваш ювілей,
Ми щиро вас усі вітаємо,
Щастя і добра бажаємо.
Хай будуть з вами здоров’я та сили,
Хай доля буде ласкава і щира.
Щоб ви ніколи не знали втоми,
Хай злагода й мир завжди будуть у домі.
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро.
З глибокою повагою
та любов’ю
дружина Євгенія, сини
Віталій, В’ячеслав, Сергій,
Віктор, дочка Людмила,
невістка Ірина, внучок
Станіслав, уся родина.

Завтра 60-ліття подружнього життя святкуватимуть дорогі
батьки, бабуся та дідусь, жителі
села Піски Горохівського району
Софія Яківна
та
Петро Степанович
ГУДЗІ.
Де взяти слова, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов.
За світ, який нам подарували,
За тепло, яке даруєте знов.
Не журіться, любі, що літа минають,
Що у вас волосся посріблило вмить,
Виросли вже діти і ростуть онуки,
За якими серденько болить.
Дорогі та рідні, проживіть 100 літ,
Хай вам усміхнеться веселковий світ.
Хай вас обминають горе і біда,
А душа хай буде вічно молода.
Нехай вас пам’ятають внуки й
діти, нехай в саду співають солов’ї.
Бажаємо за 100 в здоров’ї жити,
добра та щастя у вашому житті.
З глибокою
повагою та любов’ю
діти, внуки, правнуки.

Луцький об’єднаний міський військовий комісаріат проводить відбір кандидатів
на військову службу за контрактом на посади солдатського, сержантського
та офіцерського складу до Збройних Сил України.
Терміни контракту
особам сержантського і старНа 3 роки – для осіб рядового склашинського складу – дев’ять розмірів
ду;
прожиткового мінімуму;
від 3 до 5 років – для осіб сержантособам офіцерського складу –
ського і старшинського складу;
десять розмірів прожиткового мінімувід 1 до 10 років – під час дії осому.
бливого періоду для військовослужбовців за їхнім бажанням строк проСоціальні гарантії
ходження військової служби за новим
Збереження місця роботи, посади
контрактом може бути продовжено, але
та середньомісячної заробітної плати
не більш ніж до досягнення граничного
за рахунок державного бюджету при
віку перебування на військовій службі;
укладанні (продовженні) контракту (під
час дії особливого періоду);
на 6 місяців – для військовослужбезоплатне забезпечення речовим
бовців строкової військової служби та
майном;
військовослужбовців, призваних під час
харчування за рахунок держави (в
особливого періоду, які вислужили встаППД – обід, в ООС, полігон – триразове
новлені терміни військової служби, осіб,
харчування);
звільнених з військової служби під час
безоплатна медична допомога військовослужбовдії особливого періоду.
цям у військових медичних закладах;
пільгове санаторно-курортне лікування військоГрошове забезпечення
Рядовий склад – від 10 000 грн. Сержанти – від вослужбовців та членів їхніх сімей;
виплата грошової компенсації за піднайом житла;
11 000 грн. Офіцери – від 13 000 грн.
щорічна відпустка – не менше 30 календарних днів
Щомісячна додаткова виплата за участь в
(матеріальна допомога на оздоровлення).
Операції об’єднаних сил (ООС).
Після укладання першого контракту військовос- За більш детальною інформацією стосовно
лужбовцям виплачується одноразова грошова вина- військової служби за контрактом звертатись у
города (залежно від встановленого урядом прожит- Луцький об’єднаний міський військовий комісаріат за адресою:
кового мінімуму) в розмірах:
особам рядового складу – вісім розмірів про- м. Луцьк, вул. Теремнівська, 85-а,
кабінет 505.
житкового мінімуму;
Контактні телефони: 75-14-31 (066)249-58-85; (068)48-40-160.

День народження 19 січня відзначатиме жителька селища Олика Ківерцівського району
Валентина Олександрівна
МИСКОВЕЦЬ.
Твій день народження прийшов,
А це таке важливе свято.
Хай будуть радість і любов,
І щирих привітань багато.
Зоря - найкраща з усіх зір І квітів шелест,
пісня ночі...
У своє щастя
ти повір І матимеш усе,
що хочеш.
З повагою
Анна
Кричкевич.

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) .

SUDOKU
Правила
нескладні:
заповніть
порожні
клітинки
цифрами від
1 до 9 так,
щоб у
кожному
рядку і
кожному
стовпчику
не було двох
однакових
цифр.
Леонід МАНЧИНСЬКИЙ.

ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ
4 грудня
2018 року

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
Донька запитує маму:
— Мамочко, а тобі яке
татуювання більше до
вподоби — котики чи
метелики?
— Марічко, Боже збав його
робити!
— Мамо, будь ласка. Я
зроблю це на найбільш
непомітному місці!
Молодший братик,
повільно повернувши
голову, здивовано питає
сестричку:
— На мозку — чи що?
:)) :)) :))
Мені подарували талісман,
який притягує гроші.
Повісив його перед лобовим
склом. Наступного дня в
мене в’їхала інкасаторська
машина.

Т

ЕЛЕПРОГРАМА
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з історією для душі!

телеканалів

n На поворотах долі

Вона хотіла сина…
Фото olhachorna.blogspot.com.

Закінчення. Початок на с.20
Ольга ЧОРНА
Наді були залицяльники.
Але
Влад добряче закрутив голову. Він це вмів. Тільки не поспішав знайомитися
з родиною дівчини. Надиного
батька побоювався. І недаремно. Максимові хлопець не сподобався. Доньці вирішив поки
нічого не казати. Поділився
думками зі своєю матір’ю.
— Максиме, ти всіх кавалерів від Надійки повідганяєш.
— Хай університет закінчить, а тоді заміжжя. Куди поспішати? І той хлопчисько…
Не лежить мені душа до нього.
Наче відчуваю лихо…
…Коли Надя дізналася про
вагітність, зраділа:
— У мене ж син буде?
Правда?
— Ще не знаю, — відповіла
лікарка. — Треба зачекати.
— Звісно, син…
Найперше
повідомила
Владові. Той отетерів:
— У твого батька грошей
на аборт не вистачає?
— Що?! Який аборт?!
Не хочеш одружуватися —
не треба. Без тебе впораюсь.
— Чекай… Я погарячкував… Несподівано якось…
Ти ж студентка, з дитиною
вчитися і складати іспити непросто.
— Владе, я все сказала.
— Та я готовий іти до загсу хоч зараз. Я ж кохаю тебе.
Але…

…У

Надя нікому не зізналася, від кого вагітна.

— Справді кохаєш? І до загсу хоч уже?
— Угу.
— Ні, краще завтра. Треба
татові сказати.
…Максим звістку сприйняв
стримано. Радів майбутньому
народженню внука, а от щодо
Влада…
— Це буде хлопчик, татусю.
— Звідки знаєш?
— Я завжди це знала.
Надя не хотіла пишного весілля. Але Максим наполіг.
«Ну, як вам? — хвалився
Влад друзям. — Усе тестеве
добро — Надьчине придане.
Заживу…» З дружиною кілька
разів обережно заводив мову
про малюка: мовляв, зарано
батьками ставати. Вона злилася. Він замовкав.
…Якось дівчина затрималася в бабусі. Темніло.

ПОНЕДІЛОК, 21 СІЧНЯ
УТ-1

ІНТЕР

06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:30, 02:00, 05:00 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, 04:05 РадіоДень 13:55
Д/ц «Неповторна природа» 15:20
Чудова гра 15:50 Д/ц «Цікаво.com»
16:20 Лайфхак українською 16:55
По обіді шоу 18:20, 02:35 Тема дня
19:00 Разом 19:30 Д/ц
«Мегаполіси» 19:55 Д/с «Пригоди
Остіна Стівенса» 21:25, 02:20
UA:Спорт 21:45 UA:Біатлон. Студія
22:15 Розважальна програма з
Майклом Щуром 22:45 Перша
шпальта 00:00 Телепродаж Тюсо

03:20 «Концерт Олі Полякової»
04:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження. Америка» 05:10
«Top Shop» 05:40, 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
09:30, 18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11:30, 12:25
Х/ф «БРЕХУН, БРЕХУН» 13:50 Т/с
«Абатство Даунтон» 15:50 «Чекай
мене. Україна» 17:40 Новини 20:00
«Подробиці» 21:00 Т/с «Мереживо
долі» 00:35 Т/с «Я - охоронець.
Помилка в програмі» 01:35 «Речдок»

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, 11.00, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.05 «Міняю жінку 6»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
17.10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
20.45 Т/с «Маршрути долі» (12+)
21.45 Т/с «Шлях у порожнечу»
22.45 «Гроші 2019»

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 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Черговий лікар»
(12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Таємне кохання» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДИ: ГРОБНИЦЯ
ДРАКОНА» (16+)

СТБ
05.00, 18.00 Т/с «Коли ми вдома»
05.55 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

06.55, 19.05 Хата на тата (12+)
09.00 Холостяк (12+)
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.30 Містичні історії з Павлом
Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
22.40 Х/ф «НЕ ПІДГАНЯЙ
КОХАННЯ»

— Шкода, що батька нема
вдома, аби приїхав по тебе.
Виклич таксі чи зателефонуй
чоловікові.
Подзвонила Владові. Сказав, що зайнятий. Надя май-

хвилюйся.
« НеНікому
нічого не
скажу.

»

же доходила до будинку, коли
хтось з розгону збив її з ніг.
Вирвав з рук сумочку. Боляче вдарив. Здається, вона
упізнала нападника. Удар.
Ще удар…
Її знайшов перехожий, що
гуляв із собакою. Отямилася
в лікарні. Намагалася пригадати обличчя кривдника. Щось
таке знайоме. Не змогла…

ТБ
15.50 Ревізор
18.35 Страсті за Ревізором
21.00 Х/ф «СВЕКРУХА-МОНСТР»
(16+)
23.00 Х/ф «МІЖ НЕБОМ ТА
ЗЕМЛЕЮ» (16+)

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса 08:30,
ICTV
14:00 Правда життя 09:25 Природа
сьогодення 10:15 Незвичайні
05.00 Т/с «Відділ 44» (16+)
культури 11:05, 00:35 Наслідки
05.45 Громадянська оборона
12:00 Ілюзії сучасності 13:00, 19:40
06.35 Факти тижня. 100 хвилин
Речовий доказ 15:05, 23:35 Секрети
08.45 Факти. Ранок
Другої світової 16:05, 21:45
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
Відчайдушні рибалки 17:05
10.10 Антизомбі. Дайджест
Дивовижний Всесвіт 18:00
11.05, 13.20 Секретний фронт
Фестивалі планети 18:55 Секретні
12.45, 15.45 Факти. День
території 20:45 Фантастичні історії
14.10, 16.25 Х/ф «ГЕРАКЛ:
НАРОДЖЕННЯ ЛЕГЕНДИ» 22:35 Як створити планету 01:35
Містична Україна 03:05
(16+)
Професія - альфонс
16.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
К-1
20.15 Прорвемось!
06.30 «TOP SHOP»
21.25 Т/с «Розтин покаже» (16+)
07.40 М/с «Каспер»
22.35 Свобода слова
08.00 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
НОВИЙ КАНАЛ
13.25 «Вірю не Вірю»
06.34 Kids Time
14.25 «Орел і Решка. Морський
06.35 Х/ф «НІККІ, ДИЯВОЛ сезон»
МОЛОДШИЙ» (16+)
15.25, 21.00 «Орел і Решка. Навколо
08.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ З
світу»
ПЕКЛА» (16+)
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
10.45 Х/ф «ТЕМНИЙ ЛИЦАР» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСЬКИЙ
13.50 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
РОМАН» (16+)

Потім дізналася про втрачену
дитину. Нерви не витримали.
Свідомість також…
… — Ваша донька почала малювати, — сказав лікар-психіатр Максимові.
— Вона ніколи раніше цим
не займалася. Це добре чи
зле?
— Може, хоч так «розповість», хто її побив. Бо спілкуватися вперто не бажає.
— А що вона малює?
— Дітей.
— У Надії є шанси на одужання?
— Так. Вірю, що вона впорається. До речі, чому її чоловік не провідує?
— Цікаво… Мені казав, що
був у лікарні…
…Максим уже вкотре намагався розговорити доньку.
Мовчала. Переглядав її малюнки. Надя малювала простим олівцем. Не знав, що
у неї так талановито це виходить. За інших обставин радів
би, але… Лікар сказав хвалити
доньку. Треба позитиву.
— Які у тебе гарні малюнки,
Надіє! Принести тобі ще олівців?
— Зорі заколисують його
сон. Ангелики гріють малюсінькі ніжки крильми, — мовила стиха.
— Доню, ти заговорила! —
Максим обійняв її і заплакав.
— Ангелики гріють його…
— Кого, Надіє?
— Сина. Мого сина…
…Лікар втішав Максима:
Надине здоров’я поліпшується. Вона менше малює. Більше розмовляє. Але щойно за-

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 «Помста природи»
09.20, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.50 ДжеДАІ 2018
10.40 Т/с «Стоматолог»
14.45 Х/ф «СІМ ПРИГОД
СИНДБАДА» (16+)
16.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА» (16+)
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-5» (16+)

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 з вогнем 22:30
Гра в класику з Сергієм Рахманіним
23:30 Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 03:05 Художній фільм

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «НЕВИДИМА СЕСТРА»

11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00 Рятівники
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, 01.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 10.00 Топ-матч
06.10 МЮ - Брайтон. Чемпіонат
Англії
08.10 Фіорентина - Сампдорія.
Чемпіонат Італії
10.15 Гаддерсфілд - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
12.05 Наполі - Лаціо. Чемпіонат Італії
13.50 Рома - Реал. Ліга чемпіонів
УЄФА
15.40, 22.30 Футбол NEWS
15.55 LIVE. Дженоа - Мілан.
Чемпіонат Італії
17.55 Чемпіонат Італії. Огляд туру.
Прем’єра
18.50 Арсенал - Челсі. Чемпіонат
Англії
20.40 Ісландія - Швейцарія. Ліга
Націй УЄФА
22.45 Чемпіонат Англії. Огляд туру
23.40 Рома - Торіно. Чемпіонат Італії

ходить мова про чоловіка — замовкає
і плаче.
— До речі, ваш зять так і не прийшов провідати дружину.
— Я з ним говорив. Каже, що дуже
хвилюється.
— Він чогось боїться…
Коли Максим повідомив, що Надю
скоро випишуть, Влад сполошився
і заявив:
— Я буду жити вдома. І ще… я хочу
розлучитися.
— Ти що, вирішив доконати мою
доньку? А може, це й краще, що залишиш її.
…Минув час. Надя повністю оговталась після пережитого. І… втратила
хист до малювання. Працює у батьковій фірмі.
— Бабусю, я хочу народити дитину, — якось завела розмову. — Мені
скоро 30.
— Знайди порядного чоловіка, виходь заміж і…
— Я не хочу заміж. Тільки дитину.
— Пліткуватимуть…
— Це мене найменше хвилює.
…Надя нікому не зізналася, від
кого вагітна. Максим завіз доньку
на чергове обстеження.
— Як там наш хлопчик? — запитав, коли вийшла з кабінету лікаря.
— Усе гаразд. Він такий гарненький… Ой, здається, я побачила… Тату,
зачекай хвилинку, зараз повернуся.
Надя вийшла на вулицю вслід
за чоловіком і жінкою, якій ось-ось народжувати.
— Влад?! — гукнула.
Чоловік обернувся. Підійшов
до Наді. Розгублено дивився на колишню дружину.
— Хм… Ти?! Вагітна? Вийшла заміж?
— А ти що тут робиш? — поцікавилася.
— Моїй дружині скоро народжувати. Важко їй. Почувається не дуже
добре. Кажуть, у стаціонар треба.
— Я згадала, Владе. Все згадала.
Це ти напав на мене і побив. Вирвав
сумку, аби думали, що то грабіж. Ти
вбив нашого сина. Не хотів, щоб він
народився. А потім боявся прийти
до лікарні, аби я не впізнала…
У Влада затрусилися руки.
— Це було давно, — прошепотів
перелякано. — Справу закрили. Ти
хочеш?.. Ти вирішила?.. Ти скажеш?..
— Не хвилюйся. Нікому нічого
не скажу. Хтозна, як відреагувала б твоя дружина, дізнавшись, що
її чоловік убив свого першого малюка. Я не хочу, щоб постраждала
ще одна дитина.
— У нас буде двійня… n

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 «Своя
земля» 09:30, 13:00 Кулінарнолітературне 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 Д/Ф
«Платон Костюк» 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» 22:25 Д/Ф
«Іван Терещенко»

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 «Букоголіки»
17:14 «Разом»
18:12 Т/с «Еліза»
19:23 «Тема дня» (прямий ефір)
19:52 #ВУкраїні
20:18 Лайфхак українською
20:30 Новини. Сурдопереклад
20:50 «Спільно»
21:23 Схеми. Корупція в деталях
22:25 Д/ф «Таємниче місто Гелон»

ЕСПРЕСО

00:00, 03:05, 08:30 «Політичний
МаринаД» 01:00, 06:30 «Світ цього
тижня» 02:00, 05:50 «Княжицький»
02:40, 23:00 «Культ:Експрес» з
Марією Бурмакою 04:00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
05:00 «Міжнародний огляд» з
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, Юрієм Фізером 05:25, 22:00
«Поліцейська хвиля» 07:30
НОВА ВОЛИНЬ
«Суботній політклуб» 09:30
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок «Людина і право» з Борисом
«Нової Волині»
Захаровим 09:55, 11:00, 12:00,
07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 17:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
19:00 Новини
18:00 НОВИНИ 10:05, 15:15
09:00 «Своя земля»
«Погода» з Наталкою Діденко
09:33, 13:00 «Енеїда»
10:10, 11:10, 12:15, 13:10, 14:10,
10:00, 13:44, 21:55 «Тема дня»
15:20, 16:10, 17:10, 18:15 Коментар
10:30 Д/ц «Неповторна природа»
15:30, 22:30 «Ваша Свобода»
11:00, 17:40 Wise cow
19:00 «Великий ефір Василя Зими»
21:00 «Вердикт» з Сергієм
11:32 Д/ф «Розсекречена історія»
Руденком 21:55 «ІТ-Документ»
12:29 Д/ф «У полоні пристрасті
23:30 «#Скандали_тижня»
Наталії Долі»

ТБ

ВІВТОРОК, 22 СІЧНЯ
УТ-1
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:30, 02:00, 05:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 «Легіон. Хроніка
Української Галицької армії
1918-1919» 10:30 «Срібна земля.
Хроніка Карпатської України
1919-1939» 12:00 «Золотий
вересень. Хроніка Галичини
1939-1941» 13:15, 14:30, 04:05
РадіоДень 13:55 Д/ц «Неповторна
природа» 15:20 «Січ» 15:55
Розсекречена історія. Спецвипуск
16:55 UA: Фольк 18:20, 02:35 Тема
дня 19:20 Концертна програма з
Будинку звукозапису Українського
радіо «Од синього Дону до сивих
Карпат» 21:25, 02:20 UA:Спорт
21:45 Наші гроші 22:15 Д/ц
«Подорож відкритим космосом»
22:45 Складна розмова

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, 11.00, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.10 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
17.10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»

20.45 Т/с «Маршрути долі» (12+)
21.45 Т/с «Шлях у порожнечу»
22.45 «Одруження наосліп 5»

ІНТЕР
02:15 «Три сестри» 03:35, 18:00,
19:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
04:20, 20:00 «Подробиці» 05:05
«Top Shop» 05:40, 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
Х/ф «007: ЗАВТРА НІКОЛИ НЕ
ПОМРЕ» 11:50, 12:25 Х/ф «007:
ЛЮДИНА ІЗ ЗОЛОТИМ
ПІСТОЛЕТОМ» 14:50, 15:50, 16:45,
01:25 «Речдок» 17:40 Новини 21:00
Т/с «Мереживо долі» 00:35 Т/с «Я
- охоронець. Помилка в програмі»

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 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Черговий лікар»
(12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Таємне кохання» (12+)
23.20 Без паніки
23.50 Вечеря з Президентом.
Частина перша

СТБ
05.05, 18.00 Т/с «Коли ми вдома»
06.00, 19.10 Хата на тата (12+)
08.50 Холостяк (12+)
13.05 Битва екстрасенсів (16+)
15.30 Містичні історії з Павлом
Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
22.40 Х/ф «ОСІННІЙ ВАЛЬС» (16+)

ICTV
05.35, 20.15 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Прорвемось!
11.05, 17.40 Антизомбі. Дайджест
12.05, 13.20 Х/ф «СТРАЖІ
ПОРЯДКУ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
16.50, 21.25 Т/с «Розтин покаже»
(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
23.30 Х/ф «ШИРОКО КРОКУЮЧИ»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.29, 07.49 Kids Time
06.30 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.50 Київ вдень та вночі (16+)
08.50 Т/с «Меліса та Джой»
11.20 Х/ф «БІЗНЕС ЗАРАДИ
КОХАННЯ»

УТ-1

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30, 11.00, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.15 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
17.10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
20.45 Т/с «Маршрути долі» (12+)
21.45 Т/с «Шлях у порожнечу»

22.45 «Світ навиворіт - 10: Бразилія»

ІНТЕР
02:05 «Три сестри» 03:30, 18:00,
19:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
04:15, 20:00 «Подробиці» 05:00
«Top Shop» 05:30, 22:50 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини 07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером» 10:00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК
- ВЕЛИКИЙ ЗМІЙ» 11:50, 12:25
Х/ф «007: ШПИГУН, ЯКИЙ КОХАВ
МЕНЕ» 14:50, 15:50, 16:45, 01:30
«Речдок» 21:00 Т/с «Мереживо долі»
00:35 Т/с «Я - охоронець. Помилка в
програмі»

05.55, 18.55 Хата на тата (12+)
08.45 Холостяк (12+)
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.30 Містичні історії з Павлом
Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
22.40 Х/ф «ДОВГООЧІКУВАНЕ
КОХАННЯ»

ICTV

05.35, 10.10, 17.40 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
12.35, 13.20 Х/ф «ШИРОКО
КРОКУЮЧИ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
УКРАЇНА
14.30, 16.20 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
16.45, 21.25 Т/с «Розтин покаже»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
(16+)
23.00 Сьогодні
18.45, 21.05 Факти. Вечір
09.30 Зірковий шлях
20.15 Секретний фронт
11.20 Реальна містика
22.20 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
13.20, 15.30 Т/с «Черговий лікар»
23.25 Х/ф «ШИРОКО
(12+)
КРОКУЮЧИ-3:
16.00 Історія одного злочину (16+)
ПРАВОСУДДЯ ОДИНАКА»
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
(16+)
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Таємне кохання» (12+)
НОВИЙ КАНАЛ
23.20 Гучна справа
23.50 Вечеря з Президентом.
06.24, 07.44 Kids Time
Частина друга
06.25 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.45 Київ вдень та вночі (16+)
СТБ
08.45 Т/с «Меліса та Джой»
05.00, 18.00 Т/с «Коли ми вдома»
11.15 Х/ф «ДОСЯГНИ УСПІХУ»

УТ-1

ІНТЕР
02:15 «Три сестри» 03:30, 18:00,
19:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
04:15, 20:00 «Подробиці» 05:00
«Top Shop» 05:30, 22:50 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини 07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером» 09:50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА
ПОМИЛКА» 11:50, 12:25 Х/ф «007:
МІСЯЧНИЙ ГОНЩИК» 14:50,
15:50, 16:45, 01:30 «Речдок» 21:00
Т/с «Мереживо долі»

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, 11.00, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.00 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
17.10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
20.45 Т/с «Маршрути долі» (12+)
21.45 Т/с «Шлях у порожнечу»
22.30 «Право на владу 2019»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома»
22.40 Х/ф «ЛАБІРИНТИ
КОХАННЯ» (16+)

ICTV

05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
12.10, 13.20 Х/ф «ШИРОКО
КРОКУЮЧИ-3:
ПРАВОСУДДЯ ОДИНАКА»
УКРАЇНА
(16+)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 12.45, 15.45 Факти. День
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
14.30, 16.20 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
23.00 Сьогодні
16.50, 21.25 Т/с «Розтин покаже»
09.30 Зірковий шлях
(16+)
11.20 Реальна містика
17.40 Антизомбі. Дайджест
13.20, 15.30 Т/с «Черговий лікар»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
(12+)
20.15 Інсайдер
16.00 Історія одного злочину (16+)
22.20 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
23.25 Х/ф «ВОВК З ВОЛЛ-СТРІТ»
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
(18+)
21.00 Т/с «Таємне кохання» (12+)
23.20 Контролер
НОВИЙ КАНАЛ
23.50 Вечеря з Президентом.
06.29, 07.49 Kids Time
Частина третя
06.30 М/с «Луні Тюнз шоу»
СТБ
07.50 Київ вдень та вночі (16+)
08.50 Т/с «Меліса та Джой»
05.50, 18.55 Хата на тата (12+)
11.20 Х/ф «ВУЛИЧНІ ТАНЦІ»
08.50 Холостяк (12+)
13.20 Х/ф «ВУЛИЧНІ ТАНЦІ 2»
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.00 Х/ф «ВУЛИЧНІ ТАНЦІ: ВСІ
15.30 Містичні історії з Павлом
ЗІРКИ»
Костіциним (16+)

ZIK

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 09:20, 11:20,
13:20, 17:20, 18:20 Перші про
головне. Коментарі 08:00, 09:00,
11:00 Перші про головне. Ранок.
Новини 12:10 Гра з вогнем 13:00,
15:00 Перші про головне. День.
Новини 15:20 Між своїми 16:00
Перші про головне. День. Дайджест
16:20 Перші про головне.Коментарі
К-1
17:00, 19:00 Перші про головне.
06.30 «TOP SHOP»
Вечір. Новини 18:00 Перші про
07.40 М/с «Каспер»
головне. Вечір. Дайджест 19:15 VOX
08.00 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
POPULI 20:00 DROZDOV
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
(хард-ток-шоу) 21:00, 06:20 Перші
13.25 «Вірю не Вірю»
про головне. Підсумки 21:40 Злий
дім (ток-шоу) 23:00 Історична
14.25 «Орел і Решка. Морський
правда з Вахтангом Кіпіані 03:00
сезон»
15.25, 21.00 «Орел і Решка. Навколо Художній фільм
світу»
ТЕТ
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Орел і Решка. Навколосвітня 06.00 ТЕТ Мультиранок
подорож»
09.45 М/ф «Йосип: Володар снів»

13.10 Х/ф «БАР «БРИДКИЙ
КОЙОТ» (16+)
15.10 Х/ф «НЕРВИ НА МЕЖІ»
17.10 Суперінтуїція (12+)
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Вар’яти (12+)
23.00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ ПО
ЛЕЗУ 2049» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:05,
14:05 Правда життя 09:10 Природа
сьогодення 10:10, 17:55 Незвичайні
культури 11:00 Наслідки 12:00 Ілюзії
сучасності 13:00, 19:40 Речовий
доказ 15:05, 23:30 Секрети Другої
світової 16:05 Короп: полювання на
монстра 17:00, 22:35 Дивовижний
Всесвіт 18:45, 20:50 Секретні
території 21:45 Відчайдушні рибалки
00:30 Містична Україна 02:10
Бандитський Київ

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.00 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13.25 «Вірю не Вірю»
14.25 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15.25, 21.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»

ТБ

ЧЕТВЕР, 24 СІЧНЯ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:30, 03:20, 05:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:40 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 11:35 Д/ц «Аромати
Чілї» 12:30 Енеїда 13:15, 14:30,
04:30 РадіоДень 13:55 Д/ц
«Неповторна природа» 15:25, 02:00
Біатлон. Кубок світу. VI етап. Спринт
7, 5 км. Жінки 16:55 Промінь живий
18:20, 03:55 Тема дня 19:00
#ВУКРАЇНІ 19:30 Д/ц «Мегаполіси»
19:55 Д/с «Пригоди Остіна
Стівенса» 21:25, 03:40 UA:Спорт
21:45 Схеми. Корупція в деталях
22:15 Д/ц «Подорож відкритим
космосом» 22:45 Букоголіки

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:50,
13:50 Правда життя 08:50 Природа
сьогодення 09:50, 18:15 Незвичайні
культури 10:40 Наслідки 11:40 Ілюзії
сучасності 12:40, 19:40 Речовий
доказ 14:55, 23:35 Секрети Другої
світової 15:55, 21:45 Відчайдушні
рибалки 16:50, 22:40 Дивовижний
Всесвіт 17:45 Фестивалі планети
18:45 Секретні території 20:50
Фантастичні історії 00:35 Містична
Україна 02:15 Таємниці дефіциту

ТБ

СЕРЕДА, 23 СІЧНЯ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:30, 02:00, 05:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Еліза»
10:40 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
11:35 Д/ц «Аромати Чілї» 12:30
Енеїда 13:15, 04:05 РадіоДень
13:55 Д/ц «Неповторна природа»
14:30 52 вікенди 15:20 Т/с «Галерея
Вельвет» 16:55 Сильна доля 18:20,
02:35 Тема дня 19:00, 04:30 Своя
земля 19:30 Д/ц «Мегаполіси»
19:55 Д/с «Пригоди Остіна
Стівенса» 21:25, 02:20 UA:Спорт
21:45, 03:35 Складна розмова
22:15 Д/ц «Подорож відкритим
космосом» 22:45 Схеми. Корупція в
деталях

13.10 Х/ф «МІЖ НЕБОМ ТА
ЗЕМЛЕЮ» (16+)
15.00 Х/ф «СВЕКРУХА-МОНСТР»
(16+)
17.00 Суперінтуїція (12+)
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Вар’яти (12+)
22.50 Х/ф «ЛИСТОНОША» (18+)

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Атлантида-2» (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55 «Помста природи»
13.35 Х/ф «ЛЮТА ПЛАНЕТА» (16+)
15.10 Х/ф «ЗЛАМАНА СТРІЛА»
(16+)
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-5» (16+)

17.00 Суперінтуїція (12+)
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Вар’яти (12+)
23.00 Х/ф «СТАЛЕВЕ СЕРЦЕ»
(16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:35,
13:55 Правда життя 08:45 Природа
сьогодення 09:45 Фестивалі
планети 10:45 Код доступу 11:45
Ілюзії сучасності 12:45, 19:40
Речовий доказ 15:05, 23:35 Секрети
Другої світової 16:05, 21:45 Короп:
полювання на монстра 17:00 Як
створити планету 17:55 Незвичайні
культури 18:45, 20:50 Секретні
території 22:40 Дивовижний Всесвіт
00:35 Містична Україна 02:10 Два
Миронових 03:00 Юрій Нікулін

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.00 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13.25 «Вірю не Вірю»
14.25 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15.25, 21.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Безсмертний» (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.50 «Помста природи»
14.30 Х/ф «ЧОРНИЙ ЯСТРУБ»
(16+)
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-5» (16+)

12:29 Д/ф «Платон Костюк. Над
океаном часу»
14:15 Радіодень «Модуль знань»
UA: РІВНЕ
15:00 Д/с «Неповторна природа»
07:00 Ранкове шоу «Добрий ранок» 15:30 Д/с «Таємниці підводного
світу»
07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
16:00 Радіодень «Життя+»
19:00, 20:30 Новини 09:00 Д/С
«Дешевий відпочинок» 09:30, 13:00 16:30 МузLove з Любою Морозовою
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда» 17:14 «Спільно»
10:00, 13:45, 19:25, 21:55 Тема дня 18:12 Т/с «Еліза»
10:30, 15:00 Д/С «Неповторна
19:23 «Тема дня». (Прямий ефір)
природа» 11:00, 17:40 Лекції»100
19:52 «Разом»
років кіно» 11:30 Публіцистична
20:18 Лайфхак українською
програма «Розсекречена історія»
20:30 Новини. Сурдопереклад
12:30 Д/Ф «Іван Терещенко» 14:15 20:50 «Своя земля»
Радіодень «Модуль знань» 15:30 Д/С 21:23 «Шахтарська зміна»
ФУТБОЛ-1
«Таємниці підводного світу» 16:00
21:55 «Тема дня». Сурдопереклад
Радіодень «Життя +» 16:30 «Музlove» 22:25 #ВУкраїні
06.00, 17.55 «Європейський
з Любою Морозовою 17:15
WEEKEND»
«Спільно» 18:10 Т/С «Еліза» 19:55
06.45 Гаддерсфілд - Ман Сіті.
ЕСПРЕСО
Разом. Регіональні дебати 20:20
Чемпіонат Англії
00:00,
06:00,
19:00 «Великий ефір
08.30 Наполі - Лаціо. Чемпіонат Італії Лайфхак українською 20:50 «Своя
Василя Зими» 02:00, 08:00, 21:00
земля»
21:25
Шахтарська
зміна
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
«Вердикт» з Сергієм Руденком
22:25 Д/Ф «В Україні»
10.15 Фулгем - Тоттенгем.
03:00, 05:30, 15:30, 22:30 «Ваша
Чемпіонат Англії
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, Свобода» 03:30 «Поліцейська
12.05 Дженоа - Мілан. Чемпіонат
хвиля» 04:00 «Суботній політклуб»
НОВА ВОЛИНЬ
Італії
05:00 «Міжнародний огляд» з
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
13.50 Атлетіко - Монако. Ліга
Юрієм Фізером 09:00 «Мандруй
«Нової
Волині»
чемпіонів УЄФА
своє» 09:30 «Успішні в Україні»
07:30,
08:00,
08:30,
13:30,
17:00,
15.55 LIVE. Шахтар - Хайдук.
09:55, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
19:00
Новини
Контрольна гра
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 НОВИНИ
09:00 «Дешевий відпочинок»
10:05, 15:15 «Погода» з Наталкою
18.40 Топ-матч
09:30, 13:00 «Енеїда»
Діденко 10:10, 11:10, 12:15,
18.50 МЮ - Брайтон. Чемпіонат
09:56, 14:10, 17:10 «Світ навколо»
13:10, 14:10, 15:20, 16:10, 17:10,
Англії
10:00, 13:44 «Тема дня»
18:15 Коментар 22:00 «Шустрова
20.40 Іспанія - Англія. Ліга Націй
10:30 Д/ц «Неповторна природа»
Live» 23:00 «Студія Захід» з
УЄФА
11:00, 17:45 Wise cow
Антоном Борковським
22.45 Чемпіонат Італії. Огляд туру
11:32 Д/ф «Розсекречена історія»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00 Рятівники
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, 01.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

13.00 Рятівники
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, 01.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак

ZIK

ФУТБОЛ-1

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 09:20, 11:20,
13:20, 16:20, 17:20, 18:20 Перші про
головне. Коментарі 08:00, 09:00,
11:00 Перші про головне. Ранок.
Новини 12:05, 20:00 HARD з
Влащенко 13:00, 15:00 Перші про
головне. День. Новини 15:20 Між
своїми 16:00 Перші про головне.
День. Дайджест 17:00, 19:00
Перші про головне. Вечір. Новини
18:00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест 19:15 VOX POPULI
21:00, 06:20 Перші про головне.
Підсумки 21:40 Гра Z вогнем
22:30 Перші другі 23:30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 03:00
Художній фільм

06.00, 08.00, 20.35 Топ-матч
06.10 Фулгем - Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
08.10 Інтер - Сассуоло. Чемпіонат
Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 Шахтар - Хайдук.
Контрольна гра
12.05 Рома - Торіно. Чемпіонат
Італії
13.50 Тоттенгем - Інтер. Ліга
чемпіонів УЄФА
15.55 «Сіткорізи». Прем’єра
16.25 Ювентус - К’єво. Чемпіонат
Італії
18.15 Світ Прем’єр-Ліги
18.45 Гаддерсфілд - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
20.40 Франція - Німеччина. Ліга
Націй УЄФА
22.45 «Сіткорізи»
23.15 Наполі - Лаціо. Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Врятувати Землю»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Безсмертний» (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018
10.55, 17.10 «Загублений світ»
12.55 «Облом.UA.»
13.55 Х/ф «ХМАРНИЙ АТЛАС»
(16+)
19.25, 20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
21.40, 23.25 Т/с «Кістки-5» (16+)

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 10:00, 11:20,
13:20, 16:20, 17:20, 18:20 Перші про
головне. Коментарі 08:00, 09:00,
11:00 Перші про головне. Ранок.
Новини 09:10 Сім чудес України
09:30 Добрий ZIK 12:10 Гра з
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

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «ШІСТЬ ЛЕБЕДІВ»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»

13.00 Рятівники
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, 01.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-1
06.00 Арсенал - Челсі. Чемпіонат
Англії
07.45, 20.10 «Сіткорізи»
08.15 Ювентус - К’єво. Чемпіонат
Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 МЮ - Брайтон. Чемпіонат
Англії
12.05 Фіорентина - Сампдорія.
Чемпіонат Італії
13.50 Шахтар - Хайдук. Контрольна
гра
15.55, 18.00 Топ-матч
16.10 Наполі - Лаціо. Чемпіонат
Італії
18.20 Фулгем - Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
20.40 Ірландія - Вельс. Ліга Націй
УЄФА
22.45 Дженоа - Мілан. Чемпіонат
Італії

23.40 Ювентус - К’єво. Чемпіонат
Італії

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 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
«Сімдесятники. Дахно» 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»

11:32 Д/ф «Розсекречена історія»
12:29 Д/ф «Гайдамацьким шляхом»
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
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, «#Скандали_тижня» 04:30
НОВА ВОЛИНЬ
«Культ:Експрес» з Марією
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок Бурмакою 05:00 «Поліцейська
хвиля» 09:00 «PRO здоров-я» з
«Нової Волині»
07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 17:00, Іриною Коваль 09:55, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
19:00 Новини
17:00, 18:00 НОВИНИ 10:05,
09:00 «Дешевий відпочинок»
15:15 «Погода» з Наталкою
09:30, 13:00 «Енеїда»
Діденко 10:10, 11:10, 12:15,
09:56, 14:10, 17:10 «Світ навколо»
13:10, 14:10, 15:20, 16:10, 17:10,
10:00, 13:44 «Тема дня»
18:15 Коментар 22:00 «Вартові
10:30 Д/ц «Неповторна природа»
Еспресо» 23:00 «Княжицький»
11:00, 17:45 Wise cow

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
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 «Той, хто повернувся»
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»

12:29 Д/ф «Відлуння віків.
Олександрія»
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
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, Свобода» 03:30, 09:30 «Вартові
Еспресо» 04:00 «Студія Захід» з
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок Антоном Борковським 05:00,
09:00, 23:00 «Шустрова Live»
«Нової Волині»
07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 17:00, 09:55, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
19:00 Новини
НОВИНИ 10:05, 15:15 «Погода» з
09:00 «Дешевий відпочинок»
Наталкою Діденко 10:10, 11:10,
09:30, 13:00 «Енеїда»
12:15, 13:10, 14:10, 15:20, 16:10,
09:56, 14:10, 17:10 «Світ навколо»
17:10, 18:25 Коментар 18:15
10:00, 13:44 «Тема дня»
«Агро-Експрес» 21:00 «Політклуб
10:30 Д/ц «Неповторна природа»
Віталія Портникова» 23:30
11:00, 17:45 Wise cow
«Поліцейська хвиля»
11:32 Д/ф «Розсекречена історія»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 25 СІЧНЯ
УТ-1

ІНТЕР

06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:20, 15:00,
18:00, 21:00, 23:30, 03:20 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Д/ц «Аромати
Чілї» 10:30, 03:45 Скелетон. Кубок
світу 11:40 Д/ц «Цікаво. com» (у
перерві) 13:35 Д/ц «Неповторна
природа» 14:30 РадіоДень 15:25,
02:00 Біатлон. Кубок світу. VI етап.
Спринт 10 км. Чоловіки 17:00 Д/ц
«Спільноти тварин» 18:20 Тема дня
19:00 Перший на селі 19:30 Д/ц
«Мегаполіси» 19:55 Д/с «Пригоди
Остіна Стівенса» 21:25 UA:Спорт
21:55 Перша шпальта 22:30
Букоголіки 23:00 Лайфхак
українською 00:00 Телепродаж
Тюсо

02:10 «Три сестри» 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» 09:50 Х/ф «УЛЬЗАНА»
11:50, 12:25 Х/ф «007: ТІЛЬКИ
ДЛЯ ТВОЇХ ОЧЕЙ» 12:00
«Новини» 14:50, 15:50, 16:45,
23:45 «Речдок» 20:00 «Подробиці
тижня»

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, 11.00, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.05 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
17.10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 22.35 «Ліга сміху»

УКРАЇНА
06.00, 09.30 Зірковий шлях
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
10.50 Реальна містика
12.50, 15.30 Т/с «Бабка» (12+)
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
22.00 Т/с «Зійде сонце» (12+)
23.20 Слідами

СТБ
13.10 Т/с «Одружити неможна
помилувати» (12+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
19.00 Хата на тата (12+)

22.45 Х/ф «П’ЯТЬ РОКІВ ТА
ОДИН ДЕНЬ» (12+)

ICTV
05.40, 11.10, 17.40 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
12.05, 13.20 Х/ф «ЛЮБОВ НА
ТРЬОХ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с «Бібліотекарі»
(16+)
16.50 Т/с «Розтин покаже» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.04, 07.24 Kids Time
06.05 М/с «Луні Тюнз шоу»
07.25 Суперінтуїція (12+)
13.00, 21.00 Вар’яти (12+)
19.00 Хто зверху? (12+)
23.00 Х/ф «КЛОНИ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:55,
13:55 Правда життя 09:00
Природа сьогодення 09:50
Фестивалі планети 10:20, 17:50
Незвичайні культури 10:45 Код
доступу 11:45 Ілюзії сучасності

УТ-1

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07.00 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 10.35 «Їмо за 100»
11.15 «Світське життя Дайджест»
12.15 Т/с «Маршрути долі» (12+)
16.30, 21.30 «Вечірній квартал»

18.30 «Розсміши коміка»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські сенсації 2019»
23.25 «Світське життя Дайджест
2019»

ІНТЕР
02:15 «Добрий вечір на Інтері»
03:35 «Подробиці тижня» 05:15
«Top Shop» 05:45 «Школа доктора
Комаровського. Невідкладна
допомога» 06:10 Мультфільм
06:40 «Готуємо разом» 07:45
«Чекай мене. Україна» 09:20
«Слово Предстоятеля» 09:30 Х/ф
«ОСКАР» 11:15 Х/ф «ВЕЛИКА
ПРОГУЛЯНКА» 13:50 Т/с
«Знайомство з батьками» 15:50
Т/с «Плата за порятунок» 20:00
«Подробиці» 20:30 Х/ф «007:
І ЦІЛОГО СВІТУ ЗАМАЛО» 23:10
Х/ф «ДОТ» 01:00 «Речдок»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.15 Зірковий шлях
09.10, 15.20 Т/с «Таємне кохання»
(12+)
17.10, 20.00 Т/с «Вище тільки
любов» (12+)
22.00 Т/с «Щасливий квиток» (16+)

СТБ
06.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

07.00 Караоке на Майдані
08.00 Все буде смачно!
09.55 Т/с «Список бажань» (16+)
14.00 Хата на тата (12+)
19.00 Т/с «Два полюси любові»
(16+)
23.10 Х/ф «ДОВГООЧІКУВАНЕ
КОХАННЯ»

ICTV
05.10 Скарб нації
05.15 Еврика!
05.25 Факти
05.45 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.20 Дизель-шоу (12+)
10.45 Особливості національної
роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
14.55 Т/с «Розтин покаже» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ХОРОБРЕ СЕРЦЕ»
(16+)
22.40 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 Ревізор
08.00 Страсті за Ревізором
10.30 Хто зверху? (12+)
16.30 Х/ф «ШКОЛА
СУПЕРГЕРОЇВ»
18.30 Х/ф «ТРИ ІКСИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ІКСИ: НОВИЙ
РІВЕНЬ» (16+)

УТ-1

21.00 «Голос країни 9»
23.25 Х/ф «ІМЛА» (18+)

ІНТЕР
03:20, 20:00 «Подробиці» 03:50
Д/п «Освенцім» 16+ 04:55 Х/ф «НЕ
СТРІЛЯЙТЕ В БІЛИХ ЛЕБЕДІВ»
07:30 Х/ф «ТІ, ЩО ЗІЙШЛИ З
НЕБЕС» 09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і Решка. Морський
сезон 2» 11:50 «Орел і Решка.
Перезавантаження. 3 сезон» 12:50
Х/ф «НІКОЛИ НЕ ГОВОРИ
«НІКОЛИ» 15:25 Х/ф «007: І
ЦІЛОГО СВІТУ ЗАМАЛО» 18:00
Т/с «Велика маленька брехня»
20:30 «Місце зустрічі» 22:00 Х/ф
«ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ» 00:00
«Речдок»

1+1

УКРАЇНА

06.00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06.50 Мультфільм
07.00 «Українські сенсації 2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Світ
навиворіт - 8»
14.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ»
(16+)
17.35 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19.30 «ТСН-Тиждень»

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.30 Т/с «Вище тільки любов»
(12+)
13.25 Т/с «Зійде сонце» (12+)
17.10, 21.00 Т/с «Доля обміну не
підлягає» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
20.00 Головна тема
23.00 Т/с «Щасливий квиток» (16+)

СТБ
06.55 Моя правда. Ектор

06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Безсмертний» (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018
10.55, 17.15 «Загублений світ»
13.00 Відеобімба
15.25 Х/ф «ОБМАН» (16+)
19.25 Т/с «Перевізник» (16+)
23.15 «Змішані єдиноборства. FOX
FS1 74. Edson Barboza vs.
Kevin Lee»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/Ф «ГІББІ»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00 Рятівники
14.00 Х/Ф «ДИЯВОЛ НОСИТЬ
ПРАДА»
16.00 М/ф «Ріо 2»
18.00 4 весілля
20.00 Одного разу під Полтавою
20.30 Танька і Володька
21.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ ЗЕМЛЯ
ЗУПИНИЛАСЬ»

10.00 «Загублений світ»
15.00 Х/ф «ЗЛАМАНА СТРІЛА»
23.00 Х/ф «КРУТІ СТВОЛИ» (16+)
(16+)
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
МЕГА
ЧЕТВІРКА» (16+)
19.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
06:00 Бандитський Київ 07:15
ЧЕТВІРКА-2.
Містична Україна. Часові тунелі
08:00, 18:10 Скептик 09:50
ВТОРГНЕННЯ СРІБНОГО
Фантастичні історії 10:45 Секрети
СЕРФЕРА» (16+)
Другої світової 12:45, 21:00
20.50 Х/ф «ПЕРЛИНИ ДРАКОНА»
Освенцім 15:30 Природа
22.20 Т/с «Ділянка лейтенанта
сьогодення 17:20 Річкові монстри
Качури.Фільм 1. Ілюзія
23:45 Містична Україна 00:35
полювання» (16+)
Україна: забута 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»
13.00 Х/ф «СИЛАЧ
САНТА-КЛАУС»
15.00, 21.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
18.00 М/ф «Астерікс і Обелікс:
Велика бійка»
19.25 М/ф «Астерікс і Обелікс
підкорюють Америку»
22.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 Мультфільми
08.05 «102. Поліція»
09.00 ДжеДАІ 2018

ТБ

НЕДІЛЯ, 27 СІЧНЯ
06:00, 21:25 Розсекречена історія
07:00, 08:00, 09:00, 21:00, 23:30,
03:40 Новини 07:10, 08:10, 09:10,
18:00 Т/с «Справедливі» 11:15,
12:01 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ»
12:00 Хвилина мовчання: Пам’яті
жертв Голокосту 13:05 #ВУКРАЇНІ
13:40, 02:00 Біатлон. Кубок світу.
VI етап. Мас-стар 12.5 км. Жінки
14:35 Перший на селі 15:05, 22:25
Д/ф «Іспит на людяність» 16:25,
02:45 Біатлон. Кубок світу. VI етап.
Мас-стар 15 км. Чоловіки 17:15
UA:Біатлон. Студія 00:00
Телепродаж Тюсо 04:05
Спецпроект «Голокост. Чи вивчили
ми уроки історії?» 04:55 Букоголіки
05:25 Своя земля

2+2

ТБ

СУБОТА, 26 СІЧНЯ
06:00, 09:30 М/с «Гон» 06:30,
07:10, 08:10, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30, 03:40 Новини 10:10 Д/ц
«Елементи» 11:10 Хто в домі
хазяїн? 11:40 Сильна доля 12:40
Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ»
14:25, 02:00 Біатлон. Кубок світу.
VI етап. Гонка переслідування 10
км. Жінки 15:20 По обіді шоу
16:25, 02:45 Біатлон. Кубок світу.
VI етап. Гонка переслідування 12, 5
км. Чоловіки 17:15 Спільно 17:50
Т/с «Іспанська легенда» 19:30 Д/ц
«Світ дикої природи» 20:00
Розсекречена історія. Спецвипуск
21:25 Концертна програма БЕZ
ОБМЕЖЕНЬ 00:00 Телепродаж
Тюсо 04:10 «Чесно жити і чесно
померти. Ігуменя Йосифа Вітер»
05:00 Документальна програма
«Олександра Шулежко. Доля
праведниці» 05:35 Розсекречена
історія

ZIK

07:00 Перші про головне. Ранок.
12:45, 19:40 Речовий доказ 15:00, Дайджест 07:20, 08:20, 09:20,
23:35 Секрети Другої світової
11:20, 13:20, 16:15, 18:15 Перші
16:00, 21:45 Короп: полювання на про головне. Коментарі 08:00,
монстра 16:55, 22:40 Дивовижний 09:00, 11:00 Перші про головне.
Всесвіт 18:40 Фантастичні історії Ранок. Новини 12:05 HARD з
20:50 Секретні території 00:35
Влащенко 13:00, 15:00 Перші про
Містична Україна 02:10 Таємниці головне. День. Новини 15:20 Між
кримінального світу
своїми 16:00 Перші про головне.
День. Дайджест 17:00, 19:00
К-1
Перші про головне. Вечір. Новини
06.30 «TOP SHOP»
17:20 Перші про головне.
Коментарі 18:00 Перші про
07.40 М/с «Каспер»
08.00 Т/с «Дорогий доктор» (16+) головне. Вечір. Дайджест 19:15
VOX POPULI 20:00 FACE 2 FACE з
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
Тетяною Даниленко 21:00 Перші
13.25 «Вірю не Вірю»
про головне. Підсумки 21:30
14.25 «Орел і Решка. Морський
Народ проти! (політичне ток-шоу)
сезон»
00:00 Історична правда з
15.25, 21.00 «Орел і Решка.
Вахтангом Кіпіані 03:00 Художній
Навколо світу»
фільм 06:15 Shift ( Deutsche Welle)
17.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
06:30 Європа у фокусі ( Deutsche
23.00 «Орел і Решка.
Welle)
Навколосвітня подорож»

Хіменес-Браво
08.50 Все буде смачно!
10.55 Х/ф «ШКІЛЬНИЙ ВАЛЬС»
12.50 Х/ф «П’ЯТЬ РОКІВ ТА
ОДИН ДЕНЬ» (12+)
14.50 Т/с «Два полюси любові»
(16+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)

10.10 Х/ф «КЛОНИ» (16+)
12.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ІКСИ» (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ІКСИ: НОВИЙ
РІВЕНЬ» (16+)
18.40 Х/ф «АТОМНА
БЛОНДИНКА» (16+)
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
23.00 Х/ф «КУР’ЄР» (16+)

ICTV

МЕГА

05.25 Скарб нації
05.35 Еврика!
05.40 Факти
06.05 Т/с «Володимирська, 15»
(16+)
08.55 Х/ф «ПРОКЛЯТТЯ
ФАРАОНА ТУТА»
12.05, 13.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»
(16+)
12.45 Факти. День
15.15 Х/ф «ХОРОБРЕ СЕРЦЕ»
(16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
СУПЕРМЕНА» (16+)
23.40 Х/ф «ШОСТЕ ЧУТТЯ» (16+)

06:00, 05:00 Бандитська Одеса
07:00 Містична Україна 07:50,
18:15 Скептик 09:40 Секретні
території 10:35 Секрети Другої
світової 12:35, 21:00 Освенцім
15:20 Природа сьогодення 17:20
Короп: полювання на монстра
23:45 Скарб.UA. У пошуках Грааля

НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Стендап-шоу
06.39, 08.09 Kids Time
06.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ВАМПІР»
08.10 Х/ф «ШКОЛА
СУПЕРГЕРОЇВ»

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 М/с «Каспер»
08.00 Х/ф «ВИБІР» (12+)
10.10 Т/с «Пригоди Геркулеса»
14.30, 21.15 «Орел і Решка.
Навколо світу»
19.15 Х/ф «ОСІНЬ У
НЬЮ-ЙОРКУ» (16+)

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 «102. Поліція»
08.55 «Загублений світ»

23.00 Х/Ф «АГЕНТ ПІД
ПРИКРИТТЯМ»
00.45 Панянка-селянка
01.45 Теорія зради
02.35 БарДак
03.25 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 18.15 Топ-матч
06.10 Вулвергемптон - Лестер.
Чемпіонат Англії
08.10 Рома - Торіно. Чемпіонат
Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 Гаддерсфілд - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
12.05 Удінезе - Парма. Чемпіонат
Італії
13.50 Галатасарай - Порту. Ліга
чемпіонів УЄФА
15.55 Чемпіонат Італії. Передмова
до туру. Прем’єра
16.25 Інтер - Сассуоло. Чемпіонат
Італії
18.20 Шахтар - Хайдук.
Контрольна гра
20.10 Світ Прем’єр-ліги
20.40 Бельгія - Ісландія. Ліга націй
УЄФА
22.45 Чемпіонат Італії. Передмова
до туру
23.15 Фіорентина - Сампдорія.
Чемпіонат Італії

UA: РІВНЕ
07:00 Ранкове шоу «Добрий

10.45 М/ф «Червона Шапка проти
зла»
12.15 Зірконавти
16.15 Х/ф «Агент під
прикриттям»
18.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
23.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
02.20 Щоденники Темного
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-1

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, 17:40 Лекції.»100 років
літератури» 11:30 Публіцистична
програма «Розсекречена історія»
12:30 Д/ф «Микола
Вінграновський» 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 «Персона грата. Іван

UA: РІВНЕ
07:00 М/с «Принцеса Сісі» 08:00
Ранкове шоу «Добрий ранок»
09:35 «Хто в домі хазяїн?» 10:00
Д/ф «Чудова гра» 10:30 Д/с
«Неповторна природа» 11:00 Д/с
«Таємниці підводного світу» 11:35
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 12:30 Двоколісні хроніки
12:50 Радіодень «Модуль знань.»
Вибране 13:40 Тема дня 14:10
Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 15:15
Радіодень «Книжкова лавка» 16:20
Вистава 18:05, 22:00 Д/ф «Сильна
доля» 19:00 Новини 19:15
Суботня тема 19:50 Лайфхак
українською 20:10 UA Фольк
21:00 «Музlove» з Любою
Морозовою 21:30 «Неосцена» з
Олегом Вергелісом

Фундуклей»
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?»

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»

16:09 Вистава «Людина і вічність»
18:04 «Сильна доля»
19:00 Новини
19:48 Лайфхак українською
20:08 UA:Фольк
21:00 МузLove з Любою
Морозовою
21:30 NeoСцена з Олегом
Вергелісом
22:00 Д/ф «Сильна доля»

ЕСПРЕСО

00:00 «Великий ефір Василя
06.05 Олімпік - Десна. Чемпіонат
Зими» 02:00, 07:00 «Політклуб
України
Віталія Портникова» 03:30,
ZIK
07.50, 11.55, 23.25 Топ-матч
06:30, 16:30 «#Скандали_тижня»
07:00, 09:00 Перші про головне.
08.00 Дженоа - Мілан. Чемпіонат
04:00, 11:05, 23:00 Авторська
Ранок. Дайджест 07:20, 09:10
Італії
програма «Ч/Б шоу» 05:00, 21:30
Перші про головне. Коментарі
09.45, 10.45, 15.40, 22.15 Футбол
«Шустрова Live» 05:30 «Ваша
09:35 Вижити в Україні 10:00,
NEWS
Свобода» 06:00, 13:30 «Вартові
22:30 Перша передача 10:35 FACE 09.55 LIVE. Шахтар - Карабах.
Еспресо» 08:30 «Поліцейська
2 FACE з Тетяною Даниленко 11:25
Контрольна гра
хвиля» 09:00 «Культ:Експрес» з
DROZDOV (хард-ток-шоу) 12:25,
ВОЛИНСЬКЕ
ТБ,
12.00 Ювентус - К’єво. Чемпіонат
Марією Бурмакою 09:30
23:00 Добрий ZIK 13:10 Злий дім
НОВА ВОЛИНЬ
«Мандруй своє» 10:00, 11:00,
Італії
(ток-шоу) 14:35 Між своїми 16:05
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
13.50 Ліон - Ман Сіті. Ліга чемпіонів 07:00 М/с «Принцеса Сісі»
HARD з Влащенко 17:00, 19:00
17:00, 18:00, 19:00 НОВИНИ
УЄФА
08:00 «Ранок «Нової Волині»
Перші про головне. Вечір. Новини
10:05 «PRO здоров-я» з Іриною
15.55 LIVE. Сассуоло - Кальярі.
09:34 «Хто в домі хазяїн?»
17:10, 23:30 Історична правда з
Коваль 12:10, 14:05, 15:10,
10:04 «Чудова гра»
Чемпіонат Італії
Вахтангом Кіпіані 18:20, 19:20 VOX
17:05, 18:10 Коментар 13:05,
10:34
Д/ц
«Неповторна
природа»
16.45
Футбол
Tables
POPULI 20:00 Докаz 21:00 Перші
21:00 «Міжнародний огляд» з
11:04
Д/ц
«Таємниці
підводного
17.55
Арсенал
Тоттенгем.
про головне. Деталі 22:00
Юрієм Фізером 14:30 «Успішні в
світу»
Чемпіонат
Англії
Стежками війни 03:30 Художній
Україні» 15:30 «Суботнє
11:34
«Енеїда»
(нова)
фільм 06:00 Євромакс ( Deutsche 19.40 Україна - Чехія. Ліга націй
інтерв’ю» з Радіо Свобода 16:05
12:30
Двоколісні
хроніки
УЄФА
Welle) 06:30 Завтра вже сьогодні (
«Людина і право» з Борисом
12:50 Радіодень «Модуль знань»
21.25 LIVE. Мілан - Наполі.
Deutsche Welle)
13:30, 14:05 «Українська читанка» Захаровим 19:05 «Суботній
Чемпіонат Італії
політклуб» 20:00 «Політичний
13:40, 19:16 «Тема дня»
ТЕТ
23.40 Шахтар - Карабах.
МаринаД» 22:00 «Студія Захід» з
14:14 «Розсекречена історія»
Контрольна гра
06.00 ТЕТ Мультиранок
15:15 «Радіодень. Книжкова лавка» Антоном Борковським

12.00 «Шалені перегони»
13.00 Т/с «Перевізник» (16+)
16.55 Х/ф «ОБМАН» (16+)
18.30 Х/ф «ВІДСІЧ» (16+)
20.20 Х/ф «ЯНГОЛ-ОХОРОНЕЦЬ»
(16+)
23.00 «Змішані єдиноборства. FOX
FS1 74. Edson Barboza vs.
Kevin Lee»

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20 VOX POPULI 08:00
FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
09:00, 05:30 Докаz 10:00, 22:30
Перша передача 10:35 Стежками
війни 11:00 Перші другі 12:00,
20:10 Гра Z вогнем 13:00 Добрий
ZIK 13:30, 18:30, 00:30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 16:15,
17:10 Прямим текстом з Остапом
Дроздовим 17:00, 19:00 Перші про
головне. Вечір. Новини 17:50
Джокери 19:20 HARD з Влащенко
21:00 Перші про головне. Деталі
22:00 Вижити в Україні 23:00,
03:30 Художній фільм 06:30
DROZDOV (хард-ток-шоу)

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
12.15 Х/Ф «ШІСТЬ ЛЕБЕДІВ»
14.00 Х/Ф «ДЕНЬ, КОЛИ ЗЕМЛЯ
ЗУПИНИЛАСЬ»
16.00 М/ф «Гніздо дракона»
17.30 М/ф «Книга життя»
19.15 Т/с «Тут» (16+)

00.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-1
06.00 Сассуоло - Кальярі.
Чемпіонат Італії
07.45 Світ Прем’єр-ліги
08.15 Олександрія - Динамо.
Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.15 Футбол NEWS
10.15 Мілан - Наполі. Чемпіонат
Італії
12.05 Ман Сіті - МЮ. Чемпіонат
Англії
13.55 ПСЖ - Ліверпуль. Ліга
чемпіонів УЄФА
15.55 LIVE. Аталанта - Рома.
Чемпіонат Італії
16.45 Футбол Tables
17.55 Шахтар - Карабах.
Контрольна гра
19.40 Хорватія - Іспанія. Ліга націй
УЄФА
21.25 LIVE. Лаціо - Ювентус.
Чемпіонат Італії
23.25 Топ-матч
23.40 К’єво - Фіорентина.
Чемпіонат Італії

17:25 Д/ф «Примари Бабиного Яру»
11:00 Д/с «Таємниці підводного
світу» 11:35 Кулінарно-літературне
шоу «Енеїда» 12:30 Двоколісні
хроніки 12:50 Радіодень «Модуль
знань» Вибране 13:30, 15:10
«Українська читанка» 13:40
Суботня тема 14:15 Д/с «Незвідані
шляхи» 15:20 «Букоголіки» 15:50
Д/ф «Відкривай Україну» 16:20 Д/ф
«Чудова гра» 16:50 Д/ф «Хто в домі
хазяїн?» 18:15 Лекції 18:30 Спільно
19:00 Публіцистична програма»
Розсекречена історія» 20:00 Разом.
Регіональні дебати 20:30 Д/ф
«В Україні» 21:00 «Бібліофан» з
Ростиславом Семківим 21:30
«КіноWall» з Сергієм Тримбачем
21:55 Т/ф «Довженко в огні»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ

07:00 М/с «Принцеса Сісі»
08:00 «Додолики»
08:20 «Ранок «Нової Волині»
09:34, 16:48 «Хто в домі хазяїн?»
10:04 «Чудова гра»
10:34 Д/ц «Неповторна природа»
11:04 Д/ц «Таємниці підводного
світу»
11:34 «Енеїда» (нова)
12:30 Двоколісні хроніки
UA: РІВНЕ
12:50 Радіодень «Модуль знань»
13:30, 14:05, 15:10 «Українська
07:00 М/с «Принцеса Сісі» 08:00
читанка»
Дитяча програма «Додолики»
08:30 Ранкове шоу «Добрий ранок» 13:39 «Тема дня»
14:15 Д\ф «Незвідані шляхи»
09:35 «Хто в домі хазяїн?» 10:00,

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, 06:30, 11:05 «Суботній
політклуб» 04:00 «Політклуб
Віталія Портникова» 06:00
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо
Свобода 07:20 «Агро-Експрес»
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 19:00 Д/ф «Іспит на
людяність» 21:00 «Світ цього
тижня» 23:30 «Вартові Еспресо»
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n Отак і живемо...
Фото Лариси ЗАНЮК.

Тут є все для відмінного навчання: меблі, матеріали й головне –
чудові педагоги.

Цікаві заняття у логопеда:
з рукавички робимо півника.

Ця кімнатка – спортзал закладу, у якому майже 700 дітей. І як
тут займатися, скажіть? Навіть м’яча добре не кинеш.

ЯКИЙ БИ ЧАРІВНИК НАМАЛЮВАВ НОВІ
ДАХ І ВІКНА В РАТНІВСЬКІЙ ШКОЛІ?
Проїжджаючи повз ЗОШ I–III ступенів № 2 імені Миколи Заліпи,
увагу звернула на вікна. Старі, облуплені, ще й дірявий дах.
Це дисонує з тим, що знала про успіхи цього навчального закладу
Лариса ЗАНЮК

середині школа видалася дуже навіть симпатичною. Заступник директора з навчально–виховної
роботи Світлана Дордюк розповіла, що приміщення було
інтернатом до 1995-го. Заклад
передбачав комплекс будівель
спального, навчального корпусів та майстерні. Таке планування для звичайної школи
не підходить. Тому просили
народного депутата Степана
Івахіва, і він допоміг обладнати перехід між двома корпусами, щоб діти не перебігали
вулицею. За кошти батьків випускників потроху вкладають
бруківку. Але біда в тому, що
навчальне приміщення старе
– ще з 1962 року. Дах протікає і повільно руйнує споруду
зсередини, наражаючи на небезпеку дітей. Школа давно
в полі зору пожежників, бо хоч
стелю періодично ремонтують,
та це не вирішує проблем. Терміново треба реконструювати
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А от вікно у світ у прямому сенсі дуже несучасне – і холодне, і діряве.

покрівлю, міняти вікна, а ще —
вкрай необхідний спортзал. Бо
учні займають призові місця,
а тренуватися ходять у спортивну школу. 663 дитини,
і те, що досі немає нормального спортзалу, неабияк дивує.
За спортзал слугує кімнатка,
яка хіба для занять гімнастикою може згодитися, — дуже
маленька, з низькими вікнами,
навіть м’яча не кинеш.
— Школа буквою П
побудована, то якщо
одну стіну звести —
вийшов би спортзал, — міркує завуч,
ведучи мене вулицею
в інший корпус.
Заходимо в актову залу, де стеля замаскована дерев’яною
вагонкою, але не рятує

що можуть,
« Усе,
педагоги,
техперсонал і батьки
роблять своїми
силами,
це помітно.

»

від протікань. Усе, що можуть,
педагоги, техперсонал і батьки
роблять своїми силами, це помітно. І класні кімнати затишні й
комфортні. До першокласників
потрапляєш, наче у казку. Розмальовані стіни, сучасні меблі.
Коштів Міносвіти у рамках Нової української школи (НУШ)
вистачило на все, розповідає
завуч. Є парти, телевізори, дидактичний матеріал, кольорові
принтери, ноутбуки.
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— Ми вчасно зробили замовлення і до 1 вересня мали
все, окрім мікроскопів та дидактичного матеріалу, — водить мене Світлана Дордюк
трьома класами і на моє здивування, що першачки дивляться
у мікроскопи, запевняє, що таки
так – на інтегрованому курсі «Я
досліджую світ». — Працюю
в цій школі завучем із 1995-го
і стільки матеріалів ще не отримувала. І лупи, і компаси, і зразки корисних копалин. НУШ мені
особисто імпонує, якби тільки
це стало системою. Домашніх
завдань не задають. Хоч кожен
із батьків може подивитися,
на якій сторінці сьогодні опрацьовували матеріал, і закріпити
його.
В іншому першому класі
розвішані фотокартки з уроків.

А

ПРОПАЛА СОБАКА ПОРОДИ
ВЕЛЬШТЕР’ЄР (САМКА) НА КЛИЧКУ БАФФІ.
Віком 8 років. Можливо, хтось знає
місце перебування, просимо повідомити
за тел.: 0501051302, 0975599980.

ВИНАГОРОДУ ГАРАНТУЄМО.

Тиждень підприємництва, говорили з дітьми про торгівлю
і вчилися купувати продукти,
розповідає педагог Тамара Теребуха. Це її перші учні, але довіряють навіть секрети.
— Усі речі школярів зберігаються в окремих лоточках, —
показує вчителька Наталя Лагодюк у наступному першому
класі. Каже, за новою програмою цікавіше працювати навіть
учителям, не лише дітям. Побороли стереотипи, робили ремонт протягом усього літа, щоб
було комфортно. Щодо індивідуальних парт, то їх переставляють час від часу і дітей пересаджують, щоб не дивилися
в один бік. Заходимо на заняття
до логопеда. Учні саме надувають гумову рукавичку — цікавого півника, вдихаючи повітря
носиком. Логопед каже, порушень вимови тепер багато, але,
працюючи, виправляють. Прямуємо в книгозбірню, бібліотекар бідкається, що новинок
мало. Це приміщення теж «латають», щоб книжки не були
в сирості, бо дах протікає і тут.
— У дощ відра підставляємо
на коридорі. Вікна намагаємося не відчиняти, — розповідає
Надія Никанорівна, яка працює
у школі 35 років. У вікні її 3-го
класу палець можна просунути між шибкою та рамою. Коли
мороз, діти сидять у куртках.
І знову про шкільне хороше
розповідає Світлана Самійлівна, бо веде мене на гурток юних
лісівників, які 2017-го вибороли
третє місце на всеукраїнських
змаганнях, минулоріч — друге
на обласних. Виграли проект
«Юний лісовий рейнджер», і їх
тепер підтримує Лісова служба
США, завдяки якій багато подорожують. Має школа і новий
комп’ютерний клас.
— За успішністю та за рейтингом ЗНО ми другі в області, за кількістю обдарованих
дітей — другі в районі. Та й
за внутрішнім ремонтом випереджаємо інших.
— А от за вікнами, дахом
і спортзалом — пасете задніх, — резюмую.
— Що ж, дах і вікна не намалюємо, — смутніє Світлана
Самійлівна.
P.S. Коли номер верстався, директор навчального
закладу Ігор Рудчик повідомив радісну новину: виділені
кошти з місцевого бюджету
на встановлення у школі довгоочікуваної протипожежної
сигналізації. Але, як стало відомо на сесії обласної ради,
в бюджеті на 2019 рік на нагальні потреби Ратнівської
ЗОШ, про які писалося вище,
коштів не закладалося. n

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
НЕРУХОМІСТЬ
l У с. Угринів Горохівського району
продається будинок (вода, газ, туалет,
душ). Є надвірні споруди. Можливий
обмін. Тел. 050 68 74 120.
l Куплю однокімнатну квартиру в
Луцьку. Ціна до 420 000 грн. Тел.: 095
88 01 536, 067 14 74 714.
l Терміново продається будинок
(9 х 8) у с. Сокиричі (15 км від Луцька).
Поруч — газ, є надвірні споруди, телефон, житловий стан. Заасфальтований
доїзд. Тел.: 099 18 82 184, 096 83 68
448.
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 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 будиночок,
поруч - водопровід, світло. Тел. 095 05
14 572.
l Продається ділянка (0,4 га) в с. Тарасове (біля дороги до Боголюбської
лікарні). Комунікації всі поруч. До зупинки маршрутного таксі - 20 м. Тел.:
097 32 16 261, 099 24 27 709.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль ЛуАЗ (969 М,
1302) у будь-якому стані та запчастини до нього. Тел.: 066 12 99 287, 068
85 42 736.
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: сівалки кінні (15, 17, 25,
30 лійок) та тракторні (одно- та двокоморові), анкерні та сошникові, картоплекопачки однорядні («Кромаг»,
«Кухман», «Шмутцер») та дворядні
(польського виробництва), картоплекомбайни «Хассія», «Болько», Т-25.
Тел.: 096 85 85 455, 098 11 67 547.
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 Терміново продам трактор Т-40 АМ
у доброму стані, нова гума, є документи. Тел. 096 80 48 733.
l Недорого продам трактор Т-25 з
кабіною, у доброму робочому стані,
1992 р. в. Тел. 066 38 05 887.
l Терміново продам трактор ЮМЗ6 АКЛ, 1992 р. в., велика кабіна, нова
гума, у доброму стані. Недорого. Тел.
066 38 05 882.
l Продам трактор Т-16. Є документи, у доброму робочому стані. Недорого. Тел. 096 72 22 134.
l Продаються трактор МТЗ-80 та
зернова сівалка СЗУ-3,6. Тел. 096 57
61 609.
l Продається січкарня на три різаки
з електродвигуном (польського виробництва). Ціна договірна. Тел. 098
77 03 992.
l Продається
тракторний
плуг
(3 х 25). Тел.: 050 85 81 692, 096 10 36
052.
l Продам електросічкарню. Ціна
1 800 грн (Ківерцівський район). Тел.
095 71 24 934.
l Продам: трактор МТЗ-80, плуг
(0.25), культиватор, борони, піддон
двигуна (МТЗ). Тел.: 099 17 26 549,
098 26 89 184.
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l Продам зернову сівалку СЗУ-3,6 у
доброму стані. Тел. 095 43 85 889.
l Продам циліндр до причепа 2 ПТС4. Тел. 095 43 85 889.
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 Продається трактор МТЗ-80 у робочому стані (є документи). Тел.: 050
53 95 710, 098 63 05 257.
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.

скопічну витяжку «FRANKE FTC
926 XSL» (135 Вт, 26 х 89.8 х 43.2
см, 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: дрова рубані (твердої
породи), жом, торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), пісок,
щебінь, відсів, керамзит, цемент,
глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги
міні-навантажувачем «Бобкат». Тел.:
096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Продам коня (Любомльський район). Тел. 099 19 67 105.
l У Ківерцівському районі продається молода спокійна кобила (2
роки 6 міс., велика порода). Тел.:
096 43 02 626, 073 42 45 849.
l У м. Рожище продам лошицю (3
роки) та чугунні батареї (б/в). Тел.
095 64 62 385.
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 (1,5 міс.). Тел.: 097 83 61 644, 099
61 76 605.
l Продам цуценя німецької вівчарки. Тел. 050 43 81 896.

РІЗНЕ

l Загублений військовий квиток,

l Продам нову вбудовану теле-

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
виданий на ім’я Сітовський Владислав Юрійович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
21 січня минає рік скорботи, смутку і печалі, як відійшов
у Вічність наш дорогий, рідний,
любимий синочок
Олександр
Олександрович
ТОРБИК
(5.02.1973—
21.01.2018 р.р.)
Важко змиритися, синочку, що вже не зігрієш теплом своєї душі, не зустрінеш нас своєю щирою усмішкою. Більшого горя немає, як
втратити тебе. Не віриться, рідненький сину,
що немає серед нас тебе в хаті.
Здається, що десь у дорозі,
Що скоро станеш на порозі.
Горбок землі мовчить, як все навколо.
І огортає душу тихий жаль,
Що не побачимо тебе ніколи —
Ні твою радість, ні твою печаль.
Запалю я свічку, помолюся Богу,
За дитину рідну, що пішла з життя,
Боже милосердний, дай їй вічний спокій
За той шлях короткий, шлях без вороття.
Нехай Всевишній охороняє твій сон і дарує
вічне життя у Царстві Небесному. Зі слізьми на
очах низько схиляємо голови над твоєю могилою. Пам’ять про тебе, синочку, залишиться в
наших серцях.
Нехай земля тобі буде лебединим пухом, а душі — вічний спокій і
Царство Небесне.
Вічно сумуючі
мама, тато, дружина, діти
та сваха.

ПАМ’ЯТНИКИ

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

Тел. 050 616 72 00.
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n Фронтова історія

n На поворотах долі

Про цей дивовижний
жний
й випадок я спершу
почула від Євгенії
Харків
ії Хар
рків із Скригового
Горохівського району,
айонуу, чоловік якої
Михайло 15 місяців
ців б
боровся проти
російського агресора
есора
а
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

2018-му скромна
мна освітянка
запропонувала
понувала
ідею створення
ня фільму
«Я вірю, що закінчиться
кінчиться
війна». Стрічку було знято
нято завдяки «Газеті Волинь». Її перший
реліз відбувся у Берестечку,
рестечку,
а після того у Горохові за участю
головного консультанта
та головного управління інформаційної
рмаційної
політики Адміністрації
ції Президента України Олександра
ександра
Бухтатого, голови Волинської
олинської
облдержадміністрації Олександра Савченка. Разом із
з сотнями
глядачів непростою, часто
асто трагічною, але героїчною
ю долею
земляків переймався під час
перегляду фільму племінник
Михайла Харківа військовослужбовець-контрактник Юрій
Харків.
Нещодавно Юрієві Миколайовичу виповнилося 40 літ. Разом із сім’єю він, уродженець
села Журавники Горохівського
району, тепер живе у Бердичеві, що на Житомирщині. Воювати за Україну пішов у 2016 році.
— Змінив дядька Михайла
16 травня, який того ж дня і року
повернувся додому з передової, — розповідав з іскоркою
гумору, притаманною всім Харківим.
Наше знайомство відбулося, коли Юрій прибув у чергову
відпустку. Ті короткочасні поїздки додому в солдатських буднях
залишаються найбільш жаданими. У Юрія є ж бо кого захищати.
Найдорожчі — то діти: 16-річна

«Він мав зватися Дмитриком».

Вікторія, 9-літня
Марія,
найменшенькій
Дариночці лише
т р и .
При

ВОНА ХОТІЛА
СИНА…

Тепер оберіг завжди з Юрієм
у нагрудній кишені.

знову показав нам,
« Бог
і з Україною.
першій нагоді воїн поспішає
і в рідні Журавники до 73-річної
матусі Євгенії Іванівни, сестер
Оксани й Алли. І знову повертається у вогняне пекло. Із собою
завжди має християнські обереги. Серед них — іконка архістратига Михаїла, яку знайшов
на… попелищі.
Наближалося свято архістратига Михаїла. Напередодні
на лінії вогню Юрій звично виконував свою «роботу» механіка-водія самохідної артилерійської установки (САУ — 2С5).
— Було холодно. Я саме пішов на пост. Свій бліндаж — затишний, наскільки це можливо
в польових умовах, — ми гріли
пічкою-«буржуйкою» в так званому «передбаннику». Певно,
то вона «стрілила» іскрою —

і наше помешканпоме
ня
спалахнуло.
спала
Коли повернувпове
ся з думками
ду
про
тепло,
застав попелище. Хлопці
казали
к
мені,
що
вогонь
вогон знищив
усе,
але якась
внутрішщо Він із нами
ня
сила
вела мене
всередину. У «передбаннику» був і одяг
когось із наших побратимів-попередників. Саме його бушлат
був єдиною обгорілою річчю,
яка трохи вціліла на обвугленій
стіні. Я хотів зняти його й відчув
у долоні щось тверде, — досі
не перестає дивуватися своїй
знахідці Юрій Харків.
А нею виявився… образок
святого архістратига Михаїла, замотаний у хустинку. Полум’я ледь торкнулося країв
тканини і, очевидно, не наважилося повзти до лику святого. Тепер оберіг завжди з Юрієм у нагрудній кишені. Біля
серця, як його носив власник
бушлата — побратим на війні
і по вірі.
Бог знову показав нам, що
Він із нами і з Україною. n

»

Владислав вибирав красунь і модниць. Але
до штампу в паспорті не доходило. Не уявляв
себе сім’янином. Розваги — ось, що йому
потрібно. Декотрі з дівчат, які мріяли про заміжжя
з красунчиком, але зрозуміли, що чекати
доведеться до сивого волосся, йшли від Влада.
Декого залишав сам, аби похвалитися перед
друзями: мовляв, кому вона потрібна…
Ольга ЧОРНА

…Надя стала його черговою жертвою. Хоча хлопець і згоден був одружитися. Не так із дівчиною,
як зі статками. Братів-сестер вона не мала. Батько-вдівець займався бізнесом. Усе добро відійде

доні. Й дідусі-бабусі щось
підкинуть.
Максим називав доньку не Надею, а Надією.
Вона справді була його
єдиною надією, яскравим
промінчиком, сенсом життя…
…Наді було п’ять років, коли не стало матері. Померла при пологах.
Мав народитися хлопчик.
Доньку готували до появи
братика, аби потім не рев-

»

гового вночі. А вранці
її не стало. І малюка також. Дівчинка не одразу
зрозуміла, що трапилось.
Навіть після похорону довго чекала обох…
— Коли я виросту,
в мене буде маленький
братик, — казала Надя.
І продовжувала складати
в коробку цяцьки. Максим мав короткі романи
з жінками, але вдруге так
і не одружився.

Закінчення на с. 15

ТАРАС МИХАЛИК ПОВЕРНЕТЬСЯ
З РОСІЇ У ЛУЦЬКИЙ КЛУБ?
Фото Football24.ua.

35-річний захисник
московського «Локомотива»
й екс-гравець національної
збірної України та київського
«Динамо» може закінчити
кар’єру на батьківщині
Петро ПАС

Як повідомляє football24.ua
з посиланням на eurofootball.ru,
уродженець
Любешівського
району
Тарас Михалик (на фото)
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Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

нувала, що маленькому
дістається більше уваги.
І вона вже любила малюка. Складала у коробку
свої іграшки, з яких «виросла». Щоранку заглядала до ліжечка: може, лелеки принесли братика? Він
мав зватися Дмитриком…
Маму забрали до поло-

забрали до пологового вночі.
« АМаму
вранці її не стало. І малюка також.

n Спорт

www.volyn.com.ua

Малюнок Ганни ЧЕРНЕНКО.

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

У бліндажі солдата з Волині
вцілів лише образок
архістратига Михаїла

У
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вже цього зимового міжсезоння має чималі шанси одягнути
форму першолігової «Волині».
Тим часом цими днями
у луцький клуб перейшли двоє
гравців із Прем’єр-ліги: півзахисники ФК «Львів» 27-річний Ростислав Волошинович
та 28-літній Артур Западня.
Виходить, ніхто не відміняв
завдання «Волині» вже цієї
весни підвищитися у класі, хоч
команда й опустилася на 5-те
місце? n
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