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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

n Неймовірний сюжет

Дует «Душа Волині» у складі Алли Опейди
і В’ячеслава Судими давно є народним улюбленцем
і гордістю області.

Як можна наступати
на горло такій
пісні?!!

Дружина повстанця
Перця переховувалася
від чекістів 5 років
Подробиці слідства над Уляною Чепелюк стали відомими з архівної
справи, котру знайшли у Волинському обласному управлінні СБУ
с. 3
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Читайте
нас 24 години
поспіль
і голосуйте
за «Людину року»
на сайті

с. 18

»

n Проблема

Чому курортний
Шацьк не хоче бути
історичним?
Місцеві
депутати
проголосували
и
за виключенняя
селища
зі Списку
історичних
населених
Церква Різдва Пресвятої
місць
Богородиці у Шацьку
України
була освячена 1836 року. с. 5
Р

Е

К

Л

А

М

Фото mapio.net.
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Лідія Літвінцова: «Якось мені приснився батько, такий, як мама розповідала».

Під час творчого звіту художніх
колективів та окремих виконавців
Луцького районного будинку культури
лунало: «Не закривайте! Луцькому
районному будинку культури — бути!»

»
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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.

VOLYN.COM.UA

ВИМОГИ: біометричний паспорт або діюча віза
ОФІЦІЙНИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ!

ТЕЛЕФОНИ: (067) 333-73-93, (067) 674-41-04
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Доброго дня
вам, люди!

25 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.04, захід — 16.57, тривалість
дня — 8.53).
Місяць у Діві, Терезах. 20–21 дні Місяця.
Іменинники: Тетяна, Ілля, Макар.
26 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.03, захід — 16.58, тривалість
дня — 8.55).
Місяць у Терезах. 21–22 дні Місяця.
Іменинники: Максим, Опанас, Яків.
Фото: Олександра ДУРМАНЕНКА.

Наше майбутнє

www.volyn.com.ua

На День Соборності України
лучани створили живий
«ланцюг» єднання, який
простягнувся від Театрального
майдану по вулиці Лесі
Українки. А очолювали його
Настя, Софія, Артем

27 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.02, захід — 17.00, тривалість
дня — 8.58).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 22 день Місяця.
Іменинники: Ніна, Адам, Андрій, Йосип, Сергій,
Степан.
28 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.00, захід — 17.02, тривалість
дня — 9.02).
Місяць у Скорпіоні. 22–23 дні Місяця.
Іменинники: Олена, Іван, Павло.

Олександр ДУРМАНЕНКО

29 СІЧНЯ

Вони одразу привертали увагу — усміхнені, з прапорами в руках. За ними, взявшись за руки,
йшли люди різного віку. Дівчата
щось жваво обговорювали, жартували. Аж тут хлопець почав декламувати вірш.
Як виявилося, підлітки вже більше 4-х років є членами національної скаутської організації України
«Пласт». Розповідають, що там їм
дуже подобається — без таборувань, акцій, нових знайомств свого
життя зараз навіть не уявляють.

Сонце (схід — 7.59, захід — 17.04, тривалість
дня — 9.05).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 23–24 дні Місяця.
Іменинники: Неоніла, Георгій, Петро.

Друзі, впевнено крокуйте по життю!

Запитую, чому саме вони очолили «ланцюг»? Пластуни лише
знизують плечима. Артем відповідає: «Так вийшло само собою».
А я в цей момент думаю, що склад-

Чому так багато в нас сиріт
при живих батьках?
Цими днями в одній
із телепередач була
озвучена така цифра:
торік в Україні усиновлено
всього 1300 дітей, що
значно менше,
як у попередні роки
Катерина ЗУБЧУК

Загалом в Україні 17 тисяч
хлопчиків і дівчаток, які можуть
бути усиновлені. А всього дітей-сиріт і тих, котрі позбавлені
батьківського піклування, — понад сто тисяч. І, до речі, у більшості з них є батьки — це так
звані соціальні сироти. Коли
я чую цю статистику, то мимоволі схиляю голову перед жінками,
які в повоєнні 1940–50-ті роки
народжували і ростили своїх синів та дочок.
У моїй рідній Переспі Рожищенського району, пам’ятаю,
по сусідству в усіх сім’ях було
четверо-п’ятеро
нащадків,
і це не вважалося чимось винятковим. У бідноті росли, тулилися в тісній кімнатці та кухоньці
(це вже згодом на просторіше
житло стяглися).

У той час, як відомо, ніяких
«дитячих» грошей від держави
сім’ї не одержували, але якось
давали собі раду. З цього тепер можна тільки подивуватися. Бо ж сьогодні, буває, жінка
народила і залишила немовля
в пологовому будинку чи взагалі викинула на смітник, а то й…
убила. Для телешоу «Говорить
Україна», «Стосується кожного»,
на жаль, не переводяться теми.
Багато мам ведуть такий спосіб
життя, що їх позбавляють батьківських прав. Дитина опиняється в казенному домі — добре,
якщо знайдеться родина, котра
зігріє її своїм теплом.
За сім’ю, за долю синів і дочок відповідають обоє — мама
і тато. Але я не випадково говорю
насамперед про жінок: усе-таки
вони мають бути тим моральним
стержнем родини, який не зламається в будь-якій ситуації.
Як сказано в Біблії, кожна жінка
благословенна на материнство.
І хоч виховання дітей може бути
важким і проблематичним —
це та найвартісніша справа, яку
жінка може реалізувати у своєму
житті.

Читачі дякують листоноші
Наша багаторічна вірна читачка, ветеран війни
і праці, щира патріотка Тамара Софронівна Штенько
з Нововолинська просить через газету привітати з днем
народження їхню листоношу Ольгу Акентьєву, яка
«вправно доставляє пресу, завжди вислухає людину,
часто стає у пригоді»
Роксолана ВИШНЕВИЧ

Від імені багатьох нововолинців сердечно дякує іменинниці за працелюбність, людяність і присвячує їй такі рядки:
Чекають люди листоношу,

Виходять за ворота.
Щодня вона спішить до них –
Така її робота.
Тож за працю вашу гарну
Віншуємо щиро,
Зичим довголіття Вам,
Витримки і сили!

но було б знайти кращі обличчя
майбутнього нашої держави, як ці
юні патріоти, впевнені у своїх силах, такі різні, але об’єднані спільною метою.

Свої книги
подарував першій
учительці
Ростислава Сергійовича Марищука,
який 57 років лікував жителів
Ківерцівщини, люди знають
і поважають ще й за активну
громадянську позицію, працьовиту
і невгамовну вдачу. Наша газета
колись розповідала, як лікаротоларинголог намагався
підтримати бійців на Сході України,
передаючи їм саморобні книжечки
зі своїми патріотичними віршами
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

А розмінявши дев’ятий десяток,
Ростислав Сергійович захопився краєзнавством. Через поважний вік і хворобу
довелося попрощатися з медициною.
Коли застала лікаря Марищука як пацієнта реанімаційного відділення Ківерцівського територіального медичного
об’єднання, напівжартома побажала
йому відновлювати здоров’я не таблетками, а поезіями. І ось через рік ветеран
медицини постукав у двері мого редакційного кабінету. І не з порожніми руками, а з вагомими набутками.
— Я родом із села Мстишин Луцького району, яке дуже багате своїми
людьми-патріотами, подіями минулого. Давно хотілося глибше пізнати
славні сторінки історії, віддати данину
шани односельчанам. Тому коли вийшов на заслужений відпочинок, почав
працювати в архівах. Так і народилися
історико-краєзнавчий нарис «Мстишин — село між мостами» та книжечка
про нашу школу «Мстишинська колиска
знань». І ваше завдання виконав —видав другу збірку поезій «Незабутнє», —
прийшов з добрими новинами Ростислав Сергійович.
Розповів, що роздаровує книги землякам, аби молодь знала, що їй є чим
гордитися. Поділився радістю і зі своєю
першою вчителькою —Зіною Петрівною
Паскаленко, якій уже 94 роки, і з теперішніми педагогами рідної школи.

n Золоті слова
«Невігласом варто вважати
не того, хто не вміє читати,
а того, хто думає, що все ним
прочитане — істина».
Іво АНДРИЧ,
боснійський (югославський) письменник.

n Прогноз погоди

«Мороз-бешкетник,
икк
віхолами не лякай,
а краще нас за щічки
пощипай!»
25 січня вшановується пам’ять святої
Тетяни. У народі цей день називали
«Тетяна Водохресна». Снігопад цієї днини
віщував дощове літо, а морозець — літо
тепле, а рік — урожайний
За прогнозом чергового синоптика обласного гідрометеоцентру Світлани Гончаренко, 25 січня — хмарно. Вночі невеликий сніг, вдень сніг. Місцями слабка
хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 5–10 градусів морозу, вдень — від
3 до 8 нижче нуля. 26–го — хмарно, місцями
невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер східний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 6–11 морозу, вдень — від 3 до 8 із позначкою «мінус». 27– го — хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Ожеледиця.
Вітер південно–східний, 3–8 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 5–10 градусів морозу, вдень — 0–5 градусів нижче нуля.
28–го — хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно–східний, 3–8 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — від 2 до 7 градусів морозу, вдень — від
мінус 3 до плюс 2 градусів. 29–го — хмарно, невеликий сніг. Вітер південно-східний,
3–8 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — мінус 3–8, вдень — 0–5 градусів нижче
нуля. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 25 січня було 1971 року — плюс 7, найхолодніше — 2010–го — 30 градусів морозу.
У Рівному 25 січня хмарна погода, дрібний
сніг. Температура повітря — 5–10 градусів морозу. 26–го — похмуро, сніг. Температура повітря —
4–6 градусів нижче нуля. 27–го, 28–го, 29–го — небо
буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря 27–го — від 0 до 13 градусів морозу,
р у, 28–го — від
д
плюс 1 до 4 нижче нуля, 29– го —
2–5 градусів морозу.

Ведучий рубрики
Олександр ДУРМАНЕНКО.

Тел. 72–06–66.
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n Неймовірний сюжет

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Дружина повстанця Перця
переховувалася від чекістів 5 років
Жителька села Холоневичі
Ківерцівського району
Лідія Літвінцова — дочка
повстанського командира
Василя Чепелюка, відомого
під псевдо Перець. Вона,
на відміну від колишніх
кагебістів та партійних
функціонерів, не має ніяких
пільг, лише колгоспну
пенсію. За те, що народила
й виховала 8 дітей,
жінка отримала почесне
звання «Матір-героїня».
Свого найстаршого сина
назвала на честь батька
Василем. Бабуся Ліда
тішиться, що має 22 онуки
і 4 правнучки. Вже минуло
17 років, як помер чоловік.
Жінка живе із сім’єю
наймолодшого сина
Віктора

Лідія Літвінцова з онуками Романом і Артемом.

Кость ГАРБАРЧУК

«МОЯ МАМОЧКА
ВЕРНУЛАСЯ!»

Запитую пані Ліду, чи хоч вітають її із Днем Незалежності
України, за яку боровся й загинув батько?
— Ніхто й ніколи навіть
не згадає, — сумно усміхається
жінка й пригадує, як минуло дитинство дочки бандерівця.
— Народилася я через шість
днів після Покрови — 20 жовтня
1944 року, — розпочинає нашу
розмову пані Лідія. — Мене
колись неправильно записали — 20 червня. Моїм батьком
був Василь Чепелюк. Коли прийшли німці, а після них совєти, то тато пішов у ліс боротися за незалежну Україну. Моя
мама — Уляна Чепелюк — часто згадувала, що як він захоче
мене побачити, то прийде вночі,
візьме сонну на руки і пригорне
до себе. Але батька я не пам’ятаю, була ще зовсім крихітною,
коли він загинув.
Маленька Ліда росла з бабою Ониською та тіткою Мелашкою, адже її маму — дружину
повстанця Перця — вивезли
на Сибір.
— Мене навіть в піонери
приймали, як і всіх учнів, — посміхається Лідія Василівна, —
ще й червоний галстук носила.
Дівчинка ходила в п’ятий чи
шостий клас, коли мама, Уляна
Чепелюк, повернулася зі сталінських таборів. Спочатку вони

Коровай-коровай
у боремельської
майстрині
вибирай!

Місячний посівний календар
ар
на І півріччя 2019 року с. 19

»

Читанка
для всіх

була затримана опергрупою 25 березня
« Жінка
1950 року в селі Липне в будинку місцевого
жителя Федора Гусака під час перевірки
документів.
отримали телеграму.
— Я прибігла зі школи, обдивилася кругом, а в хаті немає
нікого. Відразу накотилася хвиля розчарування й безнадії —
значить, мама не приїхала. Думаю, видно таки не відпустили
її з тюрми. Та й пішла у двір гуляти зі своїми двоюрідними братами. Але все ще сподівалася й
поглядала на дорогу, — пригадуючи цей найяскравіший момент
свого сирітського дитинства,
дочка Перця починає плакати. —
Аж дивлюся, йде тітка Домця,
ще їдна мамина сестра, а з нею
якась жінка. У мене серце затріпотіло, ледве не вискочило
із грудей: «Мама?!» Й кинулася
до неї зі словами: «Мама, моя
мамочка вернулася!» Я ж її зовсім не пам’ятала, але відразу впізнала. Всі чомусь стали плакати,
тепер уже розумію чому. А тоді
дивувалася, бо у той момент
я була найщасливішою дівчинкою на світі. Днів зо три не відходила від неї, боялася, що мама
знову кудись поїде. Вона ж була
на засланні аж за Уралом, в Інті.
Пані Ліда пригадує мамині
цукерки — найсмачніші гостинці
всього дитинства. Репресовану
Уляну Чепелюк, дружину бандерівця, ще й не хотіли брати
на роботу в колгосп. Жінка працювала за трудодні у ланці, по-

»

лола буряки, вирощувала льон.
Більше заміж не виходила. Вже
минуло 24 роки, як Уляна Чепелюк померла, вона дочекалася
незалежної України, за яку боровся її чоловік.
В РУКИ ОПЕРГРУПИ
ПОТРАПИЛА
ВИПАДКОВО — ПІД ЧАС
ОБЛАВИ

Лідія Літвінцова не знає всіх
подробиць арешту своєї мами,
але ми знайшли документи, яких
ще ніхто ніколи не оприлюднював.
На редакційний запит в обласне
управління СБУ отримали відповідь, яка стала приємним відкриттям — у них дійсно зберігається
слідча справа Уляни Чепелюк.
Це чималий том — 476 сторінок:
протоколи затримання, арешту,
допитів, суду та реабілітації уже
в незалежній Україні. Ми зробили
фотокопії й вручили Лідії Літвінцовій документи, котрі проливають
світло на історію життя її матері й
батька.
Про страдницьку долю дружини повстанця можна написати книгу. Гортаю справу № 5152,
розпочату старшим лейтенантом Вагановим 23 лютого
1950 року на двох жінок: Чепелюк Уляну Лігорівну, 1925 року
народження, і Случик Акулину
Устимівну, 1930-го. Вивчаючи

Уляна Чепелюк на засланні.

документи, вдалося дізнатися чимало подробиць. Уляна
переховувалася майже 5 років
і за цей час ніхто не видав її. Дружина Перця потрапила в руки
чекістів випадково.
З протоколу дізнаємося, що
жінка була затримана опергрупою 25 березня 1950 року
в селі Липне в будинку місцевого жителя Федора Гусака під
час перевірки документів. Вона
назвалася Марією Піддубною,
жителькою хутора Гради. Наступного дня, 26 березня, Уляна зізнається, що вона дружина
Василя Чепелюка й має 5-річну доньку, яка живе з її матір’ю
в селі Холоневичі.
А далі у справі — протоколи
допитів, які чомусь завжди розпочиналися пізнього вечора й
часто тривали майже до ранку.
Слідчий Ваганов наполегливо намагається дізнатися, де і в кого
жінка переховувалася стільки
часу. Уляна не відразу, але розповідає, що майже рік прожила
в батькової сестри Наталії Чирук

у селі Постійне тодішнього Деражнянського району Рівненщини. Коли родичів радянська влада збиралася виселити, бо син
тітки Адам на псевдо Барвінок
був у повстанцях, вона перебралася до дочки Наталії Чирук
у село Ставок, де й прожила
півтора року. Згодом переховувалася в Івана, якого по-вуличному звали Будний, на Постійненських хуторах.
Читаю протоколи й дивуюся,
наскільки тоді люди були милосердними й надавали притулок,
ризикуючи власним життям.
Згідно із показаннями Уляни,
майже рік вона провела в селі
Злазному у старенької жінки Гапки Гусак. А звідти пішла на Липненські хутори до своєї двоюрідної сестри Акулини Гусак.
З весни 1948-го до літа 1949-го
дружина Перця ховалася у родичів. Далі жінка стверджує, що
згодом, аж до свого затримання,
ні в кого надовго не зупинялася.
Тиждень прожила у Холоневичах
у своєї мами Анісії Случик.
На допитах у неї вимагають
зізнатися, як часто вона бачилася зі своїм чоловіком Василем Чепелюком. З її слів стає
відомо, що Перець завжди сам
призначав зустрічі у різних місцях: на хуторах та в лісі. Ваганов
намагається вивідати інформацію про повстанські схрони, але
Уляна відповідає, що не знає,
де вони знаходяться. Дуже часто
він ставить їй одні й ті ж питання, щоб заплутати та впіймати
на брехні. 30 березня 1950 року
старший лейтенант запитує,
яким чином її вдалося втекти.
Жінка спочатку розповідає
одну версію. Можна сказати, морочить голову слідчому,
як восени 1945-го, коли її разом
з іншими жителями Холоневичів
на підводах везли в Цумань, зупинилися в лісі біля села Берестяного. Там вона з маленькою
донечкою Лідою відійшла в ліс
ніби справити природні потреби, але, побачивши, що ніхто
її не переслідує, втекла. Ніч пересиділа з дитиною під деревом, а коли розвиднілося, подалася до своєї тітки Наталії Чирук
у село Постійне. Там перезимувала, а вже весною та віднесла
маленьку Ліду до Уляниної матері в Холоневичі.
«Уже весной тетка Чирук Наталия пошла в село Холоневичи
к моей матери Случик Анисии
и унесла к ней мою дочку. С тех
пор я скрывалася одна», заявляє
Уляна Чепелюк. Уже пізніше жінка
зізнається: насправді вона з дитиною втікала зі збірного пункту
в Цумані, який був обнесений
старим дерев’яним парканом. n
Закінчення публікації —
у наступному четверговому
номері.
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«Володька, не позор мене!»
Їхній гумор вартий патенту, як французькі
оньяк чи шампанське
коньяк

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Фото youtube.com.
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Як обігріти оселю
і не піти з торбами?
Це запитання
вз
взимку непокоїть багатьох. Життя
зм
змушує рахувати гроші, розумно їх
опалення
ви
витрачати, зокрема й нна опал

l НА
НАРОДНА АРИФМЕТИКА

«ЧИТАНКА
ДЛЯ ВСІХ»
ЗА 24 СІЧНЯ ВЖЕ У ПРОДАЖУ!
У!
У!

с.. 3—4

»

Читайте в іншій нашій газеті «ЧИТАНКА ДЛЯ ВСІХ» за 24 січня:
Чому
Танька
говорить
до
Володьки:
«Не позор
мене!»

Як обігріти оселю
і зекономити
зекон
номити гроші?

Золоті поради
від Папи
Римського
Івана Павла
ІІ, якого ще за
життя вважали
святим

А на сайті volyn.com.ua
a — ще більше неймовірних історій!
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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Погляд
Євгенія СОМОВА,
редактор відділу соціального
захисту «Газети Волинь»

«Царя-батюшку давай –
зачем сыну мова?»
Ольга, випускниця на той час Львівського
державного університету імені Івана
Франка, у 1980-ті потрапила на роботу в
Горлівку Донецької області. Викладала
там українську мову та літературу.
Поїхала за направленням. За Союзу всім
новоспеченим молодим спеціалістам
за законом треба було відпрацювати
щонайменше три роки. Так би мовити,
віддати борг державі, яка вчила задарма.
Вчителювати у міській школі дівчина
з волинського села мріяла ледве не
з першого курсу. Але витримала там
недовго. Повернулася додому, у свій
рідний Горохівський район. «Учні не хочуть
вчити української, — пояснювала при
зустрічі. — Викличеш до школи батьків, а
вони кажуть: «Зачєм моєму сину мова?»
І їм, і вчителям було байдуже, що діти не
хочуть її знати»
а першому місці для донецьких педагогів
була російська. Вчителі, котрі її викладали,
мали надбавку до зарплати. До того ж для
кращого її засвоєння класи ділили на підгрупи.
До поступового витіснення української доклалися
і чиновники-освітяни, котрі завзято виконували
директиву, спрямовану на вдосконалення вивчення російської мови. Вони охоче йшли назустріч
батькам, які писали заяви із проханням звільнити їхніх чад від уроків української. І це було ще,
як нині кажуть на Донбасі, за України. Сьогодні
титульну мову нації на непідконтрольній території
утискують, як можуть.
Нещодавно із-за зони розмежування повернулася моя сусідка. Їздила у Донецьк провідувати
доньку з онуком-п’ятикласником. Його я добре
знала, бо ж ріс на очах. Пам’ятаю, як маленького Миколку привезла бабуся, втікаючи від війни
2014-го. У Луцьку він пішов у перший клас. Тут
його вчили любити Віт-чизну, співати «Ще не
вмерла Україна...» Тож поцікавилася, чи не ображають школяра-западенця, як кажуть на Сході,
однокласники. На щастя, такого нема. Хлопчик
швидко адаптувався у новій школі. Правда, з російською мовою має проблеми. «Пише з помилками, — бідкалася бабуся. — Зате українську знає
найкраще в класі».
Її там теж вчать, але як мову народів Донбасу.
За програмою, орієнтованою на російську навчальну систему, і підручниками, розробленими в
«ДНР». Утім, учать — це голосно сказано, бо діти
мають один урок на тиждень. Тож не дивно, що не
знають української.
У Луцькій спеціалізованій школі № 1 Миколку
виховували у дусі патріотизму. У Донецькій — теж.
Правда, там він специфічний, так би мовити, місцевий, із запахом «руского міра». Історію України
не викладають. Замість неї — історія вітчизни.
Дітям розповідають про російських царів-правителів, вимагають зазубрювати біографії колишнього ватажка невизнаної «ДНР» Захарченка
та його поплічників, утовкмачують, що молода
республіка жила б краще, якби не вороги-укропи.
Їх зомбують, впливаючи на незміцнілу психіку.
Школярі все, що говорять дорослі, сприймають
за щиру правду. Ними легко маніпулювати. Вони
не можуть відрізнити брехні від реальності. Тож
«деенерівські» ідеологи ліплять із них захисників
«руского міра». В учнівської молоді формуються
свої місцева ідентичність, менталітет. І зламати
цей бар’єр, що віддаляє від України, щороку стає
все складніше. n
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РЕАЛІЗУЄМО:
КОМБІКОРМ (для тварин і птиці),
ПТИЦЮ (бройлер, качка, м’ясояєчна,
гуска, індик).
Доставляємо по області.
Тел.: 066–408–77–76, 067–362–
95–32, 099 771 49 12, 067 634 82 87,
067 119 53 13, 099 627 88 55.
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n Економіка

«ЙШОВ ДЕВ’ЯТИЙ ДЕНЬ НОВОГО РОКУ.
БАТЬКИ ПОЧАЛИ ПОЗИЧАТИ В ДІТЕЙ
ГРОШІ ЗА КОЛЯДУВАННЯ…»
Такі невеселі жарти відображають реалії життя більшості людей.
Тому й задумуємося над тим, які зміни чекають українську
економіку та як вони можуть вплинути на наші статки?
Фото psm7.com.

Алла ЛІСОВА

е секрет, що матеріальне благополуччя
кожного з нас великою
мірою залежить від рішень,
які приймають у Києві. Отже,
варто нагадати, що в Держбюджеті–2019 заплановано
зростання ВВП (основний показник добробуту) нинішнього
року на рівні 3%. Здавалося
б, поволі можна підніматися
вгору, якби не інфляція, яку
заклали в основному фінансовому документі на рівні 7,4%,
а курс долара — 29,4 грн.
Неправомірним із цими показниками виглядає збільшення
доходів українців: прожитковий мінімум — 1853 гривні
(до кінця року він становитиме
2027 гривень), мінімальна
зарплата — 4173 грн, а мінімальна пенсія зросте лише
з липня до 1564 гривні (з грудня — 1638 гривень).
Невтішну картину передбачає експерт Центру Разумкова
Василь Юрчишин. За його
оцінкою, валовий внутрішній продукт зросте всього
на 0,5%, й лише в 2021 році
цей показник становитиме
2,9%. На думку пана Юрчишина, особливі виклики для
країни очікуються насамперед
внаслідок чергових президентських і парламентських
виборів. Вони провокуватимуть, з одного боку, високу
політизацію економічних
рішень, що негативно позначиться на економічному розвитку, з іншого — посилення
невизначеностей для бізнесу.
Виборчий марафон гальмуватиме будь-які наміри
в запровадженні економічних
реформ та обмежуватиме
можливості стимулювання
економічної активності. Каже,
не виключено, що влада буде
навіть посилювати втручання
у бізнес-діяльність, у тому числі через фіскальні служби для
наповнення бюджетів і виконання соціальних обіцянок, що
також негативно впливатиме
на підприємницьку діяльність. Експерт прогнозує, що
не вдасться призупинити
й девальваційні тенденції.
Середньорічний курс гривні до долара становитиме
30,5 грн, а інфляція — 10,7%.
Експорт товарів і послуг зросте на менш ніж 6%, і лише
в 2021 році зростання експорту становитиме 12% — тоді він
почне випереджати імпорт.
Не очікують у Центрі Разумкова і покращення ситуації з прямими іноземними
інвестиціями. Лише з другої
половини 2020-го, коли стане
зрозуміла нова структура
влади і будуть сформовані нові
інститути, іноземні інвестори
розглядатимуть можливість

Н

На думку голови Комітету економістів України Андрія Новака, показник
інфляції у 7,4% виглядає дуже оптимістичним і... нереальним.

інвестування в Україну сміливіше.
Голова Комітету економістів України Андрій Новак
вважає, що 2019-й буде приблизно таким же, як і 2018-й,
адже його бюджет подібний
до бюджету минулого року.
Тобто, суттєвих змін в економічній політиці не слід очікувати, як і якихось економічних
успіхів.
Особливість лише в тім,
що це рік двох великих виборчих кампаній. Тому українці
можуть очікувати традиційних
соціальних подачок. Одна
з них вже очевидна — в держбюджеті заплановане чергове
підвищення пенсій напере-

марафон
« Виборчий
гальмуватиме
будь-які наміри
в запровадженні
економічних реформ
та обмежуватиме
можливості
стимулювання
економічної
активності.

»

додні березневих виборів.
Андрій Новак висловив припущення, що й перед парламентськими виборами також
будуть внесені певні зміни
до бюджету, які стосуватимуться соціальних виплат.
Зважаючи на те, що вже
анонсовано чергову хвилю
підвищення цін на енергоносії (на газ і на електроенергію) — це потягне за собою
ланцюгову реакцію подорожчання всіх без винятку товарів
і послуг. Тому, на думку цього
економіста, показник інфляції
у 7,4% виглядає дуже оптимістичним і… нереальним.

Недвозначно висловлюється Андрій Новак і про політичні
процеси, які можуть принести певні ризики. По-перше,
з боку Росії — країни-агресора. По-друге, з боку наших
західних партнерів, які навіть
надання фінансової допомоги пристосували до президентських і парламентських
виборів. Перший транш у сумі
1,4 млрд доларів за новою
програмою співробітництва
від МВФ Україна отримала
21 грудня 2018 року, а наступні два транші прямо прив’язані
до дат голосування.
Разом з тим окремі економічні експерти песимістично
заявляють, що навіть якщо
буде підвищення ВВП до 4%,
пересічні громадяни цього
не відчують. Пояснюють позицію так: якщо ВВП зростає — значить, і всі схеми,
які є в країні, теж ростуть. Але
цей рік може стати показовим
в тому, що перед виборами
можливі певні спроби боротьби з корупцією. Однак, зважаючи, що півроку буде зайнято
передвиборчими агітаціями,
то логічно очікувати більше
популізму, а менше реальних
зрушень.
Можемо отримати недовиконання бюджету, що потягне
скорочення різних соціальних програм. З іншого боку,
очікується і зростання зарплат,
причому незалежно від дій
уряду. Викликано це дефіцитом кадрів у всіх галузях, що
відчутно вже зараз. Тому
бізнес, аби втримати фахівців, буде змушений піднімати платню. Високий рівень
міграції населення у 2019 році
збережеться, що може стати
справжньою загрозою для
економіки. Отож, судячи з реалій, рік очікується не простий.
Тому вкотре українцям доведеться надіятися на одне: аби
жити не гірше, ніж торік. n
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ОБ’ЄДНАВ КРАЇНУ: ЛЯШКА ВИСУНУЛИ
В ПРЕЗИДЕНТИ ЛЮДИ ВІД СХОДУ ДО ЗАХОДУ
Фото прес-служби РПЛ.

Учителі з Чернігівщини, лікарі з Рівненщини,
фермери з Черкас, волонтери з Маріуполя,
викладачі зі Львова та люди з інвалідністю
алідністю
з Києва — вся країна підтримала очільника
Радикальної партії кандидатом
у президенти України під час з’їзду
ду
цієї політсили. Недарма захід
відбувся напередодні 100-ї річниці
иці
підписання Акта злуки — і тоді,
і зараз є потреба в об’єднанні
країни, і майбутній глава
держави повинен це зробити,
каже лідер РПЛ
Надія ЄРШОВА

исунення Олега Ляшка на цю
посаду одноголосно підтримали півтори тисячі делегатів,
серед яких була і волинська команда РПЛ. Люди засвідчували свою
прихильність лідерові Радикальної
партії і особисто на зібранні і під час
включень із регіонів.
Володимир Кравценюк, керівник політсили на Волині впевнений
у перемозі Олега Валерійовича
на виборах: «Він, без сумніву, стане
наступним президентом! І нарешті
на цій високій посаді буде справжній патріот, ефективний та сильний
керівник, який зможе навести лад
в Україні й забезпечити її розвиток.
Олег Ляшко власним прикладом доводить, що проста людина, сирота,
вихованець інтернату може досягти будь-чого завдяки наполегливій
праці. Те, як наш лідер ставиться
до роботи та команди, переко-

В

Керівник РПЛ на Волині
Володимир Кравценюк
упевнений, що Олег Ляшко буде
наступним президентом.

нує, що він може виконати обіцянки. Олег Ляшко дуже вимогливий
до себе і до кожного. Принциповий і не терпить несправедливості.
Це якості справжнього народного
лідера!» — підкреслює Володимир
Кравценюк.
Фермер із Черкас Ігор Усик
розповів у відеозверненні, що почав свою справу 5 років тому. Без
жодної копійки державної допомоги
облаштував виробництво козиного
сиру. Каже, без прийнятого за ініціативи Олега Ляшка мораторію
на продаж землі вже б давно його
закрив. «Ми хочемо розвинути
і збільшити поголів’я кіз до 100, але
для цього нам потрібна допомога,
якої зараз держава не надає фер-

Українські митці Вадим Крищенко та Анатолій Паламаренко
засвідчили свою повагу лідерові Радикальної партії.

мерським господарствам. Надія
лише — на Олега Ляшка. Ми підтримуємо його ініціативи для розвитку
села. Я хотів продати свій пай, але
завдяки прийнятому мораторію
на продаж землі, цього не зробив.
Ми, черкащани, найкращої кандидатури в президенти України не бачимо, крім Олега Ляшка», — сказав
фермер.
Ветеран АТО Олексій Кошевець подякував лідерові РПЛ, що
він із перших днів агресії на Сході був на передовій. Боєць переконаний, що тільки такий президент, як Олег Ляшко, здатен
повернути окуповані території України. «З 2014 року Олег Ляшко постійно був із нами: або приїздом своїм,
або технікою, яку він нам давав, або
провіантом, який нам надходив.

На сьогодні це єдиний політик, який
може дивитися сміливо в очі військовим, добровольцям, тому сотні
добровольців і військових підтримують Олега Валерійовича», — наголосив ветеран АТО.
Підтримують Олега Ляшка й
освітяни. Викладач зі Львова Андрій
Лозинський вважає патріотизм і національну ідею політика натхненням
для всіх. «Утвердження сучасного
громадянського суспільства неможливе без таких важливих складових, як національна ідея і патріотизм. Саме завдяки принциповій
позиції Олега Ляшка у Верховній
Раді прийняті Закон про мови та
Закон про визнання бійців ОУН-УПА
воюючою стороною у Другій світовій війні, що надзвичайно важливо
для нас, галичан. Ми, львів’яни, од-

n Пряма мова

n Проблема

ЧОМУ КУРОРТНИЙ ШАЦЬК НЕ ХОЧЕ БУТИ
ІСТОРИЧНИМ?
Місцеві депутати проголосували за виключення селища
зі Списку історичних населених місць України
Сергій НАУМУК

аке рішення обранці
громади прийняли
на сесії селищної
ради, якою керувала виконувач обов’язків голови,
секретар Шацької селищної ради Людмила Цевух.
Постанова
Кабміну
«Про затвердження Списку історичних населених
місць України» прийнята
ще у 2001 році. На Волині до переліку входять
Луцьк, Берестечко, Володимир-Волинський, Голоби, Головне, Горохів, Іваничі, Камінь-Каширський,
Ковель, Луків, Любешів,
Любомль, Олика, Ратне,
Рожище, Стара Вижівка,
Турійськ, Устилуг, Цумань
та Шацьк. Статус історичного населеного місця
отримує населений пункт,
який зберіг свій історичний вигляд, тобто який
довго не перебудовували.
У таких містах чи селищах
заборонено
руйнувати
споруди, внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, чи
вести будівництво у ме-

нозначно підтримуємо і висуваємо
Олега Ляшка кандидатом у президенти», — зазначив Лозинський.
Висловили підтримку лідеру
РПЛ і люди з інвалідністю. Вірять, що
тільки він зможе привернути увагу
держави до їхніх проблем і зробити
життя цих громадян повноцінним.
Саме Ляшко запропонував зараховувати догляд за недієздатними
родичами в стаж і платити за це мінімальну зарплату.
«За» висунення кандидатом
у президенти Олега Ляшка сказали і митці країни — Герой України Анатолій Паламаренко та поет-пісняр Вадим Крищенко. Свою
прихильність політику висловили
оригінально, у віршах. «Українські генії — з нами! Найкращі люди
України — з нами! Це означає, що
ми переможемо і так, як об’єднали
всю країну на з’їзді, об’єднаємо всю
країну в житті. З цього з’їзду ми понесемо іскру об’єднання, іскру надії,
іскру впевненості мільйонам українців!» — підсумував Ляшко.
Політик розповів, що йде в президенти для того, що подолати бідність, підняти економіку, навести
лад у державі та дати шанс кожній
дитині реалізуватися в рідній країні, а не виїжджати на заробітки
за кордон. У числі перших своїх
кроків на цій посаді Олег Ляшко
обіцяє скоротити кількість депутатів із 450 до 250, міністерств —
із 20 до 10, скасувати посаду
прем’єра, привести молодь до влади, радикально підняти зарплати,
в першу чергу освітянам та медикам, закріпити назавжди землю
за фермерами, а за корупцію…
розстрілювати. Політик каже, що
буде жорстким, але справедливим
президентом і перетворить Україну
на країну можливостей для всіх. n

Фото з архіву ДП «Волинські старожитності».
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Шацьк має багате минуле, але декому воно стає на заваді.

таких містах чи
« Уселищах
заборонено
руйнувати
споруди, внесені
до Державного
реєстру нерухомих
пам’яток України, чи
вести будівництво
у межах, які
окреслені
як історична
зона.

»

жах, які окреслені як історична зона.
На сесії йшлося, що
нині завершують розробку генплану Шацька.
Якщо селище залишиться
у списку історичних населених місць, то треба
додатково
розробляти
історико-архітектурний
опорний план. А це коштуватиме бюджету близько
150 тисяч гривень.
Тож депутати одномоментно «вирішили» про-

блему — проголосували
за те, щоб звернутися
до виконавчої влади і виключити Шацьк зі списку історичних населених
місць України.
Ми попросили секретаря селищної ради Людмилу Цевух пояснити,
чому депутати ухвалили
таке рішення? Однак вона
відмовилася це коментувати і лише зазначила, що
сама при голосуванні
утрималася.
Зауважимо, що виключення можливе, якщо
фахівці Київського науково-дослідницького інституту теорії архітектури
та містобудування і Київського інституту пам’яткоохоронних досліджень
нададуть висновок про недоцільність перебування
селища у такому реєстрі.
Тоді Мінкульт готує відповідне подання у Кабмін.
Подібний шлях уже пробувала пройти Нова Каховка.
Але місту на Херсонщині наразі це не вдалося.
Чи зуміє Шацьк скинути
«ярмо» історичності — дізнаємося пізніше. n

Андрій САДОВИЙ, міський
голова Львова, лідер «Самопомочі»,
кандидат у президенти України,
запропонував очільниці партії
«Батьківщина» зняти свою
кандидатуру на його користь:

«

На з’їзді Юлія Тимошенко оголосила,
що настає кінець всім негараздам України.
Бідність, корупція і поразки позаду. Попереду – відродження і розвиток. Цитата:
«Ми не маємо права ще раз втратити наступне 5-річчя, привівши до влади тих, хто
непомірно любить гроші, але не любить
України». Я абсолютно підтримую лідерку
«Батьківщини» в цій ідеї…Для підтвердження щирості своїх слів пані Тимошенко
залишилося зробити небагато: зняти свою
кандидатуру на користь Андрія Садового,
до чого я її і закликаю.

»
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ПОВІДОМЛЕННЯ

Згідно з наказом Держводагентства
України від 25.10.2018 р. № 799 Волинське обласне управління водних ресурсів, яке розташоване за адресою:
вул. 8 Березня, 1, м. Луцьк, перейменовано у Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області.

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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Фото Світлани ЗІНЧУК-АРТИСЮК.

Волинь

Рівне

l Валерія Маренича нагородили
орденом князя Ярослава Мудрого
V ступеня. Ще двоє волинян — проректор, професор Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, доктор наук з фізичного
виховання і спорту Анатолій Цьось
та старший науковий співробітник
Любомльського краєзнавчого музею
Олександр Остапюк — отримали звання «Заслужений діяч науки і техніки
України» і «Заслужений працівник
культури України» — відповідно.

l 200-метровий синьо-жовтий

l У Рожищенському районі під
час акції «Патріотів юних рученята
захистити хочуть тата» діти разом
із дорослими сплели солдатам
маскувальні сітки. До роботи долучилися працівники і читачі районної
бібліотеки, вчителі та учні школи №1
м. Рожища та школи села Береськ,
вихованці Зразкової студії «Етюд»
будинку дитячої творчості. Волонтери
передадуть сітки для бійців на Схід.
l П’ятеро школярів КаміньКаширського НВК №1 отримали
подарункові пакунки із книгами,
канцтоварами, одягом і солодощами з-за океану. Підготувала такий
великий сюрприз колишня учениця
згаданого навчального закладу Ірина
Матвійчук, яка нині мешкає у США.
Жінка власним коштом закупила
подарунки, сконтактувала зі школою
і попросила назвати п’ятьох талановитих дітей, батьки яких не мають
вдосталь фінансових можливостей,
щоб купити дарунки.
l У Володимирі-Волинському

районі смертність удвічі перевищує народжуваність. При
177 актових записах цивільного стану
про народження записів про смерть
складено 359.
l У Рожищі у фойє Пенсійного

фонду розміщено інформаційну
афішу з георгівською стрічкою.
Вона зображена на «Карті пам’яті
та скорботи Волинської області»,
присвяченій 70-літтю початку Великої
Вітчизняної війни 1941–1945 років. За
розповсюдження антиукраїнської
символіки у нашій країні адміністративна відповідальність.
l Судовий позов

на 1 018 692, 64 гривні проти популярного українського гурту «Антитіла» подав підприємець із Луцька
Сергій Лапковський. Його претензії
полягають у тому, що нібито музиканти використали у своїх композиціях
запатентовану ним певну тональність
і темп у власних піснях. Автори пісень
гурту Тарас Тополя, Сергій Вусик та
Максим Сиволап зазначили, що
абсурдність ситуації в тому, що... «шахраї спромоглися отримати патент на
те, що існувало у музичному світі вже
багато століть. Це буде перша подібна
судова справа у світі, яка побудована
на виданому державними органами
патенті не на винахід, а фактично на
теорію, яка не має доказів». n

прапор розгорнули до Акта злуки
та до Дня Соборності України на
межі Житомирської та Рівненської областей. Учасники утворили
«живий» ланцюг єдності, символізуючи об’єднання країни.
l Вулик установив на поста-

У Локачах потруїли собак
Загинули не лише безпритульні пси, а й домашні
улюбленці місцевих жителів
Ірина РОМАНЮК

М

ешканка
райцентру Світлана
Зінчук-Артисюк
неодноразово порушувала питання про необхідність стерилізації
собак, яких розвелося
вже стільки, що, буває,
на центральній площі селища ні пройти,
ні проїхати. Звичайно, для цього потрібні
значні кошти, що для
місцевого бюджету є
затратним. А ось 20 січня пані Світлана побачила на вулицях Локач
трупи тварин (на фото).
До речі, знищували

беззахисних братів наших менших у райцентрі неодноразово. Хто
причетний до цього –
встановити не вдалося.

таки відшукають. Звичайно,
люди мають
розуміти, що вони відповідальні за тих, кого
приручають. На жаль,

речі, знищували беззахисних братів
« Донаших
менших у райцентрі неодноразово.
Хто причетний до цього – встановити не
вдалося.

»

Над цим нині працюють працівники місцевого відділення поліції.
Подія набула широкого
розголосу, тож сподіваємося, що винних

що не п’ятниця (а саме
в цей час у Локачах базарний день), то кілька
нових собачок та котів
з’являється на вулицях. n

■ У номер!

ЗАРОБИВ ТРАВМИ ЗАМІСТЬ
ГРОШЕЙ
У Рівненській області поліція
розслідує факт викрадення
і катування чоловіка групою
зловмисників
Валентин СТАВСЬКИЙ

к повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції Рівненщини, з’ясовано, що 56-річний місцевий житель пропрацював майже тиждень
у місцевого підприємця, але роботодавець
не розрахувався з ним. Коли ж у черговий
раз прийшов за грошима й одержав відмову, то спересердя вдарив кілька разів рукою
по машині підприємця, залишивши невелику
вм’ятину.
А далі було, як у детективі: чоловіка перепинили троє невідомих і почали бити. Зі слів
потерпілого, на нього одягали кайданки, заштовхали в салон мікроавтобуса і завезли
в одне із сіл Рівненського району, де утримували в закинутому сараї. Його били і вимагали
відмовитися від заробітку. Рятуючись, чоловік
запропонував зловмисникам тисячу доларів
США. Один із нападників поїхав разом із ним
по гроші. Діставшись до свого помешкання,
потерпілий одразу замкнув двері квартири
і зателефонував у поліцію. Правоохоронці
встановили осіб, причетних до злочину. Стосовно них проводять слідчі дії. Максимальне
покарання хуліганам, передбачене відповідними статтями Кримінального кодексу України, — позбавлення волі строком до 5 років. n
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ЧЕТВЕРО ДІТЕЙСИРІТ ІЗ ЛУЦЬКА
ОТРИМАЛИ ЖИТЛО
Цими днями голова
облдержадміністрації
Олександр Савченко разом
із секретарем Луцької
міської ради Григорієм
Пустовітом вручили ключі
від однокімнатних квартир,
придбаних за кошти держави
та наданих Луцькою міською
радою як соціальне житло,
Оксані Кулик, Вікторії Мул,
Оксані Безименко, Олені Пініній
Марина ЛУГОВА

ув і ще один сюрприз, з приводу якого Олександр Савченко
сказав:
– Ми довго думали, що вам
подарувати, аби життєвий старт
став ще веселішим. І домовилися
з представником соціально-відповідального бізнесу про такий презент – подарунковий сертифікат на
професійну фотосесію з врученням
портфоліо. Про це, напевно, мріє
кожна дівчина.
Разом із тим очільник області дав
доручення відповідним службам допомогти дівчатам з оформленням
документів, а коли новосели обживуться – пообіцяв завітати у гості. n

Б

менті, де раніше стояв пам’ятник
класикові марксизму Фрідріху
Енгельсу, місцевий пасічник у
Мошкові, що на Млинівщині. Ця
композиція вже стала своєрідною
родзинкою села і визначною пам’яткою області.
l Рівненський руфер Дмитро

Ільчук вискочив на поліцейське
авто, припарковане навпроти
кінопалацу «Україна», що на
вулиці Міцкевича, пробігся по
ньому та втік. Відео виклав на
своєму YouTube-каналі та закликав
інших до наслідування хуліганських
дій. Через три дні 20-річний мешканець селища Гоща зателефонував
на «102» та зізнався у вчиненому.
Розпочато досудове розслідування.
Торік він стрибнув на залізничні колії
перед електричкою, а коли машиніст
пригальмував, вискочив з-під коліс,
а також підіймався на дахи будинків
та фотографувався на їхніх краях.
l У Рівному дітвора навчальних

закладів змагається в конкурсі
снігових скульптур. Вихованці дитсадків будують найбільшу снігову
фортецю, а школярі — сніговика.
Такий захід уже втретє організував
міський центр «Спорт для всіх».
Фото снігових шедеврів прийматимуть до 1 березня, а переможців
визначатимуть у кількох номінаціях.
l 20, 3 мільйона гривень —

заборгованість із зарплати на
Рівненщині. Станом на 11 січня
2019 року в області було п’ять економічно активних підприємств-боржників. Найбільша заборгованість у
ПАТ «Рівнеазот» – 11 мільйонів 284
тисяч гривень. Міжнародний аеропорт «Рівне» не виплатив
2,5 мільйона, «Рівненський авторемзавод» – 6,3 мільйона. Також чотири
підприємства-банкрути заборгували людям на загальну суму 388 тис.
гривень.
l Понад 70 житлових будинків

Рівного зранку 21 січня залишилися без водопостачання через
пошкодження водопроводу та
масштабні роботи з водовідведення, які розпочав місцевий
водоканал. Людям організовано
підвіз питної води спецмашиною.
l 80 привітів відправлять

на Донеччину з Рівненщини в
межах акції «Надішли листівку
вітання з нагоди Дня Соборності
ровеснику зі Сходу». Їх своїм друзям із Донбасу виготовили школярі
обласного центру, у родинах яких
проживали ровесники з Авдіївки. n
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ОВИНИ КРАЮ

Юлія ТИМОШЕНКО:
«Ні на крок не відступлю від України»

«ПОГОРІВ»
НА СМЕРТЕЛЬНОМУ
БІЗНЕСІ

У День відзначення 100-річчя Соборності нашої держави в Києві відбувся
дев’ятий етап XIV з’їзду Всеукраїнського Об’єднання «Батьківщина»,
делегати якого висунули лідера партії кандидатом у президенти
елелюдний Форум єднання зібрав близько 10 тисяч людей.
Символічним ланцюгом єдності його підтримали громадяни всіх
областей України — від Луганщини
до Закарпаття.
— Наші партійці долучилися
до цього заходу на межі Волинської
та Рівненської областей. А до Києва приїхало понад сто волинян —
не тільки «батьківщинівців», а й
громадських активістів, захисників
територіальної цілісності України
на Донбасі, молоді. Більшість із них
були учасниками форумів, де Юлія
Тимошенко презентувала Новий
курс України, — повідомив керівник
Волинської обласної парторганізації
ВО «Батьківщина» Валерій Бондарук.
За його словами, наша країна
вже не має часу на політичні експерименти. А Новий курс, ініційований
лідером «Батьківщини», — це реальна програма дій, яка дає шанс
на швидкі й якісні зміни у всіх галузях життя за умови спільних зусиль
як громадян, так і влади.
Особливу значимість Форуму
єднання надавала участь у ньому
патріарха Філарета. Зал стоячи дякував Його Святості за довіру, яку
Він висловив Юлії Тимошенко своєю
присутністю, а почесний гість щирою молитвою закликав Боже благословення на її добрі діла на благо
країни.
Перший президент України Леонід Кравчук назвав наступні вибори
глави держави «виборами нового
курсу, нового життя, нового бачення розвитку». Він зауважив, що знає
лідера «Батьківщини» як досвідчену,
щиру людину, сильну та могутню
постать, яка витримала на своєму
шляху великі випробування.
— Головна якість, якою володіє Юлія Тимошенко і яка має бути
визначальною для президента, —
це любов до Вітчизни, сила духу,
сила волі, сила знань, — наголосив
Леонід Кравчук.
Влада випробовувала Юлію
Тимошенко арештами та в’язницями, переслідувала її родину. Вперше в історії незалежної України ця
сильна жінка зламала стереотипи
української політики, обійнявши
пост віце-прем’єр-міністра з питань
паливно-енергетичного комплексу.
За те, що ліквідувала корупційні схеми на енергетичному ринку, її кинули до слідчого ізолятора, де якраз
на той час утримували і її чоловіка.
Вона двічі очолювала уряд, повернула на повторну приватизацію

Фото прес-служби партії «Батьківщина».

Валентина БЛІНОВА

В

Співробітники управління протидії
наркозлочинності поліції Волині
викрили 18-річного жителя Луцька,
котрий розповсюджував психоактивну
речовину
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

инулого понеділка посеред дня на вулиці Кривий Вал, що в обласному центрі, співробітники управління протидії
наркозлочинності під час поверхневого огляду
виявили в нього 40 грамів амфетаміну. Окрім
цього, правоохоронці вилучили в юнака мобільний телефон із фотографіями місць так
званих закладок наркотиків. У результаті проведених оперативних заходів поліцейські викрили в різних районах Луцька ще шість місць
зі схованим для продажу амфетаміном. Усе
вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. n
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МОТОЦИКЛІСТ
«ПІД ГРАДУСОМ»
ЗБИВ ЧОЛОВІКА

Боєць розвідроти 28-ї бригади Олег Кравець у своєму вірші назвав
Юлію Тимошенко «єдиним політичним кіборгом України».

«Запоріжсталь», від чого державна
казна поповнилася мільйонами гривень. У період жорсткої економічної
кризи утримала нашу економіку від
дефолту, ні на день не затримавши
виплати зарплат, пенсій та соціальних допомог. Люди пам’ятають
«Юлину тисячу» — часткову компенсацію заощаджень ще радянських
часів, підвищення виплат на новонароджених, сотні автомобілів для

якість,
« —якоюГоловна
володіє Юлія
Тимошенко і яка має
бути визначальною для
президента, — це любов
до Вітчизни, сила духу,
сила волі, сила знань, —
наголосив Леонід
Кравчук.

»

сільської медицини, безкоштовну
видачу актів на присадибні земельні
ділянки.
Сфальшувавши результати президентських виборів 2010 року, влада вдруге кинула Тимошенко за ґрати, але не зламала цю тендітну жінку.
«Юлі — волю», — таким було одне
із гасел Революції гідності.
— Якби тоді вона стала главою
держави, українці вже жили б у зовсім іншій країні: без війни, з Кримом,
в економічному достатку, — переконаний учасник Революції гідності,
співзасновник та керівник Першого
добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Геннадій
Друзенко.
Підтримку лідерці «Батьківщини»
висловили близько тридцяти українських патріотів — добровольців,

воїнів АТО, серед яких були і «кіборги». За силу духу і несхитність віри
в рідну державу боєць розвідроти
28-ї бригади Олег Кравець у своєму
вірші назвав її «єдиним політичним
кіборгом України».
Авторитетне слово про лідера
«Батьківщини» сказали на з’їзді також народні депутати України Андрій Кожем’якін та Григорій Немиря,
донька Євгенія, а у відеозверненнях — колишні президенти Грузії
і Польщі Міхеіл Саакашвілі та Олександр Кваснєвський, всесвітньо
знаний бразильський письменник
Пауло Коельо. Висунення Юлії Тимошенко у президенти привітали президент ЄНП Жозеф Доль та колишній Генсекретар НАТО Андерс Фог
Расмуссен. Перемоги на виборах
їй побажали генеральний секретар
Міжнародного демократичного союзу (IDU) Крістіан Каттнер та секретар Християнсько-Демократичного
союзу Німеччини Бертіл Венгер, інші
закордонні та вітчизняні політики, відомі принциповістю і визнанням.
Юлія Тимошенко подякувала родині та команді за підтримку та довіру і заявила, що ні на крок не відступить від своєї мети — побудови
Великої України. Заради цього вона
і погодилася балотуватися у президенти. Основою для змін стане Новий курс — програма відродження
країни, розроблена кращими фахівцями під керівництвом Юлії Тимошенко.
Вона зазначила, що нині Україна
стоїть перед вибором: або нація далі
програватиме бій за боєм, віддаючи на поталу національні інтереси
та власну гідність, або нарешті зберемо всі свої сили і, давши бій бідності, корупції та несправедливості,
почнемо красиве відродження. n
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Дорожньо-транспортна пригода,
у якій загинув пішохід, сталася
минулої суботи у Дубенському районі
на Рівненщині
Олена ВОЛИНЕЦЬ

селі Стара Миколаївка, повідомляє
відділ комунікації Рівненської області,
близько 18-ї години 18-річний мешканець села Буща їхав мотоциклом «МТ» і не впорався з керуванням, перетнув смугу зустрічного руху та збив 71-літнього місцевого жителя,
який ішов краєм дороги. Пенсіонера із важкими травмами госпіталізували у реанімаційне
відділення Дубенської центральної районної
лікарні. Медикам не вдалося врятувати чоловіка — близько 22-ї години він помер, не приходячи до свідомості.
У мотоцикліста медики діагностували закритий перелом передпліччя та виявили запах
алкоголю. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть
потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
А позавчора на Рівненщині ще одна дорожньо-транспортна пригода зі смертельним
наслідком сталася поблизу Корецького поста
патрульної поліції. Під колесами «Вольво» загинув чоловік, особу якого встановлюють правоохоронці. n
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ЗНОВУ ПІДЕ НА НАРИ —
ТЕПЕР ЗА ВБИВСТВО
Рожищенський відділ Маневицької
місцевої прокуратури затвердив і
скерував до суду обвинувальний акт
у кримінальному провадженні про
заподіяння 27-річним мешканцем
села Квітневе Рожищенського району
тяжких тілесних ушкоджень дружині,
що спричинило її смерть
Наталія МУРАХЕВИЧ

l Ковельська волон-

l Рись, яка гуляла в гідропарку в Житоми-

терка Тамара Трейгут
вручила дітям загиблих
Героїв подарунки, а
їхнім мамам – сукні.
Власниця крамнички «ТОМіКОМ» уже кілька років
співпрацює з соціальними
службами і щоразу сім’ї,
які опинилися у скруті,
отримують від неї цікаві та
корисні гостинці.

рі, буде жити в Рівненському зоопарку. Про
небезпечну кішку відразу повідомили екологів. Її
спіймали та привезли до міського центру захисту
тварин, де ветеринари виявили в червонокнижної тварини перелом правої передньої лапи.
Спеціалісти припустили, що самця ще маленьким забрали з дикої природи й утримували у
неволі. Повертати в дику природу цю тварину
недоцільно: самець кастрований, тому потомства не дасть, тож як тільки одужає, — поселиться у звіринці.

к свого часу повідомлялося, увечері
4 листопада 2018-го раніше судимий за
крадіжки нетверезий чоловік, який незадовго до того умовно-достроково звільнився з
місць позбавлення волі, під час сімейної сварки ударив жінку кулаком у голову, завдавши
їй смертельних травм. Зловмисника обвинувачують у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу
України (позбавлення волі на строк від 7 до 10
років), і невдовзі він постане перед судом. n

Я

Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UA
A

8

РЕАЛІЇ

24 січня 2019 Четвер

www.volyn.com.ua
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Волинянин підпалив співмешканку
і помер від отруєння
Суперечка з п’яницею для 42-річної Оксани Бугайчук (на фото) із Городища
Рівненського району закінчилась трагічно. Чоловік, який уже не раз піднімав руку
на жінку, облив її запальною сумішшю і черкнув запальничкою
ідколи я переїхала до Рівного,
мама жила в Городищі спершу сама, а потім зійшлася з односельцем, — розповідає донька
потерпілої Ірина Медведюк.
—
Співмешканець
почав сильно випивати,
а за ним — і мама. Останній
раз вона пиячила ввечері
2 січня, коли прийшла з Андріївського ринку, де працювала. Чоловік попросив у неї
грошей. Мама відмовила,
сказавши, що дасть зранку
на похмілля, а не вночі, в мороз. За словами мами і сусідів, пияк розізлився, облив
її чимось і підпалив… На ній
згоріли штани та колготи.
Майже півтіла обгоріло.
Як повідомили в поліції,
відомості про підпал жінки
внесено до реєстру досудових розслідувань. Правоохо-

Фото rivnepost.rv.ua.

Левко ЗАБРІДНИЙ

-В

мамі згоріли штани та колготи. Майже півтіла
« Наобгоріло.
»
ронці відкрили провадження
за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне
тілесне ушкодження серед-

ньої тяжкості). Проте покарання нести нікому.
42-річний
співмешканець жінки Віталій Ваку-

люк після інциденту поїхав
на Волинь, звідки родом,
а 13 січня помер. За повідомленням поліції, він отруївся алкоголем.
Історія про Оксану Бугайчук розлетілася соціальними мережами. Знайомі жінки забили на сполох, коли їй
в обласній лікарні начебто
відмовилися допомогти. Як
розповіла
односельчанка
пані Бугайчук Таня Мичка,
коли обгоріла звернулася
до опікового центру, її відправили додому — митися,
переодягтися і взяти гроші.
Головний лікар закладу
Іван Зима розповідає інакше: ніхто потерпілій не відмовляв у наданні допомоги,
навпаки, їй запропонували
госпіталізацію, проте вона
попросилася на короткий
час поїхати додому по речі.
— Пані Оксані вже провели кілька операцій, — зазначає пан Зима. — З нашо-

го бюджету виділено кошти
на лікування. Стан пацієнтки
стабільний. Позитив в її одужанні буде.
Як повідомляє донька потерпілої, головне — здоров’я
матері, а тому будь-яких
претензій обласній лікарні
родина виставляти не буде.
Частину коштів на її лікування дочка вже зібрала, проте
через ускладнення від опіків
невідомо, скільки грошей
родині ще потрібно.
Найбільше
постраждали ноги, а також обличчя
та рука. За словами Ірини,
про опіки мама не хотіла
нікому розповідати: думала, що через кілька днів вони
заживуть.
— Я 8 січня приїхала
в село, щоб її забрати, і лише
тоді побачила, що трапилося насправді, — розповідає
донька. — Мама до лікарні
нікому ноги не показувала…
А вони почали вже гноїтися… Їй капають велику дозу
антибіотиків, уже зробили
переливання крові. Коштів
на пересадку шкіри мені
не вистачить, — розповідає
дочка.
Ірина просить допомоги
в небайдужих людей. Адже
врятувати мамі ноги за інтенсивного лікування можна. Кошти слід перерахувати
на картку Ощадбанку Ірини
Володимирівни Медведюк:
5167 8020 0043 8850. n

n Варто знати

Як розподілити 130 мільярдів соціальної підтримки
справедливо: у Мінсоцполітики назвали три складові
На сьогодні майже половина
жителів України одержують ті чи інші
види соціальної підтримки. Якщо
розділити суму у 130 мільярдів
гривень, передбачених на соціальні
виплати у Державному бюджеті
2019 року, на число наших
співгромадян, що легально працюють
і сплачують податки (а таких близько
16 мільйонів), на кожного припаде
майже по 8000 гривень. У той же
час, за оцінками міжнародних
експертів, в Україні щонайменше 10%
соціальної допомоги виплачується
неправомірно. Яким чином
контролюватиметься використання
коштів, котрі у вигляді податків
сплачуємо всі ми, — про це розповів
генеральний директор Директорату
сім’ї та соціальної підтримки
Міністерства соціальної політики
України Віталій Музиченко
СКЛАДОВА ПЕРША: ВІРНО ВИЗНАЧИТИ
АДРЕСАТА

Критерії надання соціальної підтримки
(у першу чергу — житлових субсидій), що діяли у попередні роки, були дуже «розмиті»,
і соціальну допомогу іноді одержували далеко
не найбідніші. Отримувач міг працювати неофіційно, мати тіньовий дохід, жити на «широку ногу», але декларувати низьку офіційну
зарплату, а подекуди і повну відсутність доходів, і отримувати соціальну допомогу. Або
подружжя могло бути зареєстровано за різними адресами і на обидві квартири одержувати субсидії. А подеколи — ще і здавати одне
з цих помешкань в оренду.
Від минулого року при призначенні субсидії почали звертати увагу не лише на офіційно
задекларовані доходи, а й на реальний склад
сім’ї, на те, яким помешканням вона володіє,
які коштовні речі купує тощо.
Звичайно, усі життєві обставини не передбачиш, тому критерії постійно допрацьо-

підтримки населення України», який Мінсоцполітики впроваджує за сприяння Світового
банку.
СКЛАДОВА ТРЕТЯ: КОНТРОЛЮВАТИ
СПІЛЬНО З ГРОМАДЯНАМИ

Віталій Музиченко: «Кожен громадянин має право знати, куди витрачаються бюджетні
кошти, і може особисто долучитися до контролю за їх розподілом».

вуються. А індивідуальні випадки розглядають
комісії при місцевих органах соціального захисту. І навіть ті заявники, хто за формальними ознаками не мають права на допомогу, але
можуть довести, що її справді потребують,
підтримку від держави у більшості випадків
отримують.
СКЛАДОВА ДРУГА: ВДОСКОНАЛИТИ
МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ

У середині грудня Кабінет Міністрів створив Державну соціальну службу України, яка
буде відповідати за реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення,
захисту прав дітей, а також здійснювати контроль за наданням соціальної підтримки.
Це дасть можливість нарешті відокремити функції призначення соціальної допомоги від контролю цього процесу. Адже наразі
парадокс нашої системи контролю полягає
у тому, що той місцевий орган, який призначає і виплачує допомогу, він же і контролює
правомірність своїх дій.
Створення професійного контролюючого органу дасть змогу ефективно перевіряти

не лише отримувачів допомоги, а й посадових осіб, відповідальних за її надання. Також
розпочнеться перевірка якості соціальних послуг, які призначаються людям похилого віку,
інвалідам, дітям-інвалідам у закладах соціального захисту, зокрема в інтернатах, територіальних центрах.
Методики перевірок теж будуть кардинально змінені. У Мінсоцполітики переконані:
проконтролювати абсолютно всіх — безглуздо і недоцільно. Майбутнє — за вибірковими
перевірками, що базуються на так званих
«профілях ризику», коли вже на етапі звернення «профіль» заявника за спеціальним
алгоритмом буде співставлятися з «профілями» типових порушників. У такі списки
потраплятимуть лише ті, з чийого боку існує
ризик зловживань. А переважну більшість отримувачів контролюватимуть мінімально або
не перевірятимуть взагалі.
Подібні підходи вже виправдали себе в інших країнах Європи. Розробка ефективних
механізмів контролю при наданні соціальної допомоги наразі здійснюється у рамках
проекту «Модернізація системи соціальної

Жителі успішних країн розуміють, що бюджет соціальної підтримки — це ті самі кошти,
які вони платять у вигляді податків. Вони засуджують тих, хто отримує соціальні виплати
незаслужено, і охоче повідомляють органи
соціального інспектування про порушників
і шахраїв.
Більшість населення в Україні — 67,2%
опитаних — також висловили негативне
ставлення до тих, хто навмисне надає недостовірні дані з метою отримання допомоги
від держави, — це виявили минулорічні соціологічні дослідження, проведені за сприяння
Світового банку.
Громадяни України вже отримали змогу
дізнатися, кому саме за рахунок їхніх податків
надається допомога. На ресурсі subsidii.ioc.
gov.ua достатньо ввести адресу, щоб з’ясувати, чи отримує субсидію той, хто там зареєстрований. При цьому ім’я, прізвище та інші
персональні дані у реєстрі не відображаються.
А повідомити про факти незаконного
надання чи отримання субсидій, інших видів
соціальної допомоги та соціальних послуг
можна на безкоштовну «гарячу лінію» —
0 800 50 2757 (з 9.00 до 18.00 по буднях), яку
за підтримки Світового банку було запроваджено восени. Результати опрацювання повідомлень про порушення з боку посадових
осіб та населення контролюються Мінсоцполітики.
Створення
ефективних
механізмів
контролю за розподілом соціальної підтримки в Україні дасть можливість зекономлені
кошти витратити на поліпшення медичних
та освітніх послуг, на підвищення соціальних
гарантій через розподіл іншим категоріям населення, які дійсно потребують допомоги. n
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n А ви як думаєте?
Не обов’язково вносити якісь доповнення
до закону про булінг. За хуліганство, побої,
інші злочини, пов’язані із жорстоким ставленням до людини, згідно із законодавством передбачене покарання.
Фото mel.fm.

ЯК ЗАХИСТИТИ… ВЧИТЕЛЯ?
У зв’язку із резонансною подією
у Київській школі № 157, коли
батько жорстоко побив педагога
за те, що той накричав на його
сина, столичні освітяни планують
організувати акцію протесту.
Одна з їхніх вимог — визнати
булінг (психологічне, фізичне
та інше насильство у навчальних
закладах) та відповідальність
за нього не тільки щодо учнів,
як це нещодавно було зроблено
окремим законом, а й стосовно
вчителів. Чи є у цьому потреба?

Микола БІЛЬШЕВИЧ,
волонтер, бард
(м. Ковель):

— Я підтримую визнання булінгу щодо
вчителів, бо нині, на мою
думку, діти вже сіли на голову своїм наставникам.
А для того, щоб успішно вчитися, вони
мають або любити, або боятися своїх
педагогів. Впровадження такої норми,
можливо, дасть змогу зменшити тиск
на освітян і вони зміцнять свій авторитет, а школярі менше маніпулюватимуть
і батьками, і вчителями.

Зіновія ЛЕЩЕНКО,
Богдан ШИБА,

начальник управління
освіти Луцької
міської ради
(м. Луцьк):

— Проблема булінгу — не сьогоднішня.
Скільки живе людство,
стільки вона й існує. Просто тепер модним словом названа. Пригадайте ще радянський фільм «Опудало» — це явище
там чітко показане. Принижувати гідність
людини, ким би вона не була — двірником, учителем, лікарем, інженером чи
очільником структури, — ніхто не має
права. Цькувати будь-кого — огидно й
низько. Сам факт побиття, навіть якщо
педагог неправий — неприпустимий.
Вчитель теж чийсь син, батько, чоловік.
Накричав на учня? А чи завжди вони ведуть себе гідно? Це, мабуть, таке виховання в сім’ї, якщо діти дозволяють собі
обзивати наставників, корчити гримаси.
А педагог ще й не може зробити їм зауваження, а часом це необхідно, навіть
і в категоричній формі. Маємо просто
захистити людську гідність, не прив’язуючись до професії і до випадку.
Ірина
КОНСТАНКЕВИЧ,
народний депутат
України від партії УКРОП
(м. Луцьк):

— Сьогодні я працюю
на окрузі в Маневицькому районі. І, зокрема,
в селі Костюхнівка директор школи Василь Давидюк теж порушив це питання як таке, що хвилює всю освітянську
спільноту. Приниження вчителів, моральний, психологічний тиск і навіть фізичний
стали наслідком втрати авторитету педагога у суспільстві. І скільки б не ухвалювали законів, якщо вони не виконуються,
норми декларуються, а не працюють,
це може закінчитися тим, що нікому буде
йти в клас до учнів. Отже, наше завдання
захистити педагога, якщо ми дбаємо про
майбутнє. Підтримати також і матеріально. Саме тому я відстоюю і категорично
наполягаю, щоб виконувалася норма Закону про освіту щодо зарплати педпрацівників найнижчої категорії (3 мінімальні зарплати, тобто майже 12 тис. грн). І,
звичайно, на комітеті розглянемо питання про внесення змін у закон про булінг.
Євген КОРОЛЬ,
вчитель хімії, педагог
із майже 50-річним
стажем (с. Кримне
Старовижівського
району):

—
Психологічного
тиску батьків на вчителів, а тим більше фізичного, не має бути,
тому ця ситуація спонукає до рішучих дій,
бо вона непоодинока. Якщо вирішується
справа не за допомогою слова, це означає, що першочергово у людини спрацьовують інстинкти, проте вони не роблять
нас кращими, а лише гіршими, відбувається моральне падіння, як би це сумно
не звучало. Які б негаразди не відбувалися, батьки повинні порозумітися з учителями, не вдаючись до рукоприкладства.

луцький міський голова
2006–2010 років
(м. Луцьк):

підтримую визнання
« Ябулінгу
щодо вчителів,
бо нині, на мою думку, діти
вже сіли на голову своїм
наставникам.

»

Треба сприймати світ через серце і розум, а не через інстинкти: якщо ображають, значить діятиму ще радикальніше.
Все, що ми робимо, повинно вписуватися у межі людяності.
Ганна СЕРНЮК,
директор школи
(с. Городець
Володимирецького
району Рівненської
області):

— Я вже 40 років працюю у школі, з них 20 —
директором, й у моїй практиці траплялися різні випадки. Бувають ситуації, що
вчитель неправий, бувають — що і учень,
а часом — і батьки неправі. Але якщо ми
нормальні й адекватні люди, то завжди зможемо порозумітися й домовитися. У нас ніхто з кулаками на педагогів
не кидається й бійки не влаштовують.
Все-таки сільські діти з більшою повагою ставляться до вчителів. Тому навіть
не знаю, чи потрібний такий закон.
Олеся КОВАЛЬЧУК,
заслужений учитель
України (с. Жидичин
Ківерцівського району):

— Як не прикро, але
київські вчителі мають
рацію. Підстав для їхньої
ініціативи в освітньому
просторі більш ніж досить. Малоосвічена
частина батьківської громадськості вважає себе спеціалістами у сфері педагогіки
і трактує взаємини вчителя та учня дуже
специфічно, на власний егоїстичний розсуд. Я завжди кажу, що педагог — останній запобіжник на шляху до деморалізації.
І якщо його атакувати чи нейтралізувати,
то що буде? Так можемо дійти до того, що
діти перестануть поважати вчителя.
Сумно, що об’єктом булінгу стають
найбільш відповідальні за роботу освітяни. Лінькуваті завжди добресенькі, солодесенькі у стосунках із вихованцями
і батьками.
Андрій РОЗТОКА,
кандидат педагогічних
наук, заслужений
майстер спорту України,
заступник голови
Горохівської РДА:

— Вважаю, що є
така потреба. Я обурений випадком у київській школі. Але
хочу сказати, що те, що там сталось, —
це непоодинокий факт, просто він набув розголосу. На жаль, вчитель не має
ні права, ні можливості захищати себе
не тільки психологічно, а й фізично від

нападників — батьків чи учнів. Нема ніяких гарантій від посягань на його права.
Усі закони, що були прийняті, наділяють
певними правами учнів, а про педагогів
тут, на жаль, мова не йде. Це погано.
Галина ЙОВИК,
директор ЗОШ І — ІІ
ступенів, депутат
облради
(с. Воля Ковельського
району):

— Ми постійно тримаємо на контролі це питання. І раніше видавали накази про
запобігання жорстокості і насильству
як щодо учнів, так і стосовно працівників
навчального закладу. Зараз, коли загострилася проблема, в школі створена
спеціальна комісія, яка займається профілактикою булінгу й боротьбою з цим
злом. Вважаю, що нині, коли фіксується
багато випадків жорстокості й насильства, просто необхідно ввести норму закону, яка б захищала й учителів.

— Звичайно, закон
приймати треба, бо інакше це питання не врегулюється. Але самим
нормотворенням не вдасться добитися
результату. Все залежить від суспільства, а найголовніше — від його найбільшої проблеми — великої матеріальної
нерівності. Вона є і між батьками, які приводять своїх дітей до школи. Тому деякі
учні почувають себе абсолютно захищеними, коли може прийти тато і «права
покачати», а інші — беззахисними. Оцю
проблему треба вирішувати!
Олена ГОНЧАРУК,
працівник архіву
(смт Турійськ):

— Думаю, на рівні закону це робити
не обов’язково. Причина
таких неприємних випадків у самих людях. Усіх
правил та законів насамперед маємо
дотримуватися ми самі. Повинен бути
діалог між батьками, вчителями і дітьми.

Андрій МЕЛЬНИК,
учитель історії Луцької
гімназії № 21 імені
Михайла Кравчука
(м. Луцьк):

— Якщо вийшов закон, де говориться про
порушення прав одних
людей (учнів), то чому б не зробити і про
порушення прав інших (педагогів)? От
батько побив учителя. Буває, що їм погрожують. Якщо вже констатуємо, що
є такі випадки, то спробуймо захищати
освітян. Булінг є. Питання у тому, наскільки ми розуміємо, що це таке, бо переклад «цькування» не зовсім точний.
Якщо ж прописати в законі відповідальність за насильство, то чим детальніше
викладено у ньому процедуру притягнення до відповідальності, тим краще.
Іванна КОСТЮК,
завідувачка амбулаторії
загальної практики —
сімейної медицини
(с. Ветли
Любешівського району):

— У нас із чоловіком двоє синів, старший — уже студент, молодший — четвертокласник Ветлівського ліцею. На щастя,
таких серйозних проявів жорстокості у нашій школі ніколи не виникало ні по відношенню до учнів, ні по відношенню до вчителів. У сільській місцевості, напевне, люди
спокійніші, врівноваженіші, дітей змалку
привчають до праці, вимогливіше до них
ставляться. Звичайно, іноді між підлітками
складаються не зовсім дружні стосунки, й
почубитися вони можуть... На батьківських
зборах у нас виступала психолог, застерігала і батьків, і дітей, що тепер за булінг
встановлено відповідальність.
А піднімати руку на вчителя — це взагалі, на мою думку, неприпустимо. Зрештою,
як і на будь-кого, незалежно від професії.

Галина САЛІВОНЧИК,
колишній директор
школи (с. Щитинська
Воля Ратнівського
району):

— Такий закон потрібен, але не все буде
ним визначатися. Безперечно, і учні потребують часом захисту,
і вчителі. А те законодавство, що є зараз,
не досконале у цьому сенсі. Певні зміни вже відбуваються і ми їх відчуваємо,
але в той же час ще не всі вчителі і батьки до них готові. Як у кожній хаті — свої
«уклади», так само і у школі, адже у справі виховання дітей є дуже багато нюансів.
На мою думку, все починається із взаємин у сім’ї, адже вона є найголовнішою
інституцією. Тобто, жоден закон не буде
ефективним, якщо не проводиться виховна робота на «нижчих щаблях».
Віктор НИКИТЮК,
учитель року-2018,
заступник директора
«Локачинської ЗОШ І–ІІІ
ступенів-гімназії»
(смт Локачі):

— Фізичне насильство, незалежно від того,
чи до вчителя, чи до когось іншого, є кримінальним порушенням. Тому додаткових
законів тут не потрібно. А проблема їхнього цькування хоч і не масове явище, але є,
і потрібно про нього говорити, щоб і психологи це визнали, і на виконавчому рівні
прописали, як захистити педагога. Йдеться
не лише про застосування сили, а й про
психологічний тиск, маніпуляції зі сторони
батьків і школярів. Часто висувають претензії до педагогів, хоч і не завжди виправдані: то оцінку не таку поставили, то не так
до дитини віднеслись.Тому акція протесту
виправдана: проблема є, її треба визнати й
почути вчителя. n

n Куточок поезії

n Історії кохання

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

ПОЧУТТЯ У КРЕДИТ

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Фото litakcent.com.

n На поворотах долі
Катерина ЗУБЧУК

Євгенія НАЗАРУК

Ранок. Кава. Думок бездоння…
У кутку сопе домовик.
Він вже звик до її безсоння
І до сліз у подушку звик.
Скільки їй? Він, біг ме, не знає.
Це людина рахує літа…
Їй Шекспіра вночі читає
І годує її кота.
На роботу будить порану…
Ну а з НЬОГО який є толк?
Коли б міг, її донжуану
Пику добре таки б натовк!..
Жаль її. Простота наївна.
Що від нього вона діжде?
Вже б ходила у королівнах,
А то жданики все пряде…
Есемеска збудила тишу,
Заблищала сльоза між вій:
«Ти пробач. Не прийшов. Не вийшло.
Ще рік-два — і я буду твій».
…Ранок. Тиша. Холола кава.
Шикувались слова в транзит:
«Не приходь. Любов — не забава.
Я не хочу любові в кредит!»
с. Лище
Луцького району. n

ТАК ХОЧЕТЬСЯ
БУТИ У ПАРІ
За вікном холодно і віє вітер,
а вам у теплій і затишній кімнаті на душі так само, як і на вулиці, холодно та самотньо. Якщо
це так, то зателефонуйте мені,
57-річній одинокій жінці. Мій
тел. 0684078934.
ххх
Самотня жінка приємної зовнішності (44 роки, зріст 170 см,
вага 67 кг) хотіла б, щоб відгукнувся
для спільного життя розумний, порядний, вірний, одинокий чоловік
віком від 40 до 55 років, зростом
не нижче 180 сантиметрів. Бажано,
щоб він був забезпечений житлом.
Буду згідна на переїзд. Мої тел.:
0969811360, 0507200590.
ххх
Мені 42 роки, живу в селі
з матір’ю. Шукаю собі половинку — жінку, яка може бути з дитиною. Деталі при зустрічі. Мій
тел. 0669097794.
ххх
Мені 54 роки, симпатична, маю
своє житло, інвалід ІІІ групи. Хотіла б
зустріти чоловіка віком 58–60 років, який був би для мене надійною
опорою. На переїзд не згідна. Мій
тел. 0985601552. n

ніхто
ТАК
не КОХАВ

Що відчувають
жінки
в цивільному
шлюбі?

volyn.com.uaa
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l ЗІРКОВЕ КОХАННЯ

«Не ревную і не даю
приводів для ревнощів»

»

Фото telegraf.com.ua.

с. 10—11

l ЕКСКЛЮЗИВ

Улюбленець публіки
Петро ПАНЧУК:
«Коли моя Людмила
народжувала сина,
ми вдвох співали
«Гуцулку Ксеню»

Фото з архіву сім’ї ВЕРЕТКИ-КАЗЬМІРЧУКІВ.

вирішила: «Хто перший підійде й
освідчиться мені, за того й піду заміж.
Я буду знати, що ця людина послана
мені Всевишнім»
Всевиш

с. 7—9
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

l НЕЙМОВІРНИЙ СЮЖЕТ Одного дня дівчина

»
«ТАК НІХТО
НЕ КОХАВ»
с. 12—13

ЗА 24 СІЧНЯ ВЖЕ У ПРОДАЖУ!
У!

Наше з Андрієм знайомство
почалося ще торік влітку. Чоловік якось сам прийшов у редакцію до ведучої рубрики «Любить.
Не любить!» і сказав, що хотів би
розповісти свою непросту історію. Сьогодні, мовляв, у нього
є сім’я — дружина, дитина, яких
він любить, про яких дбає. А був
час, коли не покидала думка про
самогубство. Оскільки Андрій
збирався наступного дня їхати
на заробітки у Польщу, то ми домовилися зустрітися для розмови з ним і його дружиною Інною
вже тоді, як повернеться додому.
Так і сталося. Правда, при зустрічі чоловік сказав:
— Я готовий свідчити зі сторінок газети про своє покаяння, про те, як прийшов до Бога
і знайшов свою любов. Ось тільки
мама, яка свого часу через мене
дуже настраждалася, проти такого мого публічного одкровення…
Отже, зійшлися ми на тому, що
я не називатиму прізвища своїх
героїв, а імена зміню…
— Я ріс звичайним хлопцем, — каже Андрій. І в той же
час, мабуть, особливим. Любив
малювати, багато (дуже багато!)
читав. Цікавився книжками про
релігію — все шукав істину. Займався і магією, й іншими дурницями, які завели мене в прірву.
Це були 1990-ті роки. Почалося в Андрія, коли мав 16–17 літ,
з алкоголю. А там і наркотики
спробував. І на 8–10 років застряг у трясовині, з якої нібито й
хотів вибратися, але ніщо не допомагало — ні лікування, ні замовляння…
— Мама що тільки не робила,
аби врятувати мене, — пригадує
чоловік. — І до ворожок навіть
зверталася. Але це тільки погіршувало ситуацію. Мені в потилицю вже дихала та, «з косою».
Я чудово розумів, чим усе може
закінчитися. Але, чіпляючись
за життя, думав, що в мене все
буде добре, — матиму ще дружину, машину… Перший раз
я покаявся, коли мені було років двадцять. У час просвітління
в одному із сіл Маневиччини,
де жила моя бабуся, прочитав
Євангеліє і прозрів. Там же пішов
до церкви баптистів і прийняв
хрещення. Мав одружуватися
з дочкою пастора, але весілля
не відбулося. Поїхав до Луцька

«Ми повернулися з того світу,
і Бог дарував нам радість
повноцінного подружнього життя»
Ці щирі слова прозвучали від лучан Андрія та Інни, які падали,
як кажуть, нижче плінтуса, вважай, помирали через свою згубну
пристрасть. Але Господь почув їхні молитви і порятував грішні душі
Фотоколаж Олександра ДУРМАНЕНКА.

«Не думайте, що у нас ідеальне життя. Але ми все переборюємо з Божою поміччю».

і… зірвався. Настав страшний
період. Я розривався між своїм
падінням і тим, що колись покаявся, але не зміг залишитися
у вірі. Це був мій відступ, знехтування Божою благодаттю.
У кінці 1990-х — на початку 2000-х Андрій двічі пробував
створити сім’ю. Одружувався.
У першому шлюбі народилася
дочка, у другому — син. Усе думав, як міркує зараз, що дружина, дитина його зупинять і старе
життя залишиться десь у минулому. І мати, як пригадує, раділа —
весілля справляла, тішилася, що
«нарешті син заживе нормальним
життям». Але, зізнається Андрій,
який із нього тоді був чоловік?!
Грошей не приносив — навпаки,
з хати міг потягнути щось, аби купити «дозу». Йшов з дому, гуляв,
а дружина залишалася з малою
дитиною. Тож і перший, і другий
шлюб розпався. Тепер дочці вже
вісімнадцять, синові — чотирнад-

цять. У них із батьком нормальні
стосунки. А тоді не думав про дітей.
— Був час, коли я вже не коловся, — розповідає Андрій, —
а пив. Якщо кажуть, що людина
впала нижче плінтуса, то цим
«плінтусом» для мене був алкоголь. Колись я переживав, щоб

своєму житті я бачила
« Убагато
і любила посвоєму. А тепер для
мене найважливішим
було, щоб мій чоловік
любив Бога.

»

не вийти у місто в не адідасівських кросівках, а як почав пити,
то збайдужів до таких тонкощів.
Міг піти і в гумових шлапаках,
бо одна думка була — як швидше
добратися до «точки», до склянки. Ночував у підвалах, з нарко-

диспансеру не вилазив. Уже сам
ішов туди, щоб зняли «ломку».
Але й там примудрявся пити.
Сьогодні я розумію, що зі своїх 43 років 20 я викинув на вітер.
Були моменти, коли відчував, що
вмираю. Але завжди просив Господа спасти мою душу. Звертався до нього, промовляючи:
«Не може ж бути, що ось так піду
із життя…»
Саме в цей період, коли
«падати далі було вже нікуди»,
у наркодиспансер прийшли дівчата із церкви Християн віри
євангельської «Віфєзда» («віфєзда» — з грецької «дім милосердя»).
— Вони запросили послухати їхню проповідь, — пригадує
той день Андрій. — Я пішов, послухав. І попросив помолитися за мене. Сталося так, що ми
подружилися. І після лікування
за порадою однієї з віруючих
я поїхав у Володимир-Волин-

»

Чому коханий
Олени Кравець опинився
за лаштунками
«Кварталу 95»?

І Бог послав Ірині чоловіка —
священика з Парагваю

«20 РОКІВ ІЗ 43 Я ВИКИНУВ
НА ВІТЕР»

»

Читайте в іншій нашій газеті «ТАК НІХТО НЕ КОХАВ» за 24 січня:
Улюбленець
публіки Петро
Панчук: «Коли
моя Людмила
народжувала сина,
ми вдвох співали
«Гуцулку Ксеню»

Чому коханий
Олени
Кравець
опинився за
лаштунками
«Кварталу
95»?

Молилася – і Бог
послав Ірині чоловіка –
священика з Парагваю

А на сайті volyn.com.ua — ще більше неймовірних історій!

ський — у «Дім милості». Жив
у реабілітаційному центрі. Потім
було покаяння. Алкоголю і наркотиків не стало у моєму житті.
Бог забрав усе чуже в одну мить.
І на роботу влаштувався у Володимирі-Волинському. Згодом
до Луцька повернувся зовсім іншою, як був, людиною.
«ЗУСТРІЛИСЯ,
ЯК УЖЕ ПОЗБАВИЛИСЯ
ЗГУБНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ»

Андрій та Інна пам’ятають той
день, коли вони познайомилися. Це був початок 2016-го. Сталося так, що вони їхали з Луцька
на зібрання до церкви «Віфєзда»
у село Крать Турійського району
в одному бусі. Інна відвідувала
іншу церкву Християн віри євангельської, але одна з віруючих
запросила її із собою. Жінка розповідає:
— Уже шість років, як я покаялася і прийняла хрещення.
А до цього багато літ пропадала. З дитинства так склалося, що
батька не мала (він то був, але
мною не цікавився), а мама хворіла, тож змалку я належала сама
собі. Куди вітер подув — туди
мене й несло, як кажуть. Усе починалося класично: компанія
підлітків, нібито безневинні слабоалкогольні напої, потім — міцніші, а там і наркотики.
У 23 роки Інна вийшла заміж.
Але, як вважає, справжнього сімейного життя так і не знала.
Чоловік із того ж середовища,
де перевага віддавалася кайфуванню. Може, народження дитини щось змінило б, та вагітність
виявилася позаматковою. Була
важка операція. Невдовзі — і розлучення.
— Хоча раз у раз, — каже жінка, — як і багато хто з таких же
людей, я себе обманювала, вважаючи, що зможу сама відмовитися від своєї згубної пристрасті.
Але знову й знову зривалася.
І було ще гірше, як до цього. Я й
раніше знала віруючих, але сама
не вникала у суть їхньої віри. І ось
це сталося. Перш мій брат покаявся, потім я. Прийшла до Бога
і наша мама (на жаль, уже покійна), побачивши, що ті зміни, які
відбулися з її дітьми, можливі
лише з волі Господа. Мама знала,
які ми з братом були і як буквально в один день ніби заново народилися…
Яка вона, любов, що привела
до шлюбу двох колись залежних людей? Коли про це зайшла
мова, Інна сказала:
— Наші з Андрієм стосунки розвивалися дуже швидко.
У своєму житті я бачила багато
і любила по-своєму. А тепер для
мене найважливішим було, щоб
мій чоловік любив Бога. Це основа, принцип, за яким шукала
свою половинку, будучи у віці
Ісуса Христа. І знайшла. Я знаю
недоліки Андрія, але не зважаю
на них. І це не розум підказує
не бачити цих недоліків — сам Господь так керує. Бо якби я зупинилася, почала оцінювати людську суть Андрія, то б не вийшла
за нього заміж. Хоч відверто скажу, що в мене характер ще, може,
гірший, ніж у мого чоловіка, і недоліків у мене більше, як у нього.
Я це розумію. Потрібен час, щоб

ми змінилися. Бо ж ми нібито повернулися з того світу.
«ЯКЩО ЛЮДИ ЛЮБЛЯТЬ,
ТО ПОВИННІ СЛУЖИТИ
ОДНЕ ОДНОМУ»

11 листопада 2016-го Андрій та Інна одружилися. У колі
найрідніших, близьких людей
пройшло таїнство вінчання. Все
було дуже просто, без розкоші,
до якої і не прагнули. Мати Андрія прийняла невістку дуже добре, бо, як каже чоловік, розуміла, що це вже його свідомий
вибір — вибір віруючої людини.
Тобто не під впливом алкоголю чи наркотиків, як це було
у перших шлюбах.
— А головне те, — мовить Андрій, — що Інна прийняла мене
з усіма моїми хворобами і недоліками — з тим багажем, який накопичився за 40 літ життя. Вона
сказала: «Ти — мій чоловік, і ми
з тобою будемо разом до останніх своїх днів…»
Що для того потрібно, аби ось
так, без будь-яких умов, прийняти одне одного? З приводу цього
чоловік згадує біблійне:
— Господь каже: якщо ви любите одне одного, то повинні служити одне одному. Якщо я люблю, то роблю щось для близької
людини. Тобто любов — це є дія:
стараюся забезпечити дружину
і дитину, турбуватися про них,
допомагати в побуті. Той же посуд помити, прибрати у квартирі — не лише обов’язки дружини.
Дрібниці, але з них складається
наше життя.
Великою втіхою у сім’ї є син,
який народився у листопаді
2017 року. При згадці про нього
жінка говорить:
— Ми одружилися, і через місяців три я завагітніла. Ці місяці
були суцільною молитвою. Якщо
чесно, то вже не думала про народження дитини, перенісши
важку операцію у першому шлюбі. Але все ж настала та хвилина, коли промовляла одну єдину
молитву: «Господи, якщо я маю
стати матір’ю, то дай мені дитину зараз». Cама — пізня дитина, тож знаю, як це, коли мама
— в літах і хвора, а дитя ще не
виросло. І в цей період сталося
диво — я завагітніла. Мої молитви Бог почув.
Інна й Андрій вдячні Господу, що послав їм одне одного. Чоловік каже:
— Хто б мене ще терпів… — і
тут же додає: — Не думайте, що
у нас ідеальне життя. Але ми все
переборюємо з Божою поміччю,
з його любов’ю. Якби не ця любов, то наші характери брали б,
як кажуть, своє.
…До речі, перш як розмовляти зі своїми героями, я на їхнє
запрошення побувала на зібранні у церкві «Віфєзда» міста
Луцька. Була промова пастора,
були молитви вірян, в яких вони
славили Бога і просили його
благословення на добрі справи.
Були свідчення молодих чоловіків, які колись опинилися на дні,
але зуміли із поміччю Всевишнього розпочати нове життя.
І було бажання моїх героїв розповісти про своє падіння і друге
народження, щоб ще комусь,
хто пропадає, допомогти. n

Про їхню пару
говорили: «Красуня
і чудовисько»
Заради акторки Наталії Ужвій, нашої землячки, яка
народилася у Любомлі, вождь українських футуристів
Михайло Семенко (обоє на фото) покинув дружину і дітей
она — вродлива, струнка, з великими бірюзовими очима і м’якою співучою вимовою, примадонна
Одеської держдрами. Він, судячи зі словесного портрета
сучасників, — невисокий і негарний, панфутурист, редактор на Одеській кінофабриці. Очевидно, акторка й поет
познайомилися біля моря,
в романтичній Південній Пальмірі. Обоє потрапили туди
1925 року, а вже 1926-го Ужвій
запросив «Березіль», який перебрався з Києва до Харкова
і став головним театром країни. Тоді ж таки Ужвій і Семенко
одружилися, і наступного року
в них народився син, якого
назвали Михасем.
У біографіях Ужвій і Семенка їхній шлюб — найтемніше місце. Обласкана владою
і славою актриса, лауреатка
трьох Державних премій СРСР
і Герой Соціалістичної Праці,
воліла не згадувати про репресованого чоловіка. До того ж
вона виховувала їхнього сина,
як дві краплі води схожого
на батька. Нині про стосунки
Семенка й Ужвій судять за спогадом Оксани Буревій — дочки
письменника Костя Буревія,
людини уїдливої і неприємної,
та ще й завзятого опонента футуристів.
«Свою першу дружину-вчительку Семенко називав «просвітянкою»,
бив
нещадно
за те, що в школі вона вчить дітей любити Шевченка, а не генія — Семенка. Дитину Семенкову дружина не наважувалася
тримати вдома. Дівчинка плакала, а Михайль скаженів. Тому
хвора дівчинка місяцями перебувала у дитячому будинку-санаторії. Згодом Семенко розлучився з дружиною, перебрався
до Харкова й одружився з Наталею Ужвій. Тепер бійки і скандали приймала на себе велика
артистка театру«Березіль».
Самій же мемуаристці,
яка прибирає тон безапеляційного очевидця, на момент
тих подій було сім років. З інших спогадів нічого не відомо
ні про лихий характер лідера
футуристів, ні про побої першої дружини Лідії Горенко, з
якою в Семенка було двоє дітей. Його дочка Ірочка, літературознавець Ірина Михайлівна Семенко, зберегла теплі
спогади про родину. Ба більше, вона не любила Ужвій, яка
забрала у неї з братом батька. Отже, побої і лихий характер — це чергова плітка з ото-
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чення Семенкових опонентів.
Восени 1930 року Ужвій
серйозно перехворіла, і під кінець року Семенко повіз її відпочивати на курорт. Із Сухумі
акторка прислала батькам
фото, де вони знялися вдвох:
«Навмисне вам не писала, щоб
разом послати цю карточку, аби
ви знали, що все минуло і я вже
цілком здорова. Зараз уже два
тижні, як я з Семом живемо
на Кавказі, гріємося на сонці,
набираюся крови, бо я її загубила багато. Почуваю себе
прекрасно — Сем дуже про
мене піклується, любить. І я щаслива, що живу, тільки скучаю
за Михасем».
Їхній шлюб тривав десять років. Вони розлучилися
1936-го, але коли наступного року Семенка арештували
в київському готелі «Континенталь», у номері в нього була На-

біографіях Ужвій
« Уі Семенка
їхній
шлюб — найтемніше
місце.

»

талія Ужвій. Однак це не вказує
на її причетність до арешту (такі
обвинувачення все життя повторювала ображена Ірина Семенко), але свідчить про те, що
розлучилося подружжя цивілізовано й далі спілкувалося всупереч пліткам. І син Михайло
залишився з Наталією Ужвій.
Другим чоловіком акторки
став Євген Пономаренко, який
з юності захоплювався її грою
і часто відвідував вистави, в котрих вона грала. Під час Другої
світової війни Наталія Ужвій
продовжувала зйомки в кіно.
Найбільший успіх принесла
стрічка «Райдуга» (виконавицю головної ролі Наталію було
відзначено Сталінською премією). На легендарному Бродвеї
в США понад три місяці стояли
довгі черги за квитками на цей
фільм.
У 1951 році в родині сталася
трагедія. Помер син Михайло,
який мав необережність під час
поїздки разом з артистами театру ім. Івана Франка на гастролі
в Ленінград пірнути у холодну
Неву. Хлопець тоді навчався
на п’ятому курсі факультету
міжнародних відносин. Причиною смерті став менінгіт, від
якого тоді не було ліків.
Актриса померла в Києві
22 липня 1986 року. Похована
на Байковому кладовищі. n
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n Болить!
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Олег Парасюк уболівав за свою справу і був першим у рейтингу деканів університету.
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Цей

День Рівне
в історії двічі мало
січня
статус
22 столиці
України
В нашій державі урочисто відзначили
100-річчя Соборності, коли було
проголошено Акт злуки Української
і Західно-Української Народних Республік.
Суттєву роль в історичних подіях
з утвердження української Незалежності
відіграло місто Рівне. Адже воно тоді двічі
ставало столицею України. Тож звідси
керували всією державою
Валентин СТАВСЬКИЙ

«Я дякую Тобі за все...» У
Лариса ЗАНЮК

ьвів’янин Олег Парасюк
після навчання в національному університеті
ім. Івана Франка закінчив аспірантуру Волинського держуніверситету ім. Лесі Українки
і тут, у Луцьку, на запрошення тодішнього ректора Івана
Олексеюка, в 1994-му розпочав трудову діяльність. Спочатку асистентом, потім викладачем, доцентом, старшим
науковим
співробітником,
деканом. Досягнув значних
успіхів у науковій та викладацькій діяльності. Опублікував
близько 500 наукових праць, 4
монографії, 348 статей, багато з них – у зарубіжних спеціалізованих журналах, отримав
35 патентів. Олег Васильович
спілкувався із науковцями з
Росії, Польщі, США, Швейцарії, Литви, Німеччини. Окрім
цього, цікавився громадським
життям міста, оцінював олімпіади та турніри з хімії серед
школярів. Молоді науковці
захищали під його керівництвом кандидатські дисертації.
Декан хімічного факультету
цікавився нумізматикою, у
співавторстві з поляками видав навіть нумізматичний каталог. З ним часто радилися
як з істориком та географом.
При цьому був дуже скромною
людиною і не хизувався науковими досягненнями. Про його
успішну роботу на посаді декана хімічного факультету з 2011
року свідчить те, що у рейтингу діяльності викладачів,
кафедр і факультетів Східноєвропейського національного
університету ім. Лесі Українки хімічний факультет і кафедра неорганічної та фізичної
хімії вже чотири роки займає
перше місце, а Олег Парасюк
входить у топ–20 викладачів
вишу. З 2011–го був деканом
№1, за винятком 2014-го, коли
півроку відслужив, як офіцер
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запасу, при військкоматі. Бо
був патріотом і вважав мобілізацію своїм обов’язком.
Нагороджений
грамотою
Верховної Ради; премією Волинської обласної ради та Волинської ОДА за заслуги в галузі освіти і науки; був членом
Наукового комітету з питань
розвитку науки і технологій
України; мав найвищі науково-метричні показники серед
науковців Волині. Здавалося,
відчував, як мало часу залишається для сім’ї. Найбільше,
кому не вистачатиме його порад і просто присутності – це
улюблені дружина Яна і троє
діток. Перша дружина, з якою
прожили лише 5 років, померла в 2008-му від онкозахво-

але я ніколи в Олегові не засумнівалася, – тамує сльози
Яна і показує фотографії, де
тато із найменшим синочком
кришить вінегрет, бавиться з
донечкою, і де усі п’ятеро разом. – Ми не любили шумних
компаній, гуляли на вулиці з
дітками і були щасливими, тепер цього не вистачатиме все
життя.
5-річна Іринка, 3-річний
Тимофійчик й 13-річний Юра
вірять, що тато спостерігає
за ними з неба. Ще у понеділок він завів Іринку до садка й
пішов на роботу. Він був міцним чоловіком, нічим не хворів, не мав підвищеного тиску.
Протягом тижня дуже багато
працював, виснажився. Та, на

Іринка, 3-річний Тимофійчик й 13-річний Юра
« 5-річна
вірять, що тато спостерігає за ними з неба.
»
рювання. Залишився 3-літній
Юрчик, але тато справлявся за двох. При цьому багато
працював як науковець. Вже
будучи деканом факультету,
у 2013 році Олег Васильович
зустрів жінку, яку покохав. Як
розповідає пані Яна, для неї не
було перепоною ні те, що Олег
старший на 18 років, ні те, що
має дитину. Він був справжнім
чоловіком, і це притягувало.
У їхньому шлюбі народилися
Іринка й Тимофійчик. Пані Яна
нещодавно вийшла з декретної відпустки (вона працює
аспірантом Національного лісотехнічного
університету).
Запитую, як познайомилися,
аби нагадати приємне.
– Якось зустрілися випадково і загорілася іскра. Я відчувала абсолютну гармонію в
стосунках. Олег ніколи мене
не вчив жити, хоч мені було
25, а йому – 43... Звісно, мене
відмовляли, що він старший,

жаль, це було вже не на життя.
В лікарні він так і не вийшов із
коми. Медики констатували
розрив аневризми. Залишилися добрі спогади про хорошу людину.
Сьогодні часто скаржаться, що наука не фінансується,
що не підтримує держава науковців, проте проекти Олега
Парасюка фінансувалися. Він
подавав раціональні проекти.
За його каденції відкрито на
факультеті велику склодувну
лабораторію у 2012-му 2 нові
спеціалності: хімтехнологію,
фармацію. Ночами працював,
може, тому й фактично згорів на роботі. Але не зникають
безслідно наші добрі справи
на землі. Тож нехай триває те,
чому Олег Васильович присвятив своє життя. «Я дякую
тобі за все», – напише дружина Яна під світлиною коханого
чоловіка. Віриться, що і він дякує їй із неба. n

n Фотофакт

Япона ж ти мама!
Українська
тенісисттоліна (на
ка Еліна Світоліна
ла і свій
фото) програла
четвертий чвертьфівертьфіх Велинал на турнірах
кого шолома…
… Вчора
а вихід
у поєдинку за
до півфіналу Відкриату Автого чемпіонату
стралії вона поонці
ступилась японці
Наомі Осаці –
6).
0:2 (4:6 і 1:6).
ій
Дати гідний бій
ачетвертій
раакетці світу українці
завадила
ла
травма...
Фото btu.org.ua.

На Різдвяні свята минуло 40 найважчих днів, як відійшов у Вічність
49-річний тато трьох діток, чудовий чоловік і колега Олег Парасюк,
декан хімічного факультету Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. З добрим поглядом і вогником
в очах, що свідчив про бажання творити нове й цікаве – таким
назавжди запам’ятають його найближчі друзі

перше місто отримало такий статус у квітні
1919-го. Тоді Директорія УНР на чолі з Симоном Петлюрою під натиском Червоної армії була змушена залишити Київ. І керівний центр
перенесли до Рівного, а головний військовий отаман і штаб діючої армії перебували у Здолбунові.
З квітня по травень 1919 року тут формується
новий уряд України. Він видає декларацію, яка закликає до боротьби проти більшовиків і при цьому весь час веде проти них активну роботу. Втім
події на фронті тоді розвивалися не на користь
українського війська. Уряд Директорії і штаб армії 5 травня 1919 року передислокували з Рівного
до Радивилова.
Друге проголошення Рівного державною столицею припадає також на квітень 1919-го. Тоді
27-річний генерал-хорунжий Володимир Оскілко
спробував усунути Симона Петлюру від керівництва армією УНР і влаштував державний переворот.
Новий Кабінет міністрів не приховував своїх
намірів створити в Україні Республіку трудових
Рад й укласти мирну угоду з більшовицькою Росією. Це відразу ж призвело до різкого загострення
політичної обстановки в Рівному, адже отаман Володимир Оскілко не сумнівався в тому, що українські більшовики рано чи пізно закінчать справу
приєднання України до Радянської Росії. Тому
було прийнято рішення «доконати державний переворот, усунувши Симона Петлюру як Головного
отамана і Голову Директорії».
Голову уряду та петлюрівських міністрів арештували. А себе ж Володимир Оскілко оголосив
новим Головнокомандувачем усіх збройних сил
Наддніпрянської України.
Однак переворот Оскілка зазнав повної поразки. Усі міністри і воєначальники Симона Петлюри, захоплені заколотниками, після доби арешту
були швидко звільнені, хоча соратники радили
отаманові Володимирові Оскілку їх розстріляти.
Йому вдалося втекти. Впевнений, що на нього
полює контррозвідка Петлюри, отаман кілька днів
переховувався у селищі Мирогоща, що поблизу
Дубна, але 12 травня здався полякам. n
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Володі – 10 років, а він лише вчиться
самостійно давати собі раду, адже
страждає від дитячого церебрального
паралічу. Пройшов 7 курсів лікування
в Міжнародній клініці професора
Козявкіна у Трускавці, фахівці якої
допомогли звестися на ноги. Їхня
допомога необхідна нам і надалі

— мама 5 дітей. Так склалося, що вже упродовж чотирьох
літ опікуюсь ними одна. Сама
годую, даю освіту, одружую і віддаю
заміж… І навіть проводжала на війну
та зустрічала сина Андрія, учасника бойових дій на Сході України, теж
сама. Навчаю синів і дочок бути гідними людьми, і з цим, здається, справляюся, маю звання матері-героїні.
Але є одна проблема, з якою самотужки справитися неможливо.
Мій син Володя народився передчасно, у нього діагностували ДЦП
(спастична диплегія). Завдяки допомозі небайдужих людей дитині
вдалося потрапити у клініку професора Козявкіна і досягнути обнадійливих результатів. Пройдено вже
7 курсів лікування. Володя навчився
сидіти, зникли судоми в руках і но-
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ПОВІДОМЛЕННЯ

Рахую синові кроки
і хочу, щоб він міг ходити
до школи

Руслана РУБІНОВСЬКА

24 січня 2019 Четвер

гах. Зараз він може стояти близько 20 хвилин, самостійно робить
майже 35 кроків, якщо його підтримувати — ходить і навіть намагається самостійно одягатися.
Син — четвертокласник загальноосвітньої школи № 7 м. Ковеля, навчається за індивідуальною формою.
Педагоги його хвалять, відзначають
гарний загальний розвиток. Але Володя мріє сидіти за партою в класі разом із однолітками, а не чекати вчителів удома. Він хоче жити так, як його
друзі, яких має чимало. Та для цього
потрібно продовжувати дороговартісне лікування у клініці в Трускавці.
Сподіваюся, Бог пошле нам
добрих, милосердних людей,
які дадуть синові шанс на повноцінне життя. Кошти можна перерахувати на картковий рахунок:
ПриватБанк 4149497845629940.
м. Ковель n

про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні
Назва містобудівної докумен- благоустрою, житлово-комунального
тації: «Детальний план території в господарства та розвитку інфраструкс. Тарасове щодо зміни цільового при- тури сільської ради (за адресою вул.
значення земельних ділянок для будів- Володимирська 34 А с. Забороль, приництва та обслуговування багатоквар- міщення сільської ради)
тирного житлового будинку з об’єктами
Строки ознайомлення — протяторгово-розважальної та ринкової інф- гом періоду проведення громадських
раструктури «
слухань, у робочі дні з 9.00 до 16.00.
Період проведення громадВідомості про строк подання
ських слухань: з 25 січня по 25 лютого і строк завершення розгляду пропо2019 року.
зицій: пропозиції та зауваження подаПідстава для розроблення місто- вати на адресу Заборольської сільської
будівної документації: рішення сесії ради з 25 січня по 25 лютого 2019 року.
Заборольської сільської ради Луцько- Пропозиції, подані особами після встаго району Волинської області області новленого строку, залишаються без
№ 10/56 та № 10/54 від 06.03.2018 р. розгляду.
«Про надання дозволу на розробку деПропозиції приймаються: у письтального плану території земельних ді- мовому вигляді із зазначенням прізвилянок в с.Тарасове»
ща, ім’я та по батькові, місця прожиЗамовник містобудівної докумен- вання, особистим підписом заявника
тації: Заборольська сільська рада Луць- і повинні містити обґрунтування з уракого р-ну Волинської області.
хуванням вимог законодавства, будіРозробник проекту містобудів- вельних норм, державних стандартів
ної документації: «АБ Спецпроект»
та правил.
Нормативний документ, що реДата проведення громадських
гулює проведення громадських слухань проекту містобудівної дослухань: Постанова Кабінету Міністрів кументації: громадські слухання з обУкраїни «Про затвердження Порядку говорення «Детальний план території в
проведення громадських слухань щодо с. Тарасове щодо зміни цільового приврахування громадських інтересів під значення земельних ділянок для будівчас розроблення проектів містобудів- ництва та обслуговування багатокварної документації на місцевому рівні» тирного житлового будинку з об’єктами
від 25 травня 2011 року № 555, стаття торгово-розважальної та ринкової
21 Закону України «Про регулювання інфраструктури» відбудуться 26 лютомістобудівної діяльності».
го о 15.00 у сільській раді за адресою:
Інформацію про місце і строки вул. Володимирська 34 А, с. Забороль.
ознайомлення з проектом містобуВідповідальний за проведендівної документації: З матеріалами ня обговорення та за організацію
проекту містобудівної документації у па- розгляду пропозицій — заступник
перовому вигляді можна ознайомитися сільського голови М. І. Якубовська,
у відділі земельних ресурсів та з питань тел. 095 805 22 65.
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Вітаємо!
Сьогодні ювілейний день народження святкує житель села Воротнів Луцького району
Володимир Васильович
МЕДВІДЬ.
Ми з ювілеєм тебе вітаємо, щоб
стільки ж раз весна цвіла. Сьогодні
щиро тобі бажаємо здоров’я, щастя
і тепла.
Щоб шлях твій був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляв ти сотий,
Не знав би ти тяжких турбот.
А ще бажаємо добре жити,
Щоб діти, внуки виросли у тебе,
Щоб мав кого любити
І щоб любили міцно тебе.
Ще раз сердечно вітаємо,
Добра зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаємо
І довгі-довгії літа.
З любов’ю та повагою
тато Василь, мама Ніна,
дружина Ніна, сини Богдан,
Михайло, вся родина.
27 січня відзначатиме ювілей кохана дружина, любляча мама, турботлива донька, найкраща бабуся, жителька
села Жорнище Ківерцівського району
Тетяна Леонідівна
ПЕТРОВСЬКА.
Дорога імениннице, бажаємо вам
міцного здоров’я, життєвої наснаги, тепла та затишку в родині, гармонії, мирного неба, душевного спокою, Божого
благословення на многії літа.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і сили,
Спасибі, рідненька, що ви нас ростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Хай з радістю в серці життя
процвітає,
А Мати Пречиста на крилах
тримає.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на радість й добро.
З повагою і любов’ю
чоловік, діти, мама,
вся родина.

Учора
відсвяткував ювілейний день народження митрофорний протоієрей
настоятель Свято-Параскевської
церкви села Затурці
Локачинського району
Василь КРАВЕЦЬ.
Дорогий отче, вітаємо вас
і дякуємо Богу за дар вашого
життя, яке ви щедро віддаєте
служінню Церкві, потребуючим,
убогим, страждаючим, усім, хто
приходить за порадою, допомогою.
Бажаємо здоров’я і благополуччя, світлої надії і тепла
у вашому домі, поваги і праведних людей на життєвому шляху,
миру і благих діянь. Даруйте надію знедоленим і змінюйте світ
на краще.
Хай образ Божий у душі сія,
Христова віра множиться
з роками.
Хай ваше добре й дороге
ім’я
Як символ миру буде поміж
нами.
З великою
повагою
староста,
церковний
хор,
парафіяни.

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) .

Чудової зимової пори, 25 січня,
60-річний ювілей зустрічатиме найкраща мама та бабуся, жителька села Ветли
Любешівського району
Надія Петрівна
БЕДЕНЮК.
Матусю рідненька, ми раді вітати
У день ювілейний, що знову
прийшов.
Для нас, матусю, ви найкраща мати,
І материнська нас гріє любов.
Ви для нас, мов сонце — тепле і ласкаве,
Що дарує ніжність і прекрасний світ.
Тож прийміть сьогодні всі найкращі квіти
Й побажання щастя на багато літ.
Живіть довго-довго, милуйтесь цим світом
У радості, здоров’ї багато літ.
Бажаємо вам до 100 прожити
Внуків і правнуків
благословити.
Многая вам літ!
З повагою та щирими
побажаннями
4 дочки, 3 зяті, невістка,
2 сини, 20 внуків.
Ювілейний день народження —
60 років — відзначатиме 27 січня дорогий чоловік, тато, дідусь, житель села
Пустомити Горохівського району
Іван Михайлович
КУРИЛКО.
У цей святковий світлий день, коли
настав ваш ювілей, ми щиро вас усі вітаємо, добра і радості бажаємо.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Даруємо вам у цей святковий день.
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає внуків та дітей.
Хай будуть у вас міцне здоров’я,
Мир і радість кожен день.
Ви не старійте і не знайте бід,
У житті не майте смутку, ані болю.
У серці молодість плекайте,
Живіть до 100 щасливих літ.
З любов’ю та повагою
дружина Алла,
сини Микола, Віталій, Андрій
з дружинами, внуки Станіслав,
Назар, Дарина, Вадим,
Олександр, свати.

Р Е К Л А М А

У зв’язку з поновленням документації та упорядкуванням порядкових номерів
земельних ділянок РРСТ «Мічурінець», яке
знаходиться за адресою: Волинська область,
Рожищенський район, с. Копачівка, необхідно в
місячний термін від дня публікації оголошення
надати письмове підтвердження про членство в
РРСТ «Мічурінець».

Підтвердження необхідно надіслати рекомендованим листом за адресою: 45150, Волинська область, Рожищенський район, с. Копачівка,
вул. Ювілейна, 1/7, РРСТ «Мічурінець».
Підтвердження про членство в РРСТ «Мічурінець» також можна надати особисто голові правління Олені Федорівні Марчук.
Контактні тел.: + 38 066 75164449,
+ 38 097 6421648.

НА РОБОТУ В ПОЛЬЩІ ПОТРІБНІ
ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ (СІМЕЙНІ ПАРИ).
Є багато вакансій.
Висока заробітна плата.
Хороші умови.
Тел. 0950065238, 0665298726.

ПП БУРМАКА Н. П.
26 січня,
2 та 9 лютого

відбудеться індивідуальний
прийом лікарями

ефективне
лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування > анонімне
м. Луцьк, просп.
Волі, 6 (Фе де рація
проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75M11M75,
20M05M55, моб.:
095M808M20M53,
098M388M88M36.
м. Рівне, тел. (0362) 43M57M58.
Центральний офіс: Черкаси, вул.
Ложешнікова, 1/1, (0472) 63M16M16,
63M25M28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

Т

n Спорт

ЕЛЕПРОГРАМА
28 СІЧНЯ — 3 ЛЮТОГО

з історією для душі!

16

телеканалів

n Несподіваний поворот

«По вірі її буде їй». І — кохання?
Фото Depositphotos.com.

Поки у наших із нею філіжанках
з кавою розчиняється цукор, наші
демони відходять покурити. Для
них у наших розмовах — нічого
нового. Янголи сидять за сусіднім
столиком і сторожко прислухаються,
про людське око замовивши собі
капучино
Ші МУР,
оповідання із серії
#покирозчиняєтьсяцукор

лово «чужий» — нічого не означає, як і слово
«мій», — каже вона. — Буває ж так, що ти ніби «чиясь» — а насправді нічия, або хтось «чужий», а насправді твій? Чи це все якась дурня?
Як людина може бути чиясь? А якщо
людина близька — то як може бути
«чужа»? І ще — нічого не означає слово «правильно». Хіба не так? Бо от жити
з кимось, хто тобі давно чужий, — правильно, а любити когось, хто номінально не «твій», — ні.
Переписувалися кілька днів з одним — цікавий такий… Ну і думаю,
сходжу, побачу. Кохання ж хочеться.
Бути коханою хочеться. Прокидатися
в обіймах коханого і знати, що він мій
і зі мною. Щоб все було правильно. Ні,
ну є якісь інші слова в мові???
Поки вона мовчки робить ковток,
її Ангел дивиться на неї засмучено.
Вона сердиться. Вона плакала.
І спала вночі тривожно, дослухаючись
до свого серця. А Ангел сидів тихенько
на краєчку ліжка і гладив її крилом…
***
– Мені з нею важко, — скаржиться
її Ангел моєму. Ми в цей час знову п’ємо
каву й розмовляємо про своє. — Щодня
вона безліч разів просить про Велике

—С

з кимось, хто тобі давно
« Жити
чужий, — правильно, а любити
когось, хто номінально
не «твій», — ні.

ПОНЕДІЛОК, 28 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 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:40 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі» 11:35 Д/ц «Аромати Перу»
12:30 Енеїда 13:15, 14:30
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 Тема дня 19:00 Разом
19:30 Д/с «Наглядачі заповідника»
20:00 Д/с «Пригоди Остіна
Стівенса» 21:25 UA:Спорт 21:40
UA:Біатлон. Студія 22:15
Розважальна програма з Майклом
Щуром 22:45 Перша шпальта

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»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45 Т/с «Маршрути долі»
21:45 Т/с «шлях у порожнечу»
22:45 «Гроші 2019»

»

Кохання й Справжнього Чоловіка. І впевнено додає, що таких не існує. Вона хоче
до моря. І хоче дитину. Дівчинку. Одразу трирічну. І шоколадку, і нову сукню.
Виспатися. Схуднути. Червону машину.
Кошенятко. І кохання, Кохання, КОХАННЯ. О, знову Чоловіка, якого не існує…
Де я візьму те, чого немає? Вона ж
вірить — без нього щастя неможли-

ТБ

Фото sport.ua.

ве. Єдину щілинку лишає — Справжні
таки існують, але ж вони всі одружені…
А ти ж знаєш, це вже не наша парафія.
І отой, що за іншим плечем, — з мене
кпить, утілюючи свої підступи. Вчора
знову підкинув їй нового упадальника.
Так, одруженого. Єдине — я зробив так,
щоб йому вчасно зателефонувала дружина… Ну та це ж не врятує, якщо вона
дуже захоче. Я списав мільйони сувоїв
у Небесну канцелярію. З проханням утілити її мрію про Кохання. «По вірі її буде
їй» — відписують звично. Вони там бюрократи. От лиш кошеня ми днями знайдемо…
***
– Цей вчорашній квіти купив. Білі
троянди, — вона сміється так дзвінко, що навіть її Ангел зачудовано прислухається. — І вступ романтичний
зробив. Проникливий такий. Про очі,
зірки, важливість чистих почуттів у житті людини, а далі збився на зовсім типовий сценарій. Усе в нього — супер,
і бізнес пре, але дружина — стерво,
хоч він її не покине, бо вона йому дорога як пам’ять, та і діти… Але-от для
душі… Словом, душа потребує кохання.
Зрідка. Так, щоб він приходив, а я підкидала до стелі ліфчик, вдаючи, що рада
бачити, і цілувала в потрібні місця, а він
натомість даруватиме свято Всепоглинаючого Кохання і Сексу. Традиційно.
І телефонувати йому не потрібно. Він
телефонуватиме сам. Просто він чесний
і всі крапки над «йо» розставляє одразу.
Але парфуми до свят будуть обов’язково. Я загадково мовчала, вигадуючи,
як його ввічливо послати. А тоді, слава
Богу, за його дружина, бо в них прорвало каналізацію. Отак всі його мрії про
любофф втонули в побутовому гівні…
Словом, нічого нового. Що в тебе?
А що в мене? Нового — нічого…
Навіть демон знудився вже. Сидить, дивиться задумливо у вікно,
прикурює цигарку від цигарки…
Зима.

Одна з найкращих
українських легкоатлеток
виступатиме за Росію

30

-річна Наталія Погребняк відтепер захи-

щатиме російський триколор. Дозвіл вже отримано від
Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

«Наталія вийшла заміж і отримала російське громадянство, IAAF
у відповідь на наш запит дозволила
спортсменці виступати на внутрішніх
стартах. Вона також має право вже зараз подати заявку на отримання ней-

рекорд Наталії
« Особистий
Погребняк на 100 м
становить 11,17 с,
на 200 м — 23,44 с.

»

трального статусу, який потрібен для
виступу на міжнародних турнірах.
Однак питання повноцінної
зміни спортивного громадянства
і можливості представляти Росію
на офіційних міжнародних стартах
можна буде обговорювати з IAAF
тільки тоді, коли Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА)
буде поновлена у своїх правах», —
розповів «ТСН.ua» виконавчий директор ВФЛА Олександр Паркін.
Нагадаємо, що Наталія Погребняк є бронзовою призеркою Чемпіонату світу-2011 в естафеті 4 100 м,
чемпіонкою Європи-2010 і Універсіади-2013 на цій же дистанції
та представляла Україну на Олімпійських іграх-2016 у Ріо.
Особистий її рекорд у бігу
на 100 м становить 11,17 с,
на 200 м — 23,44 с. n

11:32 Д/ф «Розсекречена історія»
12:29 Д/ф «Воскові крила Ікара»
14:10, 14:55, 17:10, 18:00 «Світ
13:35 Хата на тата 12+
ІНТЕР
МЕГА
ТЕТ
2+2
навколо» 14:15 Радіодень
17:30,
22:00
Вікна-Новини
02.30 «Три сестри» 03.40 «Орел і
06.00 Бандитська Одеса 08.05,
«Модуль знань» 15:00 Д/с
18:00
Слідство
ведуть
06:00
Мультфільми
06.00
ТЕТ
Мультиранок
решка. Морський сезон 2» 05.10
13.55 Правда життя 09.10
UA: РІВНЕ
«Незвідані шляхи» 15:52
екстрасенси 16+
09.45 М/с «Клуб Вінкс. Школа
«Top Shop» 05.40, 22.45 «Слідство
Природа сьогодення 10.00, 17.45 08:00, 11:00 Т/с «Стоматолог»
«Українська читанка» 16:00
07.00 Ранкове шоу «Добрий
20:00, 21:00 Т/с «За вітриною»
09:40, 18:15 «Спецкор»
чарівниць»
вели... з Леонідом Каневським»
Незвичайні культури 10.55 Код
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, Радіодень «Життя +» 16:30
22:50 Т/с «Закохані жінки»
10:20, 18:50 ДжеДАІ 2018 г.
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
доступу 11.55 Ілюзії сучасності
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00 «Букоголики» 17:14 «Разом»
23:55 Давай поговоримо про секс 12.50, 19.40 Речовий доказ
12:50 «Помста природи»
13.00 Рятівники
Новини 07.10, 08.10 Ранок з
18:12 Т/с «Еліза» 19:23 «Тема
16+
14:55 Х/ф «ПЕРЛИНИ
Інтером 09.20, 18.00, 19.00
15.00, 23.25 Секрети Другої
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 Танька і Д/С «Своя земля» 09.30, 13.00
дня» (прямий ефір) 19:52
Кулінарно-літературне
шоу
ДРАКОНА»
Ток-шоу «Стосується кожного»
світової 15.55 Річкові монстри
Володька
ICTV
«Енеїда» 10.00, 13.45, 19.25, 21.55 #ВУкраїні 20:18 Лайфхак
16:25 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
11.10, 12.25 Х/ф «ЛЮДИНА16.45 Таємнича Латинська
15.00, 20.00, 21.00 Одного разу
Тема дня 10.30 Д/с «Неповторна українською 20:30 Новини.
ЧЕТВІРКА-2.
05:00 Т/с «Відділ 44»
ОРКЕСТР» 13.30 Т/с «Абатство
Америка 18.45, 20.45 Секретні
під Полтавою
природа» 11.00 Лекції. «100 років Сурдопереклад 20:50 «Спільно»
Даунтон» (16+) 15.50 «Жди меня. 05:45 Громадянська оборона
території 21.40 Короп: полювання
ВТОРГНЕННЯ СРІБНОГО 16.00 Панянка-селянка
21:23 Схеми. Корупція в деталях
Україні» 11.30 Публіцистична
Україна» 20.00 «Подробиці» 21.00 06:35, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, на монстра 22.30 За межами
СЕРФЕРА»
22:25 Д/ф «Марія Левитська.
18.00 4 весілля
програма
«Розсекречена
історія»
Т/с «Мереживо долі» (16+) 00.30
Землі 00.20 Містична Україна
21:05 Факти
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Театральний роман»
22.00
Зірконавти
12.30
Д/ф
«Той,
хто
повернувся»
Т/с «Плата за порятунок» (12+)
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 01.55 Зворотний бік Місяця 02.35
Харків»
22.30
Сімейка
У
14.10
Радіодень
«Модуль
знань»
01.30 «Вещдок»
Таємниці дефіциту 04.55 Історія
10:10 Антизомбі. Дайджест
21:30, 23:15 Т/с «Кістки-5»
ЕСПРЕСО
15.00 Д/с «Незвідані шляхи»
українських земель. Одеса
11:05 Секретний фронт
ФУТБОЛ-1
00.00,
03.05,
08.30 «Політичний
15.50
Українська
читанка
16.00
УКРАЇНА
13:15 Х/ф «ВІДЧИНІТЬ, ПОЛІЦІЯ
ZIK
МаринаД» 01.00, 06.30 «Світ цього
Радіодень «Життя+» 16.30
К-1
06:00,
08:00,
10:00,
20:30,
22:45
3»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
07.00 Перші про головне. Ранок.
тижня» 02.00, 05.50 «Княжицький»
«Букоголіки» 17.15 Разом
15:20, 16:20 Х/ф
Топ-матч
06:30 «TOP SHOP»
Україною
Дайджест 07.20 Вижити в Україні
02.40, 23.00 «Культ:Експрес» з
Регіональні дебати 17.40
«ПОВЕРНЕННЯ
06:10
Мілан
Наполі.
Чемпіонат
07:40 М/с «Каспер»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
Марією Бурмакою 04.00 «Студія
Лекції.»100 років мистецтва»
СУПЕРМЕНА»
Італії
08:00 Х/ф «СИЛАЧ
23:00 Сьогодні
головне. Ранок. Новини 08.20,
Захід» з Антоном Борковським
18.10 Т/с» Еліза» 19.55, 22.30
20:15
Прорвемось!
08:10 Арсенал - Ворскла. Ліга
САНТА-КЛАУС»
09.10 Д/ф «Дзеркало історії»
09:30 Зірковий шлях
05.00 «Міжнародний огляд» з
Д/ф «В Україні» 20.20 Лайфхак
21:25 Т/с «Розтин покаже»
Європи УЄФА
09.55, 11.20, 13.20, 16.15, 17.20,
09:50 М/ф «Астерікс і Обелікс:
11:20 Реальна містика
Юрієм Фізером 05.25, 22.00
українською 20.50 «Спільно»
18.15 Перші про головне.
10:15 Аталанта - Рома. Чемпіонат 21.25 Програма розслідувань
Велика бійка»
13:20, 15:30 Т/с «Черговий лікар» 22:30 Свобода слова
«Поліцейська хвиля» 07.30
Коментарі
12.05
Докаz
13.00,
11:15 М/ф «Астерікс і Обелікс
16:00 Історія одного злочину 16+
Італії
«Суботній політклуб» 09.30
«Схеми» 22.25 Д/Ф «Т/ф
НОВИЙ КАНАЛ
15.00
Перші
про
головне.
День.
підкорюють Америку»
18:00 Т/с «Таємниці»
12:05 Шахтар - Карабах.
«Людина і право» з Борисом
«Дисиденти. Левко Лук’яненко»
05:59,
07:09
Kids
Time
Новини 15.20 Між своїми 16.00
12:50 Х/ф «ОСІНЬ У
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
Захаровим 09.55, 11.00, 12.00,
Контрольна гра
06:00 М/с «Луні Тюнз шоу»
Перші про головне. День.
НЬЮ-ЙОРКУ»
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21:00 Т/с «Найкращий чоловік»
13:50 Барселона - Тоттенгем. Ліга
Дайджест 17.00, 19.00 Перші про
07:10 Х/ф «КУР’ЄР»
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
14:50 «Орел і Решка. Морський
23:30 Х/ф «ВОДНИЙ СВІТ»
НОВА ВОЛИНЬ
чемпіонів УЄФА
головне. Вечір. Новини 18.00
09:10 Х/ф «КРУТІ СТВОЛИ»
«Погода» з Наталкою Діденко
сезон»
15:40, 22:30 Футбол NEWS
07:00,
07:35,
08:05,
08:35
«Ранок
Перші про головне. Вечір.
11:30 Х/ф «АТОМНА БІЛЯВКА»
СТБ
10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
15:50 «Орел і Решка. Навколо
15:55
Чемпіонат
Італії.
Огляд
туру.
«Нової
Волині»
07:30,
08:00,
Дайджест 19.15 VOX POPULI
14:00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
15.20, 16.10, 17.10, 18.15 Коментар
світу»
06:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
Прем’єра
08:30,
13:30,
17:00,
19:00
Новини
20.00 HARD з Влащенко 21.00,
15:50 Ревізор
15.30, 22.30 «Ваша Свобода»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
історія»
06.20 Перші про головне. Підсумки 16:50 Лаціо - Ювентус. Чемпіонат 09:00 «Своя земля» 09:33, 13:00 19.00 «Великий ефір Василя Зими»
21:00 «Орел і Решка.
08:30 Містичні історії-4 з Павлом 18:10 Страсті за Ревізором
«Енеїда» 10:00, 13:44, 21:55 «Тема 21.00 «Вердикт» з Сергієм
Італії
21.40 Гра Z вогнем 22.30 Гра в
21:00 Х/ф «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ»
Перезавантаження.
Костіциним 16+
дня» 10:30 Д/ц «Неповторна
18:40 Тоттенгем - Челсі.
класику з Сергієм Рахманіним
Руденком 21.55 «ІТ-Документ»
23:00
Х/ф
«БІЛЯВКА
В
ЗАКОНІ
Америка»
10:25 МастерШеф 12+
природа» 11:00, 17:40 Wise cow
23.30 Історична правда з
Чемпіонат Англії
23.30 «#Скандали_тижня»
2»
23:00 Х/ф «7 ДНІВ І НОЧЕЙ З
MЕРИЛІН»

Вахтангом Кіпіані 03.05 Художній
фільм

Наталія Погребняк
перейшла
під прапори Путіна

20:40 Вельс - Данія. Ліга Націй
УЄФА
22:55 Сампдорія - Удінезе.
Чемпіонат Італії

ВІВТОРОК, 29 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 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:40 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі» 11:45 «Герої України. Крути.
Перша Незалежність» 13:15, 14:30
РадіоДень 13:55 Д/ц «Неповторна
природа» 15:20 Т/с «Галерея
Вельвет» 16:55 UA: Фольк 18:20
Тема дня 19:00 Спільно 19:30 Д/с
«Наглядачі заповідника» 20:00 Д/с
«Пригоди Остіна Стівенса» 21:25
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»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45 Т/с «Маршрути долі»
21:45 Т/с «Шлях у порожнечу»

22:45 «Одруження наосліп 5»

08:10 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
ІНТЕР
10:05 МастерШеф 12+
02.15 «Три сестри» 03.35, 18.00, 13:40 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 04.20, 20.00 «Подробиці» 18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
05.05 «Top Shop» 05.35, 22.45
«Слідство вели... з Леонідом
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 22:50 Т/с «Закохані жінки»
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10, 23:55 Давай поговоримо про секс
09.20 Ранок з Інтером 10.10 Х/ф
16+
«ВІРНА РУКА - ДРУГ ІНДІАНЦІВ»
12.25 Х/ф «007:
ICTV
ВОСЬМИНІЖКА» 15.00, 15.50,
05:35, 20:15 Громадянська
16.45, 01.30 «Вещдок» 21.00 Т/с
оборона
«Мереживо долі» (16+) 00.30 Т/с
06:30 Ранок у великому місті
«Плата за порятунок» (12+)
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
УКРАЇНА
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
10:00 Прорвемось!
Україною
10:55, 17:15 Антизомбі. Дайджест
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
11:15, 13:15 Х/ф «НІКІТА»
23:00 Сьогодні
14:00 Т/с «Бібліотекарі»
09:30 Зірковий шлях
16:15, 21:25 Т/с «Розтин покаже»
11:20 Реальна містика
22:20 Скетч-шоу «На трьох» 16+
13:20, 15:30 Т/с «Черговий лікар» 23:30 Х/ф «ЛЕЙК ПЛЕСІД:
16:00 Історія одного злочину 16+
ОЗЕРО СТРАХУ»
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
НОВИЙ КАНАЛ
21:00 Т/с «Найкращий чоловік»
06:09, 07:19 Kids Time
23:20 Без паніки
06:10 М/с «Луні Тюнз шоу»
07:20 Київ вдень та вночі 16+
СТБ
08:20 Т/с «Меліса та Джой»
06:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
11:10 Х/ф «ВИБУХ З
історія»
МИНУЛОГО»

СЕРЕДА, 30 СІЧНЯ
УТ-1

20:45 Т/с «Маршрути долі»
21:45 Т/с «Шлях у порожнечу»
22:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

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

02.15 «Три сестри» 03.35, 18.00,
19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 04.20, 20.00
«Подробиці» 05.05 «Top Shop»
05.35, 22.45 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.10 Х/ф «БРАТИ ПО
КРОВІ» 12.25 Х/ф «007: ВИД НА
ВБИВСТВО» 15.00, 15.50, 16.45,
01.30 «Вещдок» 21.00 Т/с
«Мереживо долі» (16+) 00.30 Т/с
«Плата за порятунок» (12+)

1+1

УКРАЇНА

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30, 11:00, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:05 «Міняю жінку»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45 Т/с «Моє чуже життя»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
19:20 «Секретні матеріали 2019»

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»
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Найкращий чоловік»
23:20 Гучна справа

ІНТЕР

ЧЕТВЕР, 31 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 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:40 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 11:35
Д/ц «Аромати Перу» 12:30 Енеїда
13:15, 14:30 РадіоДень 13:55
Д/ц «Неповторна природа» 15:20
Т/с «Галерея Вельвет» 16:55
Промінь живий 18:20 Тема дня
19:00 #ВУКРАЇНІ 19:30 Д/с
«Наглядачі заповідника» 20:00
Д/с «Пригоди Остіна Стівенса»
21:25 UA:Спорт 21:45 Схеми.
Корупція в деталях 22:15 Д/ц
«Подорож відкритим космосом»
22:45 Букоголіки

1+1
06:30, 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»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:35 «Чистоnews 2019»

ТБ
13:10 Х/ф «МОЛОДЯТА»
15:10 Х/ф «ПРИГОДИ У ВЕГАСІ»
17:10 Суперінтуїція 12+
19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Вар’яти 12+
23:00 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
ПОГРОМ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.10,
13.55 Правда життя 09.15
Природа сьогодення 10.05 Азія
класу люкс 11.05 Код доступу
12.05 Легендарні замки
Закарпаття 12.55, 19.40 Речовий
доказ 15.00, 23.30 Секрети Другої
світової 16.00 Короп: полювання
на монстра 16.50 Таємнича
Латинська Америка 17.50
Незвичайні культури 18.40, 20.50
Секретні території 21.45 Річкові
монстри 22.35 Чужинці всередині
нас 00.25 Містична Україна. Київ.
Територія нерозгаданого 01.55
Скептик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
10:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:50 «Вірю не Вірю»
14:50 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15:50, 21:00 «Орел і Решка.

ТБ
07:00 М/с «Луні Тюнз шоу»
СТБ
08:10 Київ вдень та вночі 16+
06:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
09:20 Т/с «Меліса та Джой»
історія»
11:50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ»
08:05 Містичні історії з Павлом
13:40 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ 2»
Костіциним 16+
15:20 Х/ф «МАНДРИ
10:00 МастерШеф 12+
ГУЛЛІВЕРА»
13:30 Хата на тата 12+
17:10 Суперінтуїція 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
19:00 Хто зверху? 12+
18:00 Слідство ведуть
21:00 Вар’яти 12+
екстрасенси 16+
23:00 Х/ф «ПРИГОДИ У ВЕГАСІ»
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
22:50 Т/с «Закохані жінки»
МЕГА
23:55 Давай поговоримо про секс
06.00 Бандитська Одеса 07.55,
16+
13.50 Правда життя 09.00
Природа сьогодення 09.50 Азія
ICTV
класу люкс 10.50 Код доступу
05:35, 10:05, 17:15 Громадянська 11.50 Історія Києва 12.45, 19.40
оборона
Речовий доказ 15.00, 23.30
06:30 Ранок у великому місті
Секрети Другої світової 16.00,
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
21.45 Річкові монстри 16.50,
Факти
22.35 Таємнича Латинська
09:15, 19:20 Надзвичайні новини Америка 17.50 Незвичайні
12:00, 13:15 Х/ф «ЛЕЙК
культури 18.45, 20.50 Секретні
ПЛЕСІД: ОЗЕРО
території 00.30 Містична Україна
СТРАХУ»
02.05 Брама часу
14:00 Т/с «Бібліотекарі»
К-1
16:15, 21:25 Т/с «Розтин покаже»
20:15 Секретний фронт
06:30 «TOP SHOP»
22:20 Скетч-шоу «На трьох» 16+
07:40 М/с «Каспер»
23:30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХУ - 3» 08:00 Т/с «Дорогий доктор»
10:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
НОВИЙ КАНАЛ
13:50 «Вірю не Вірю»
05:10 Абзац
14:50 «Орел і Решка. Морський
06:59, 08:09 Kids Time
сезон»

ТБ

06:40 М/с «Луні Тюнз шоу»
СТБ
08:50 Т/с «Меліса та Джой»
06:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
11:25 Х/ф «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ»
історія»
13:20 Х/ф «БІЛЯВКА В ЗАКОНІ
08:05 Містичні історії з Павлом
ІНТЕР
2»
Костіциним 16+
15:15 Х/ф «ПАЛКІ ВТІКАЧКИ»
02.15 «Три сестри» 03.35, 18.00, 10:05 МастерШеф 12+
17:05 Суперінтуїція 12+
19.00 Ток-шоу «Стосується
13:30 Хата на тата 12+
19:00 Хто зверху? 12+
кожного» 04.20, 20.00
17:30, 22:00 Вікна-Новини
21:00 Вар’яти 12+
«Подробиці» 05.05 «Top Shop»
18:00 Слідство ведуть
23:00 Х/ф «СЕРЦЕЇДКИ»
05.35, 22.45 «Слідство вели... з
екстрасенси 16+
Леонідом Каневським» 07.00,
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
МЕГА
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 22:50 Т/с «Закохані жінки»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
23:55 Давай поговоримо про секс 06.00 Бандитський Київ 08.00,
13.50 Правда життя 09.10 За
Інтером» 09.50 Х/ф «ОЦЕОЛА:
16+
межами Землі 10.05 Незвичайні
ПРАВА РУКА ВІДПЛАТИ» 12.25
культури 11.00 Код доступу 12.00
ICTV
Х/ф «007: ІСКРИ З ОЧЕЙ»
Історія українських земель 12.40,
15.00, 15.50, 16.45, 01.35
05:35 Громадянська оборона
19.40 Речовий доказ 15.00, 23.35
«Вещдок» 21.00 Т/с «Мереживо 06:30 Ранок у великому місті
Секрети Другої світової 16.00,
долі» (16+) 00.30 Т/с «Плата за
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
21.45 Річкові монстри 16.50
порятунок» (12+)
Факти
Чужинці всередині нас 17.45 Азія
09:15, 19:20 Надзвичайні новини класу люкс 18.45, 20.50 Секретні
УКРАЇНА
10:05 Секретний фронт
території 22.35 Таємнича
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
11:55, 13:15 Х/ф «ПРОКЛЯТТЯ Латинська Америка 00.35
Україною
ФАРАОНА ТУТА»
Містична Україна 02.15
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 14:00 Т/с «Бібліотекарі»
Бандитська Одеса
16:15, 21:25 Т/с «Розтин покаже»
23:00 Сьогодні
К-1
17:15 Антизомбі. Дайджест
09:30 Зірковий шлях
20:15 Інсайдер
11:20 Реальна містика
06:30 «TOP SHOP»
13:20, 15:30 Т/с «Черговий лікар» 22:20 Скетч-шоу «На трьох» 16+
07:40 М/с «Каспер»
16:00 Історія одного злочину 16+ 23:30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХУ - 4» 08:00 Т/с «Дорогий доктор»
18:00 Т/с «Таємниці»
10:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
НОВИЙ КАНАЛ
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
13:50 «Вірю не Вірю»
05:00 Абзац
21:00 Т/с «Найкращий чоловік»
14:50 «Орел і Решка. Морський
06:39, 08:49 Kids Time
сезон»
23:20 Контролер
20:45 Т/с «Маршрути долі»
21:45 Т/с «Шлях у порожнечу»
22:30 «Право на владу 2019»

Перезавантаження.
Америка»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 ДжеДАІ 2018
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 Відеобімба
14:50 Х/ф «ЯНГОЛОХОРОНЕЦЬ»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-5»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.20, 08.20, 09.20,
11.20, 13.20, 16.20, 17.20, 18.20
Перші про головне. Коментарі
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 12.10 Гра
Z вогнем 13.00, 15.00 Перші про
головне. День. Новини 15.20 Між
своїми 16.00 Перші про головне.
День. Дайджест 17.00, 19.00
Перші про головне. Вечір. Новини
18.00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест 19.15 VOX POPULI
20.00 Хард-ток-шоу «DROZDOV»
21.00, 06.20 Перші про головне.
Підсумки 21.40 Ток-шоу «Злий
дім» 23.00 Вижити в Україні 23.45

15:50, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 ДжеДАІ 2018
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
15:25 Х/ф «ВІДСІЧ»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:35 Т/с «Кістки-6»
23:20 Т/с «Кістки-5»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.20, 08.20, 09.20,
11.20, 13.20, 16.15, 17.20, 18.20
Перші про головне. Коментарі
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 12.05,
20.00 HARD з Влащенко 13.00,
15.00 Перші про головне. День.
Новини 15.20 Між своїми 16.00
Перші про головне. День.
Дайджест 17.00, 19.00 Перші про
головне. Вечір. Новини 18.00
Перші про головне. Вечір.
Дайджест 19.15 VOX POPULI
21.00, 06.20 Перші про головне.
Підсумки 21.40 Гра Z вогнем

Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 03.00 Художній фільм

Націй УЄФА
21:25 Чемпіонат Англії. Передмова
до туру
21:55 LIVE. МЮ - Бернлі. Чемпіонат
Англії

10:30 Д/ц «Крути» 11:00 Wise cow
(Історія України: 1917 - 1921 роки)
11:30 Д/ф «Розсекречена історія»
ТЕТ
12:30 Д/ц «Герої України. Крути.
Перша Незалежність» 14:10, 17:10
06.00 ТЕТ Мультиранок
«Світ навколо» 14:15 Радіодень
09.30 М/ф «Червона Шапка проти
«Модуль знань» 15:00 Д/с
UA: РІВНЕ
зла»
«Неповторна природа» 15:30 Д/с
07.00 Ранкове шоу «Добрий
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, «Таємниці підводного світу» 16:00
13.00 Рятівники
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 Танька і 17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00 Радіодень «Життя+» 16:30
Д/С «Дешевий відпочинок» 09.30 МузLove з Любою Морозовою
Володька
17:14 «Спільно» 17:45 Wise cow
Кулінарно-літературне шоу
15.00, 20.00, 21.00 Одного разу
«Енеїда» 10.00, 13.45, 19.25, 21.55 18:12 Т/с «Еліза» 19:20 «Тема
під Полтавою
Тема дня 10.30 Д/С «Неповторна дня». (Прямий ефір) 19:50 «Разом»
16.00 Панянка-селянка
природа» 11.00, 17.40 Лекції»100 20:18 Лайфхак українською 20:30
18.00 4 весілля
Новини. Сурдопереклад 20:50
років кіно» 11.30 Публіцистична
22.00 Зірконавти
«Своя земля» 21:23 «Шахтарська
програма
«Розсекречена
історія»
22.30 Сімейка У
зміна» 21:55 «Тема дня».
12.30 Д/Ф «Герої України. Крути
Сурдопереклад 22:25 #ВУкраїні
Перша
Незалежність»
14.15
ФУТБОЛ-1
Радіодень «Модуль знань» 15.00
ЕСПРЕСО
06:00, 15:55 «Європейський
Д/С «Крути» 15.30 Д/С «Таємниці
WEEKEND»
підводного світу» 16.00 Радіодень 00.00, 06.00, 19.00 «Великий ефір
06:45 Емполі - Дженоа. Чемпіонат «Життя +» 16.30 «Музlove» з
Василя Зими» 02.00, 08.00, 21.00
Італії
«Вердикт» з Сергієм Руденком
Любою Морозовою 17.15
08:15 Карабах - Арсенал. Ліга
«Спільно» 18.10 Т/С «Еліза» 19.55 03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Європи УЄФА
Свобода» 03.30 «Поліцейська
Разом. Регіональні дебати 20.20
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS Лайфхак українською 20.50 «Своя хвиля» 04.00 «Суботній політклуб»
05.00 «Міжнародний огляд» з
10:15 Лаціо - Ювентус. Чемпіонат земля» 21.25 Шахтарська зміна
Юрієм Фізером 09.00 «Мандруй
Італії
22.25 Д/Ф «В Україні»
своє» 09.30 «Успішні в Україні»
12:05 Челсі - МЮ. Чемпіонат Англії
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
13:55 Ліверпуль - Наполі. Ліга
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
чемпіонів УЄФА
НОВА ВОЛИНЬ
16:40 Чемпіонат Англії. Передмова 07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 10.05, 15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
до туру. Прем’єра
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
17:10 Мілан - Наполі. Чемпіонат
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00 Коментар 22.00 «Шустрова Live»
Італії
«Дешевий відпочинок» 09:30
18:55 Чемпіонат Італії. Огляд туру «Енеїда» 10:00, 13:44 «Тема дня» 23.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським
19:40 Нідерланди - Франція. Ліга

22.30 Перші другі 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 03.00 Художній фільм

19:40 Словаччина - Україна. Ліга
Націй УЄФА
21:40 LIVE. Борнмут - Челсі.
Чемпіонат Англії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Гніздо дракона»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00 Рятівники
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
15.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
22.30 Сімейка У

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 19:30, 21:30, 23:45
Топ-матч
06:10 Лаціо - Ювентус. Чемпіонат
Італії
08:10 Спортінг - Арсенал. Ліга
Європи УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:15 Ньюкасл - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
12:05 Мілан - Наполі. Чемпіонат
Італії
13:50 Вікторія - Рома. Ліга
чемпіонів УЄФА
15:55 МЮ - Бернлі. Чемпіонат
Англії
17:45 Шахтар - Карабах.
Контрольна гра

15:50, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

Прямим текстом з Остапом
Дроздовим 23.00 Стежками війни
23.30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 03.00 Художній
фільм

2+2

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Дельго»
11.30 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00 Рятівники
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
15.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
22.30 Сімейка У

06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 ДжеДАІ 2018
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Облом.UA.»
15:45 Х/ф «ПЕРЛИНИ
ДРАКОНА»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-6»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.20, 08.20, 10.00,
11.20, 13.20, 16.20, 17.20, 18.20
Перші про головне. Коментарі
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 09.10
Добрий ZIK 09.45 Сім чудес
України 12.10 Гра Z вогнем
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

ТЕТ

ФУТБОЛ-1

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00
Д/С «Бюджетний відпочинок»
09.30, 13.00 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 10.00,
13.45, 19.25, 21.55 Тема дня
10.30, 15.00 Д/С «Неповторна
природа» 11.00 Лекції. «100 років
літератури» 11.20 Публіцистична
програма «Розсекречена історія»
12.10 Д/Ф «Ловець слів» 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»

«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
«Сімдесятники.Юрій Іллєнко» 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-о-пліч»

ЕСПРЕСО

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

Англії
20:45 Шахтар - Хобро.
Контрольна гра
22:45 Чемпіонат Англії. Огляд туру
23:40 Лаціо - Ювентус. 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
«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 «Олесь Шевченко. Як на
сповіді» 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»

06:00, 08:00 Топ-матч
06:10 МЮ - Бернлі. Чемпіонат
Англії
08:10 Арсенал - Спортінг. Ліга
Європи УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:15 Ліверпуль - Лестер.
Чемпіонат Англії
12:05 Аталанта - Рома. Чемпіонат
Італії
13:50 Шахтар - Ліон. Ліга
чемпіонів УЄФА
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
16:00 Чемпіонат Англії. Огляд туру.
НОВА ВОЛИНЬ
Прем’єра
07:00,
07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
16:55 LIVE. Шахтар - Лех.
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
Контрольна гра
18:55 Борнмут - Челсі. Чемпіонат 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
«Світова марка патонівців» 14:15
Радіодень «Модуль знань» 15:00
Д/с «Неповторна природа» 15:30
Д/с «Таємниці підводного світу»
16:00 Радіодень «Життя+» 16:30
NeoСцена з Олегом Вергелісом
17:14 «Чудова гра» 18:12 Т/с «Еліза»
19:23 «Тема дня». (Прямий ефір)
19:52 «Букоголіки» 20:18 Лайфхак
українською 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:50 «Складна
розмова» 21:23 «Спільно» 21:55
«Тема дня». Сурдопереклад 22:25
«Наші гроші»

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий ефір
Василя Зими» 02.00, 08.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком 03.00,
05.30, 15.30, 22.30 «Ваша Свобода»
03.30, 09.30 «Вартові Еспресо»
04.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 05.00, 09.00, 23.00
«Шустрова Live» 09.55, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко 10.10,
11.10, 12.15, 13.10, 14.10, 15.20,
16.10, 17.10, 18.25 Коментар 18.15
«Агро-Експрес» 21.00 «Політклуб
Віталія Портникова» 23.30
«Поліцейська хвиля»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 1 ЛЮТОГО
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 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:40 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 11:35
Д/ц «Аромати Перу» 12:00 Д/ц
«Аромати Іспанії» 12:30 «Енеїда»
13:15, 14:30 РадіоДень 13:55
Д/ц «Неповторна природа»
15:20 Т/с «Галерея Вельвет»
16:55 Д/ц «Браво, шеф» 18:20
Тема дня 19:00 Перший на селі
19:30 Д/с «Наглядачі
заповідника» 20:00 Д/с «Пригоди
Остіна Стівенса» 21:25 UA:Спорт
21:55 Перша шпальта 22:25 Д/с
«Найбільш завантажений у світі»

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»
17:10 Т/с «Величне століття.
Нова володарка»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:25 «Чистоnews 2019»

20:35, 22:35 «Ліга сміху 2018»

ІНТЕР
02.15 «Три сестри» 03.35, 18.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
04.20 «Подробиці» 05.05 «Top
Shop» 05.35, 22.00 «Слідство
вели... з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 09.50 Х/ф
«ТЕКУМЗЕ» 12.25 Х/ф «007:
ЛІЦЕНЗІЯ НА ВБИВСТВО»
15.00, 15.50, 16.45, 23.45
«Речдок» 20.00 «Подробиці
тижня»

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
11:20 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Доля обміну не
підлягає»
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00 Т/с «Все ще буде»
23:20 Слідами

СТБ
15:30 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини

18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 22:50 Х/ф «ЗАГАДКА
ДЛЯ АННИ»

ICTV
05:35, 11:00, 17:15
Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Інсайдер
11:50, 13:15 Х/ф «ПРОКЛЯТТЯ
ФАРАОНА ТУТА»
14:00 Т/с «Бібліотекарі»
16:15 Т/с «Розтин покаже»
20:15 Антизомбі
21:25 Дизель-шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
06:09, 07:29 Kids Time
06:10 М/с «Луні Тюнз шоу»
07:30 Суперінтуїція 12+
13:00, 21:00 Вар’яти 12+
19:00 Хто зверху? 12+
23:00 Х/ф «ПАЛКІ ВТІКАЧКИ»

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»
16:30, 21:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка 2018»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українські сенсації 2019»
23:30 «Світське життя. 2019»

ІНТЕР
02.10, 01.00 «Добрий вечір на

Інтері» 03.40 «Подробиці тижня»
05.20 «Школа доктора
Комаровського. Невідкладна
допомога» 05.45 «Готуємо
разом» 06.45 «Чекай мене.
Україна» 08.30 «Слово
Предстоятеля» 08.40 Х/ф «МІЖ
ВИСОКИХ ХЛІБІВ» 10.10 Х/ф
«БАЛАМУТ» 12.00 Х/ф
«ВЕСІЛЛЯ В МАЛИНІВЦІ»
13.50 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» (16+) 15.45 Т/с
«Таїсія» (12+) 20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «007: ПОМРИ, АЛЕ
НЕ ЗАРАЗ» 23.10 Х/ф «ВІЙНА»
(16+)

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:15 Зірковий шлях
08:50, 15:20 Т/с «Найкращий
чоловік»
16:45, 20:00 Т/с «Несолодка
помста»
22:15 Т/с «Білий налив»

СТБ
06:55 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
09:00 Т/с «За вітриною»
16:55 Хата на тата 12+
20:40 Х/ф «БУДЕ СТРАШНО
- ПОСМІХАЙСЯ»
22:45 Х/ф «МАЧУХА»

УТ-1

ICTV
05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:35, 12:45, 18:45 Факти
05:55 Більше ніж правда
07:40 Я зняв!
09:30 Дизель-шоу 12+
10:45, 10:50 Особливості
національної роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
15:05 Т/с «Розтин покаже»
19:10 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ»
21:15 Х/ф «ОСТРІВ
ГОРЛОРІЗІВ»
23:45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХУ - 3»

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Ревізор
07:30 Страсті за Ревізором
10:20 Хто зверху? 12+
16:15 М/ф «Бебі-бос»
18:10 Х/ф «КАРАТЕ КІД»
21:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ
НАШОЇ ЕРИ»
23:00 Х/ф «ПОХМУРІ НЕБЕСА»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.30,
00.55 Містична Україна 08.15
Володимир Івасюк 09.10 Богдан
Ступка 10.10 Секретні території
11.05 Секрети Другої світової
13.05 Морські гіганти 15.50

1+1
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»
11:05 «Світ навиворіт - 8»
12:05 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНЕ»
14:55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
16:45 Х/ф «САХАРА»
19:30 «ТСН-Тиждень»

16:55 Х/ф «БУДЕ СТРАШНО
- ПОСМІХАЙСЯ»
19:00 Слідство ведуть
ІНТЕР
екстрасенси 16+
21:05 Один за всіх 16+
02.50, 00.20 «Вещдок» 05.00
«Великий бокс. Елейдер Альварес 22:20 Я соромлюсь свого тіла 16+
- Сергій Ковальов» 09.00
ICTV
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
Решка. Морський сезон 3» 11.00 05:15 Скарб нації
«Орел і Решка. Морський сезон 2» 05:25 Еврика!
12.00 «Орел і Решка. Мегаполіси» 05:30, 12:45, 18:45 Факти
13.00 Х/ф «007: ПОМРИ, АЛЕ
05:55 Громадянська оборона
НЕ ЗАРАЗ» 15.45 Т/с «Фалько»
06:50 Антизомбі. Дайджест
20.00 «Подробиці» 20.30
08:45 Т/с «Відділ 44»
Ток-шоу «Стосується кожного»
10:30, 13:00 Х/ф «ЄЛЕНА
22.25 Х/ф «КІЛЬКА
ТРОЯНСЬКА»
ПРИМАРНИХ ДНІВ»
14:10 Х/ф «ОСТРІВ
ГОРЛОРІЗІВ»
16:25 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
УКРАЇНА
ПРИБУЛЬЦІВ»
06:30 Сьогодні
20:35 Х/ф «ОСТАННІЙ РУБІЖ»
07:30 Зірковий шлях
22:40 Х/ф «БЕЗ
08:30 Т/с «Несолодка помста»
КОМПРОМІСІВ»
12:50 Т/с «Все ще буде»
17:00, 21:00 Т/с «Референт»
НОВИЙ КАНАЛ
19:00 Сьогодні. Підсумки з
06:00 Стендап Шоу
Олегом Панютою
06:59, 08:44 Kids Time
20:00 Головна тема
07:00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ»
23:00 Х/ф «ШУКАЮ ТЕБЕ»
08:45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ 2»
10:30 М/ф «Бебі-бос»
СТБ
12:30 Х/ф «КАРАТЕ КІД»
06:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
15:10 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ
історія»
НАШОЇ ЕРИ»
09:20 Все буде смачно!
17:05 Х/ф «ВОЛОДАР СТИХІЙ»
11:20 Хата на тата 12+
21:00 «Голос країни 9»
23:25 Концерт «Музасфера»

2+2

ТБ

НЕДІЛЯ, 3 ЛЮТОГО
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:10,
08:10, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини 09:35 Х/ф
«ГРОЗОВИЙ ПЕРЕВАЛ» 11:00
Д/ц «Супер Чуття» 12:00 Д/ц
«Браво, шеф» 13:00 Лайфхак
українською 13:20 Д/ц
«Неповторна природа» 13:55
#ВУКРАЇНІ 14:30 Перший на селі
15:00 UA:Фольк 16:00 Д/ц
«Мегаполіси» 16:45 Т/с
«Іспанська легенда» 19:50 Д/с
«Дивовижні міста світу» 21:25
Розважальна програма з
Майклом Щуром 21:55 Д/ц «Світ
дикої природи»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
10:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:50 «Вірю не Вірю»
14:50 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15:50, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 ДжеДАІ 2018
МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.30, 10:55, 17:15 «Загублений світ»
13.55 Правда життя 08.35, 22.35 12:55 Відеобімба
15:20 Х/ф «ЛАСКАВО
Таємнича Латинська Америка
ПРОСИМО У ГАМБУРГ»
09.35 Незвичайні культури 10.30
19:25 Х/ф «ІНФЕРНО»
Код доступу 11.30 Історія
21:15 Х/ф «ЗАКЛЯТІ ВОРОГИ»

СУБОТА, 2 ЛЮТОГО
06:00, 10:15 М/с «Гон» 06:30,
07:10, 08:10, 09:10 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
09:00, 21:00, 23:30 Новини 09:40
Прем’єра. М/с «Вруміз» 10:55
Д/ц «Елементи» 11:30 Хто в домі
хазяїн? 11:55 Сильна доля 13:00
Х/ф «ГРОЗОВИЙ ПЕРЕВАЛ»
14:30 Д/ц 15:00 По обіді шоу
16:00 Спільно 16:45 Т/с
«Іспанська легенда» 19:55
Розсекречена історія 21:25
Концертна програма Арсена
Мірзояна «Київ» 22:30 Д/ц «Світ
дикої природи»

українських земель 12.45, 19.40
Речовий доказ 15.00, 23.35
Секрети Другої світової 16.00,
21.45 Річкові монстри 16.50 За
межами Землі 17.45 Азія класу
люкс 18.45, 20.50 Секретні
території 00.35 Містична Україна
02.10 Україна: забута історія

Таємнича Латинська Америка
16.50 Чужинці всередині нас
17.45, 23.55 Річкові монстри
18.45 Юрій Нікулін 19.30 Два
Миронових 20.20 Мерилін
Монро 21.10 Велетні
льодовикової ери 01.45 Правда
життя

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Дай Лапу»
08:50 М/ф «Земля до початку
часів 7: Камінь
Холодного Вогню»
10:10 Т/с «Пригоди Геркулеса»
11:50 «Ух ти show»
13:20 М/ф «Воруши ластами,
Семмі»
14:50, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:40 «Вірю не Вірю»
19:40 М/ф «Астерікс та вікінги»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:05 «102. Поліція»
09:00 ДжеДАІ 2018
10:00 «Загублений світ»
15:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА-2.
ВТОРГНЕННЯ

ТБ
19:00 Х/ф «ПРОРОК»
21:00 Х/ф «СІМ СЕСТЕР»
23:30 Х/ф «ТРИКУТНИК»

22:55 Х/ф «ЧУЖИЙ»

ZIK
07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.20, 08.20, 09.20,
11.20, 13.20, 16.15, 17.20, 18.15
Перші про головне. Коментарі
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 12.05
HARD з Влащенко 13.00, 15.00
Перші про головне. День. Новини
15.20 Між своїми 16.00 Перші
про головне. День. Дайджест
17.00 Перші про головне. Вечір.
Новини 18.00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 19.15
VOX POPULI 20.00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 21.00 Перші
про головне. Підсумки 21.30
Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 00.00 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 03.00 Художній
фільм 06.15 Shift 06.30 Європа у
фокусі

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «ГРЕЙФРАЙЄРС
БОББІ»
11.35 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.15 Рятівники
14.15 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ
ЗЕМЛЯ ЗУПИНИЛАСЬ»
16.15 М/ф «Книга життя»
18.00 4 весілля
20.00 Одного разу під Полтавою
20.30 Танька і Володька

СРІБНОГО СЕРФЕРА»
16:50 Х/ф «ХРАМ ЧЕРЕПІВ»
18:45 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО У ГАМБУРГ»
20:40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
22:15 Т/с «Ділянка лейтенанта
Качури. Фільм 2.
Мережева загроза»

ZIK
07.00, 09.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.20, 09.10
Перші про головне. Коментарі
09.35 Вижити в Україні 10.00,
22.30 Перша передача 10.35,
23.30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 11.25
Хард-ток-шоу «DROZDOV»
12.25, 23.00 Добрий ZIK 13.10
Ток-шоу «Злий дім» 14.55 Між
своїми 16.05, 17.10 Політичне
ток-шоу «Народ проти!» 17.00,
19.00 Перші про головне. Вечір.
Новини 18.45 Місто 19.20 VOX
POPULI 20.00 Докаz 21.00
Перші про головне. Деталі 22.00
Стежками війни 03.30 Художній
фільм 06.00 Євромакс 06.30
Завтра вже сьогодні

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
12.00 М/ф «Дельго»
13.30 Х/ф «ПАСТУШКА»
14.40 4 весілля
18.00, 19.00, 20.00, 21.00

15:00 Х/ф «ІНФЕРНО»
16:50 Х/ф «ЗАКЛЯТІ ВОРОГИ»
18:20 Х/ф «СТРАХОВЩИК»
20:25 Х/ф «КОДЕКС ЗЛОДІЯ»
22:20 Х/ф «ЧУЖИЙ»

МЕГА

ZIK

06.00 Бандитська Одеса 07.05
Містична Україна 08.00 Два
Миронових 08.50 Юрій Нікулін
09.40 Секретні території 10.35
Секрети Другої світової 12.35
Велетні льодовикової ери 15.20
Таємнича Латинська Америка
17.20, 23.55 Річкові монстри
18.25 Володимир Басов 19.15
Богдан Ступка 20.15 Володимир
Івасюк 21.10 Морські гіганти
00.55 Теорія Змови

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
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
16.15, 17.10 Прямим текстом з
Остапом Дроздовим 17.00, 19.00
Перші про головне. Вечір. Новини
17.50 Джокери 18.30, 00.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 19.20 HARD з Влащенко
21.00 Перші про головне. Деталі
22.00 Вижити в Україні 23.00,
03.30 Художній фільм 06.30 Хардток-шоу «DROZDOV»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:10 «Ух ти show»
09:35 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:00 М/ф «Астерікс та вікінги»
14:20, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
18:10 «Вірю не Вірю»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:05 «102. Поліція»
09:00 «Загублений світ»
13:00 «Шалені перегони»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Книга життя»
13.00 Х/ф «БРЕМЕНСЬКІ
МУЗИКАНТИ»
14.15 4 весілля
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька

Д/с «Бюджетний відпочинок»
09.30, 13.00 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 10.00,
ФУТБОЛ-1
13.45, 19.25, 21.55 Тема дня
10.30, 15.00 Д/с «Неповторна
06:00, 08:00 Топ-матч
06:10 Борнмут - Челсі. Чемпіонат природа» 11.00, 17.40 Лекції.
«100 років літератури» 11.30
Англії
Публіцистична програма
08:10 Ворскла - Арсенал. Ліга
«Розсекречена історія» 12.30
Європи УЄФА
Д/ф «Микола Руденко» 14.15
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
Радіодень «Модуль знань»
NEWS
10:15 Шахтар - Лех. Контрольна 15.30 Д/с «Таємниці підводного
світу» 16.00 Д/ф «Чудова гра»
гра
16.30 «Бібліофан» з
12:05 Лаціо - Ювентус.
Ростиславом Семківим» 17.15
Чемпіонат Італії
Д/ф «Букоголіки» 18.10 Т/с
13:50 Валенсія - МЮ. Ліга
«Еліза» 19.55 «Пліч-о-пліч»
чемпіонів УЄФА
20.20 Лайфхак українською
15:55 Чемпіонат Італії.
20.50 Програма розслідувань
Передмова до туру.
«Схеми. Корупція в деталях»
Прем’єра
21.25 Своя земля 22.25 Як
16:25 Шахтар - Хобро.
дивитися кіно?
Контрольна гра
18:10 Ліверпуль - Лестер.
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
Чемпіонат Англії
НОВА ВОЛИНЬ
19:55 Чемпіонат Англії. Огляд
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
туру
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
20:45 Сербія - Чорногорія. Ліга
08:00, 08:30, 13:30, 17:00, 19:00
націй УЄФА
Новини 09:00 «Дешевий
22:45 Світ Прем’єр-ліги
23:15 Мілан - Наполі. Чемпіонат відпочинок» 09:30, 13:00
«Енеїда» 09:56, 14:10, 17:10
Італії
«Світ навколо» 10:00, 13:44
«Тема дня» 10:30 Д/ц
UA: РІВНЕ
«Неповторна природа» 11:00,
07.00 Ранкове шоу «Добрий
17:45 Wise cow 11:32 Д/ф
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00 «Розсекречена історія» 12:29
Д/ф «Бути сама собі ціллю.
22.45 Х/ф «ЙОГО СОБАЧЕ
ДІЛО» (16+)

Одного разу під
Полтавою
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Танька
і Володька
22.30 Зірконавти

ФУТБОЛ-1
06:00 Торіно - Інтер. Чемпіонат
Італії
07:45, 15:10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
08:15 Шахтар - Хобро.
Контрольна гра
10:00, 15:40, 22:15 Футбол
NEWS
10:20 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру.
Прем’єра
10:50 Борнмут - Челсі.
Чемпіонат Англії
12:35 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
13:25 Аякс - Баварія. Ліга
чемпіонів УЄФА
15:55 LIVE. Емполі - К’єво.
Чемпіонат Італії
16:45, 19:45 Футбол Tables
17:55, 18:40, 20:55, 23:25
Топ-матч
18:10 Світ Прем’єр-Ліги
18:55 LIVE. Наполі - Сампдорія.
Чемпіонат Італії
21:25 LIVE. Ювентус - Парма.
Чемпіонат Італії
23:40 Тоттенгем - Ньюкасл.
Чемпіонат Англії

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 Кулінарнолітературне 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

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»

історія» 15:15 «Радіодень.
Книжкова лавка» 16:09 Вистава
«Жізель» 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
Зими» 02.00, 07.00 «Політклуб
Віталія Портникова» 03.30,
06.30, 16.30 «#Скандали_тижня»
04.00, 11.05, 23.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 05.00,
21.30 «Шустрова Live» 05.30
«Ваша Свобода» 06.00, 13.30
«Вартові Еспресо» 08.30
«Поліцейська хвиля» 09.00
«Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 09.30 «Мандруй
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, своє» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
НОВА ВОЛИНЬ 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 НОВИНИ 10.05 «PRO
07:00 М/с «Принцеса Сісі»
здоров’я» з Іриною Коваль
08:00 «Ранок «Нової Волині»
12.10, 14.05, 15.10, 17.05, 18.10
09:34 «Хто в домі хазяїн?» 10:04 Коментар 13.05, 21.00
«Чудова гра» 10:34 Д/ц
«Міжнародний огляд» з Юрієм
«Неповторна природа» 11:04
Фізером 14.30 «Успішні в
Д/ц «Таємниці підводного світу» Україні» 15.30 «Суботнє
11:34 «Енеїда» (нова) 12:30
інтерв’ю» з Радіо Свобода 16.05
Двоколісні хроніки 12:50
«Людина і право» з Борисом
Радіодень «Модуль знань»
Захаровим 19.05 «Суботній
13:30, 14:05 «Українська
політклуб» 20.00 «Політичний
читанка» 13:40, 19:16 «Тема
МаринаД» 22.00 «Студія Захід» з
дня» 14:14 «Розсекречена
Антоном Борковським

домі хазяїн?» 10.00, 16.20 Д/ф
«Чудова гра» 10.30 Д/с
«Неповторна природа» 11.00
Д/с «Таємниці підводного світу»
ФУТБОЛ-1
11.35 Кулінарно-літературне
06:00 Емполі - К’єво. Чемпіонат шоу «Енеїда» 12.30 Двоколісні
хроніки 12.50 Радіодень
Італії
«Модуль знань» Вибране 13.30,
07:45, 12:40, 16:15 Світ
15.10 «Українська читанка»
Прем’єр-ліги
13.40 Суботня тема 14.15 Д/с»
08:15 Кардіфф - Борнмут.
«Незвідані шляхи» 15.20
Чемпіонат Англії
«Букоголіки» 15.50 Д/ф
10:00, 15:40, 22:15 Футбол NEWS «Відкривай Україну» 16.50 Д/ф
10:20 Журнал Ліги чемпіонів.
«Хто в домі хазяїн?» 17.25 Д/ф
Прем’єра
«Сильна доля» 18.30 Спільно
10:50 Наполі - Сампдорія.
19.00 Публіцистична програма»
Чемпіонат Італії
Розсекречена історія» 20.00
13:10, 16:00, 16:45, 20:55, 23:25 Разом. Регіональні дебати 20.30
Топ-матч
Д/ф «В Україні» 21.00
13:20 Тоттенгем - Ньюкасл.
«Бібліофан» з Ростиславом
Чемпіонат Англії
Семківим 21.30 «КіноWall» з
15:10 Журнал Ліги чемпіонів
Сергієм Тримбачем 22.00 UA
16:55 LIVE. Шахтар - Партизан.
Фольк
Контрольна гра
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
17:45, 19:45 Футбол Tables
18:55 LIVE. Інтер - Болонья.
НОВА ВОЛИНЬ
Чемпіонат Італії
07:00 М/с «Принцеса Сісі»
21:25 LIVE. Рома - Мілан.
08:00 «Додолики» 08:20 «Ранок
Чемпіонат Італії
«Нової Волині» 09:34, 16:48 «Хто
23:40 Лестер - МЮ. Чемпіонат
в домі хазяїн?» 10:04 «Чудова
Англії
гра» 10:34 Д/ц «Неповторна
природа» 11:04 Д/ц «Таємниці
UA: РІВНЕ
підводного світу» 11:34 «Енеїда»
(нова) 12:30 Двоколісні хроніки
07.00 М/c «Принцеса Сісі»
12:50 Радіодень «Модуль знань»
08.00 Дитяча програма
«Додолики» 08.30 Ранкове шоу 13:30, 14:05, 15:10 «Українська
читанка» 13:39 «Тема дня»
«Добрий ранок» 09.35 «Хто в
22.00 Х/ф «ЙОГО СОБАЧЕ
ДІЛО» (16+)
23.45 Країна У

Ольга Кобилянська» 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?»

14:15 Д\ф «Незвідані шляхи»
15:18 «Букоголіки» 15:49 Д/ф
«Відкривай Україну» 16:18 Д/ф
«Чудова гра» 17:23 Д/ф «Сильна
доля» 18:30 «Спільно» 19:00
«Розсекречена історія» 20:00
«Разом» 20:30 #ВУкраїні 21:00
БібліоFun з Ростиславом
Семківим 21:30 КіноWall з
Сергієм Тримбачем 22:00 UA:
Фольк (новий)

ЕСПРЕСО
00.00, 03.00, 08.30, 20.00
«Політичний МаринаД» 01.00,
23.00 «Поліцейська хвиля»
01.30, 16.30 «Шустрова Live»
02.00, 06.30, 11.05 «Суботній
політклуб» 04.00 «Політклуб
Віталія Портникова» 05.30
«Вартові Еспресо» 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 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 21.00 «Світ
цього тижня» 23.30 «Гамлет»,
передача з циклу «Метанойя»
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

n Таланти Волині

Вокальний квартет «Нота–Нео» щедрує лучанам на щасливий рік.

Лауреати міжнародних і всеукраїнських конкурсів – тріо чарівних бандуристок «Лелія».

Як можна наступати на горло
такій пісні?!!
Закінчення. Початок на с. 1
Лариса ЗАНЮК

озпочали артисти святковий захід
виступом народного камерного
хору працівників культури району (керівник — Володимир Єфіменко). Композиція «Плач чайки», пісня
на слова Лесі Українки «Як дитиною
бувало» та молитва «Богородице Діво,
радуйся» сколихнули душі слухачів, нагадали про віковічне прагнення українців до свободи духу. Це підкреслила і
стрілецька пісня «Ой там, за лісочком»
у виконанні вокального дуету «Оксамит», вихованців заслуженої артистки
України Алли Опейди.
Театралізована композиція «Крути», поставлена юними акторами
народної театр–студії «ГаРмИдЕр»,
перегукувалася з подіями на Сході України — у захисті Батьківщини
прагнення наші однакові і через сотні
років. Лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів дитячої творчості
зразковий ансамбль сучасного танцю
«Антарес» завіював легкими вальсами,
занурював у зимові забавлянки, а в поєднанні з потужним співом Алли Опей-

Р

Р Е К Л А М А

«Єднаймося!» – луцькі артисти закликали зі сцени до спільності в молитві, праці й творчості.

ди в композиції «Україна — дивосвіт»
запевнив, що наша земля — найчарівніша. Свою творчість демонстрували
багаторазові лауреати всеукраїнських
та міжнародних конкурсів: народний
вокальний квартет «Нота—Нео», народний вокальний ансамбль «Аколада», співачка Галина Конах, учасниця колективу «Зернятка» юна Софія
Приходько. До речі, вихованці Алли
Опейди днями привезли першу премію
ХVIII Міжнародного
фестивалю-конкурсу колядок та щедрівок «Над Бугом», що проводився у місті Влодава
(Польща). У супроводі бандури ніжно
лилася музична молитва «Я Господа
молю» у виконанні народного вокально-інструментального тріо «Лелія» (керівник — Ольга Чуріна), котре теж приїР Е К Л А М А

хало з Польщі із перемогою. Зворушив
потужним співом у композиції «Плакала калина» заслужений працівник
культури України В’ячеслав Судима.
Вокальний дует «Душа Волині» — Алла

не бути Луцькому
« АРБКбути—чивирішує
тепер
влада, тож хочеться
від неї мудрих ухвал,
аби децентралізація
з її реорганізацією
не згадувалася нащадками
як нищення культури.

»

Опейда та В’ячеслав Судима — виконав пісню, яка стала справжнім волинським хітом, — «Душа моєї рідної
Волині» на слова Ніни Омріяної–Бай.
З нагоди століття єднання українських
земель звучала їхня присвята «Єднаймося», а хореографічна композиція
«Новий день» у виконанні «Антаресу»
вселила надію, що все темне і зле таки
зникне, як ніч, з нашої землі і у світлі
сонця зійде новий день.
Дехто не стримував сліз, коли над
головами через усю залу внесли синьо–жовте знамено — символ незалежної держави, нашої волі та єдності.
Усі разом — і глядачі, й артисти —
звернулися у молитві «Боже великий,
єдиний, нам Україну храни».
Концерт підготували Руслана Порицька та народна театр-студія «ГаРмИдЕр», Степан Цика, Алла Доман-

ська, заслужена артистка України Алла
Опейда.
Приємно, що в районному Будинку
культури трудяться такі професіонали.
Представники влади — голова Луцької районної ради Валентин Приходько
та голова Луцької районної державної
адміністрації Тарас Яковлев — подякували артистам за можливість пісенного
єднання. А в залі публіка дружно скандувала: «Слава Україні! Луцькому районному будинку культури — бути!»
Адже останнім часом ці артисти й
колективи працюють наче в підвішеному стані. Їм повідомили, що у зв’язку
з проведенням адмінреформи та утворенням ОТГ районний бюджет скоротився на 90%, і це унеможливлює подальше утримання Будинку культури.
Але вони працюють, як раніше: творять і прославляють область. Ось гурт
«Вервечка» і тріо «Лелія» нещодавно
привезли дві перших премії із міжнародного конкурсу. Запрошений і камерний хор у Польщу. ЛРБК може бути
одним зі структурних підрозділів закладів культури Луцька. Утримувати
його за честь мудрим керівникам, адже
це обличчя не лише району, а й області.
Понад півстоліття ці колективи й виконавці славлять Україну по всьому світу.
А бути чи не бути Луцькому РБК — вирішує тепер влада, тож хочеться від
неї мудрих ухвал, аби децентралізація
з її реорганізацією не згадувалася нащадками як нищення культури. Сподіваюся, що доля цього працьовитого
колективу, незважаючи на всі перипетії,
буде вирішена позитивно. n
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УВАГА!

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

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається хата в центрі с. Метельне Ківерцівського району. Є
льох, 2 криниці, усі надвірні споруди, 50 соток землі, садок. Усе
приватизоване. Ціна договірна.
Тел. 096 23 00 040.
l Продається житловий будинок
(5 кімнат, кухня, санвузол, усі комунікації). Є літня кухня, льох, хлів, город. Усе приватизоване. Подвір’я
заасфальтоване, є можливість добудови (м. Берестечко Горохівського району). Тел. 050 65 76 225.
l Продається у Луцьку двокімнатна квартира (4-й поверх, 76 кв. м,
новобудова).
Ціна
договірна.
Тел. 098 66 06 303.
l Терміново продається будинок (81 кв. м, 3 кімнати, газ, 3-фазна лінія, туалет, ванна). Є 30 соток
городу, сад, колодязь, льох, 5 сараїв. Ціна 170 000 грн. Торг (Горохівський район). Тел.: 097 09 33 977,
096 35 79 670.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної
цегли під розбір. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l У с. Угринів Горохівського району
продається будинок (вода, газ, туалет, душ). Є надвірні споруди. Можливий обмін. Тел. 050 68 74 120.
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 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, 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.
l Продається земельна ділянка (0.20 га) під забудову. Недорого
(с. Тростянець Ківерцівського району). Тел. 098 71 18 983.

АВТОРИНОК
l Продається

автомобіль «Рено
Кенго», 2002 р. в., двигун — 1.5, білий
колір, вантажний. Тел.: 098 49 06 992,
096 63 09 885.
l Терміново куплю автомобіль
на українській реєстрації (розгляну усі можливі варіанти). Тел.:
097 71 47 792, 095 01 32 359.

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 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 Продається млин з електродвигуном (5.5–7.5 кВт, німецьке виробництво, у доброму стані). Тел.:
095 82 48 363, 095 03 89 890.
l Продається різна с/г техніка:
картоплесаджалки,
картоплекопачки, картоплекомбайни, плуги,
культиватори, дискові борони, грунтофрези, косарки, сінограбарки,
обприскувачі, розкидачі міндобрив,
сівалки, прес-підбирачі, зернозбиральні комбайни. Тел.: 067 93 46 442,
095 15 53 666.
l Куплю навантажувач КУН (можна
запчастинами). Тел. 066 12 96 842.
l Продам: навантажувачі ПС-0.8,
СНУ, ТЗК-30, приймальний бункер,
картоплесортувалку КСП, 4-рядну
картоплесаджалку, фрезерний культиватор, стрічкові транспортери, запчастини до картоплетехніки. Тел.:
050 61 07 082, 068 56 40 474.
l Продаються 2-корпусний плуг
(польського виробництва) до трактора Т-40 та дискова борона (Луцький
район). Тел. 096 87 44 504.
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

ЮМЗ-6 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 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 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 Продається різна с/г техніка:
дискові борони, плуги, прес–підбирачі, обприскувачі, культиватори,
картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі
міндобрив, косарки роторні, грунтофрези, млини, а також запчастини
та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264,
095 00 50 455, 095 81 59 912,
096 34 46 777.

РІЗНЕ
l Продається млин з електродвигуном (5.5–7.5 кВт, німецьке виробництво, у доброму стані). Тел.:
095 82 48 363, 095 03 89 890.
l Продаються кінні сани (Горохівський район). Тел. 096 78 66 582.
l Продам нову вбудовану телескопічну витяжку «FRANKE FTC926 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 пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.:
097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу
білу та червону (нову та б/в), землю
на вимостку, гній, цемент. Достав-
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ка. Вивезу будівельне сміття. Тел.:
099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам: дрова рубані (твердої
породи), торфобрикет, цеглу білу
та червону (нову та б/в), пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги міні-навантажувачем
«Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам: дрова рубані (твердої
породи), жом, торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), пісок, щебінь, відсів, керамзит, цемент, глину,
торфокрихту, землю (на вимостку).
Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги міні-навантажувачем «Бобкат». Тел.:
096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
l Продається
молода
кізочка
(10 міс., кітна) від доброї молочної
кози. Тел. 096 68 33 132.
l Продам у Маневицькому районі
кобилу (2 роки, чорна масть), а також
вівсяну солому та сіно в тюках (ціна
25–35 грн/тюк). Тел. 098 49 06 992.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l У Ківерцівському районі продається молода спокійна кобила
(2 роки 6 міс., велика порода). Тел.:
096 43 02 626, 073 42 45 849.
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 Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак,
сою, горох, кукурудзу, овес, половинки або відходи ріпаку, пшениці,
ячменю, сої, кукурудзи (наявність
аналізної карти). Тел.: 098 06 96 276,
098 52 12 186.
l Куплю: картоплю, моркву, буряк, капусту, часник, квасолю. Тел.:
096 72 66 046, 068 57 49 517.
l Продам цуценя німецької вівчарки. Тел. 050 43 81 896.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю та ремонтую лісові,
тракторні плуги, культиватори, йоршики на підшипниках, нестандартні відвали (с. Пожарки Рожищенського району). Тел.: 050 67 75 709,
096 91 07 885.
l Виготовляю кольорові металеві штахети (шир. — 10, 11, 13 см),
28 кольорів (золотий і темний дуб).
Тел.: 099 64 21 028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублене посвідчення учасника
аварії на ЧАЕС (серія Б № 190797),
видане 30.03.1993 р. на ім’я Божко Леонід Васильович, вважати недійсним.
l Загублений атестат про закінчення загальної середньої освіти
(серія МА № 015728), виданий Романівською середньою школою I–III
ступенів 17 червня 1995 року на ім’я
Гуменюк Руслан Віталійович, вважати
недійсним.
l Загублене посвідчення дитини
з багатодітної сім’ї, видане Луцькою
міською радою на ім’я Янчук Роман
Вікторович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
17 січня на 70-му році після тривалої хвороби пішов із життя заслужений артист України

Адам ДАЦЕНКО,
Колектив Волинського
академічного
обласного
українського музично-драматичного театру ім. Т. Г.Шевченка сумує за колегою, який
був добрим другом і наставником для молодого покоління акторів.

щира, привітна і талановита людина.
Адам Володимирович працював у Волинському театрі з 12 грудня 1969 до грудня
1973 року. Потім був Чернівецький театр ім.
О. Кобилянської, Рівненський ім. М. Островського, Кіровоградський ім. М. Кропивницького, Черкаський ім. Т. Г. Шевченка. З 2001-го
– Волинський драмтеатр ім. Т. Г. Шевченка.

Від природи органічний, правдивий, переконливий, харизматичний актор. У його
виконанні Іван Степанович Мазепа викликав позитивні емоції і в журналістів, і в українських та польських глядачів (виступи в
Ольштині). Всього ж у послужному
списку митця близько ста ролей.
Висловлюємо найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати
рідним і близьким покійного. Вічна
та світла йому пам’ять.

Колектив редакції «Газети Волинь»
висловлює щирі співчуття колегам
О.А. Харчук та М.А.Харчук з приводу
тяжкої втрати — смерті дорогої людини
Євгенії
Степанівни
ХАРЧУК.
Розділяємо ваше горе.
Нехай покійна спочиває з миром.
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n Сіль землі

Як передова доярка виборола
бандерівцеві роботу листоноші

таки мусили взяти його на пошту. А скільки тоді газет люди
передплачували! І то все тато
у великій сумці носив, — пригадує жінка. Прожив він 84 роки.
З тюрми назавжди виніс любов
до України, читав нам вірші, які
писали ув’язнені. Мама на фермі, а він нам косички в школу заплітає, добрий був дуже.

Мотрі Йосипівні Ярощук 85 літ, 60 з них уродженка Тернопільщини живе
на Волині і досі без окулярів читає нашу газету. Познайомилися з поважною
передплатницею ми в Ковелі, де бабуся зимує біля доньки Віри Омелянюк
(обоє на фото), і почули її непросту життєву історію

«КЛИЧУТЬ МАМУ ДО СЕБЕ
ІНШІ ДІТИ І ВНУКИ,
АЛЕ Я НЕ ВІДПУСКАЮ»

Вже чотири роки без чоловіка проживає бабуся Мотря.
61-й — на його Волині, яка
і їй стала рідною. Згадує Тернопільщину, де мешкають
молодша сестричка, заслужений журналіст України Ярослава Пархомчук і племінниця
Люба — Любов Гринчишин,
очільник Тернопільської дирекції ПрАТ «Укрпошта». Торік внуки возили навідати родину. Згадує бабуся подружнє гніздечко
у
Рожищенському
районі,
де живе син. Мріє влітку знову
туди повернутися.
— Ми з мамою, як голка
з ниткою, — жартує донька
Віра, яка працювала вчителькою молодших класів у Ковельській ЗОШ № 3, викладала
в недільній школі, а як мати нездужала й зламала ногу, перебралася до неї в Іванчиці.
Взимку, наче перелітні птахи, дві найближчі людини туляться в однокімнатній квартирі
в райцентрі. Тут затишно, свічка горить перед іконами і молитва зміцнює й гуртує. Поряд
на портретах найдорожчі, які
відійшли у засвіти, — чоловік
Мотрі Йосипівни і внук, син пані
Віри, ще зовсім молодий, загинув 2017 року — всього у 22. Їм
потрібна щира молитва.
— Господь мені дав хрест
і дав силу його нести. Ми разом
з мамою — і мені, і їй не одиноко, — зізнається Віра Олександрівна. — Кличуть маму до себе
інші діти і внуки, але я не відпускаю, — жартує оптимістка.
В куточку — піаніно. То правнучка приходить і грає обом
бабусям. Навідують часто найстаршу хранительку родини
і шестеро внуків та 16 правнуків.
А коли всі разом, то горе ділиться, а радість множиться. n

Фото Лариси ЗАНЮК.

Лариса ЗАНЮК

«ЧОЛОВІК ХОЧ І ОБЛИЧЧЯ
МАВ ПОПЕЧЕНЕ, ТА СЕРЦЕ У
НЬОГО БУЛО ХОРОШЕ»

У край озер Мотря Йосипівна потрапила у 1958-му з тернопільського села Хоростець.
За дружину привіз її в Іванчиці
Рожищенського району Олександр Ярощук. Із братом Іваном
якось приїхав навідати побратима, з яким десять років відсиділи «за вільну Україну». А зустрів там ще й красиву дівчину.
Це, як сказали б тепер, була любов із першого погляду.
— Тож за тиждень ми й
одружилися, — пригадує бабуся Мотря своє скороспіле
заміжжя, про яке жодного разу
не пошкодувала. — Чоловік хоч
і обличчя мав попечене, та серце у нього було хороше, 56 років ми душа в душу прожили.
І брат Іван біля нас, бо його після тюрми мачуха не прийняла.
А то вже була четверта мачуха,
після її смерті ми і батька доглянули. Тато був регентом у храмі,
чоловік мій теж керував хором,
бо голос гарний мав, а ще дякував Богові, що вивів його живим
із тієї совєтської катівні.
Донька Віра розповідає, що
почалися батькові випробування, коли померла його мама, він
тоді був дворічним хлопчиком.
Мачуха недогледіла, що заснув
малюк біля печі, впав на неї обличчям і попікся. Вже й труну
до ранку зробили, але молитвами матері на небі зостався
жити, хоч шрами на обличчі
нагадували про це все життя.
А потім у 16 літ забрали його
в тюрму на 10 років як ворога
народу. Тоді було так, що «ліш би

— Як приїхали 1958-го
в Іванчиці, то й пропрацювала я дояркою 26 літ, — каже
Мотря Йосипівна, — Хоч і пішла на групу, та не хотіла корови
комусь віддавати, боялася, що
запустять, недоглянуть. Так уже
до них звикла, і діти мої виросли
на фермі, допомагали мені, чистили тих корів, як своїх, і всім
імена давали. Тепер покручені руки нагадують бабусі про

Віра. — Тато після тюрми фізично не міг працювати, а йому все
найважчу роботу давали. І ось
шукають у село поштаря. А в ті
часи ним міг бути лише громадянин із бездоганною репутацією, адже треба важливі листи й

всі разом, то горе ділиться, а радість
« Коли
множиться.
медаль, грамоти — передова
була доярка, і депутатом, і народним засідателем суду брали. Але й боролася за своє, що
називається «де сядете, там
злізете», — розповідає донька

»

газети комуністичні розносити,
а в батька таке минуле — бандерівець. Та мама поїхала в район,
довго переконувала начальників, що чоловік не має здоров’я,
а дітей треба годувати, і вони
Е
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М

А

Фото Андрія БОРОДУЛІНА, belsat.eu.

»

Фото podrobnosti.ua.

ГАЗЕТА +

Наталя на мітингу в Москві восени 2014 року була ще «сєпаркою».

на вихідні

«Героїчна снайперка»
бойовиків:
«Мене принижували,
опускали, давали
наркоту…»
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l АртБАРИКАДА

«На
передвиборних
білбордах
мають бути такі
люди, як мій
кум, котрий
опікає два
дитячі будинки
і був учасником
АТО…»

Білоруським журналістам вдалося взяти інтерв’ю
у 38-річної Наталії Красовської — найманки «ДНР»
із міста Борисова, яка влітку 2014-го слала з фронту
вітання Олександрові Лукашенку. «Хочу передати
привіт Батьку Григоровичу і сказати: «Бацька, твої
громадяни на цьому боці», — заявляла жінка
у військовій формі з георгіївською стрічкою і прапором
Білорусі на камуфляжі. Тоді в інтернеті з’явилося кілька
відеороликів за участю Красовської, з якої бойовики
намагалися «зліпити» пропагандистський образ
героїчної снайперки з позивним Сонечко. Але щось
пішло не так…

Фото styleinsider.com.ua.

Катерина АНДРЕЄВА,
belsat.eu

Оксана КОВАЛЕНКО
Окс

А

ндрій Єрмоленко (на фото) — киянин. Йому — 45 (24 січня). Батьки — науковці. Хотіли, щоб і син…
А він пі
пішов «на хіміка», хоча змалку малював багато
баг і гарно. Ішов «нехудожньою» дорогою довго
— аж до кандидатської! А под
тім озирнувся…
ози
«Ко сидiв у лабораторiї i дивився
«Коли
само
на самописець,
а поруч у реакторi ковбасились бактерiї, зрозумiв, що так пройде
i моє життя. I я усвiдомив, що це менi
не под
подобається. Наступного ж дня написав заяву
за на звiльнення i пiшов малювати…»
ти… «Художник — це щось таке велике, а я так — дизайнер-прикладник,
ке
майстерило. Бiльше хiмік, нiж художм
ник, навiть за роботами, якi створюю.
ни
В тому якась алхiмiя присутня: любблю змiшувати те, що не змiшується».

«Я ПРОКЛИНАЛА ЇХ
ДО ДВАНАДЦЯТОГО
КОЛІНА І КРИЧАЛА:
«ЩОБ ВИ ЗДОХЛИ
З ВАШОЮ НОВОРОСІЄЮ!»

Наприкінці 2014-го Красовська перебралася до Москви, а потім сліди її загубили-

“

Закінчення на с. 6

віла, що навесні 2014 року,
надивившись російського телебачення, вирушила на Донбас — аби на власні очі побачити, що ж там відбувається.
«Раніше я завжди була такою
«дівчинкою-хіпушкою»: носила етносорочки, намиста-браслети саморобні… У такому
вигляді й поїхала, речей узяла мінімум у полотняну сумку. Рушила без єдиного гасла

Під час інтерв’ю мова у Наталії була
дуже нервова. Вона могла кілька разів
повторювати одне і те ж, зриватися на сміх
або проявляти агресію.

ся. Тільки зараз журналістам
удалося розшукати жінку, яка
розповіла свою багато в чому
повчальну історію. При цьому, зазначає belsat.eu, під час
інтерв’ю мова у Наталії була
дуже нервова. Вона могла
кілька разів повторювати
одне і те ж, зриватися на сміх
або проявляти агресію. Імовірно, такий слід залишилии
переживання, що випали
на її долю.
Про себе жінка розпо-

» »
«ЦІКАВА»
І Шевченко
у нього —
рокер!

«ДІТИ МОЇ ВИРОСЛИ
НА ФЕРМІ — ТАК МЕНІ
ДОПОМАГАЛИ»

ту працю. Через те, що чоловік
«сидів», не могла іншої роботи
знайти. У селі їх спочатку називали бандитами, але працею
добилися поваги людей.
— Мама навіть два ордени
«Знак пошани» має, бронзову

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Цікава

Якщо ви бачили шеврон із зображенням українського кропу
(укропу) або Тараса Шевченка
в образі суперчоловіка Бетмена,
то знайте: це придумки Андрія
Єрмоленка. Мені хочеться називати його соціальним художником, бо він небайдужий до суспільно дражливого. Серед
його відомих у світі здобутків — серія протестних плакатів про Чемпіонат світу з футболу в Росії.
Рос Одна з основних
вимог до себе
себ і земляків —
освіта, бо «неосвіченими
«не
легше маніпулювати»

человєк, а дєло найдьотся». Повернувся Олександр і зустрів
свою Мотрю — щастя у винагороду за терпіння.

Р

Світлана Ковалевич
народила вже
19-ту дитину!
с. 2

Старість можна вважати щасливою, якщо діти є підтримкою батьків.

в голові, чисто подивитися.
Третього травня я виїхала
з Борисова через Смоленськ
і далі на Ростов, — розповідала Красовська. — У Новошахтинську, на кордоні, росіяни
відвели вбік, запитують: «Куди
їдеш?» — «Медсестрою працювати», — кажу. — «А ви підтримуєте «ДНР»? — «Капець,
як підтримую!» — ПропустиПропусти
ли».
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Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 24 січня:
«На
передвиборних
білбордах
має бути
мій кум,
який опікає
два дитячі
будинки
і був
учасником
АТО…»

ЗА 24 СІЧНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

Учитель живе у
бібліотеці, бо… замала
зарплата на оренду
квартири.

«Героїчна снайперка»
бойовиків: «Мене
принижували, опускали,
давали наркоту…»
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