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n Репортаж із глибинки

ЖУРНАЛІСТКА «ВОЛИНІ» ЗНАЙШЛА
У ЛЮБОМЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ… НЕІСНУЮЧЕ СЕЛО
Жителі цього населеного пункту мріють про те, щоб колись він з’явився на карті України
Р Е К Л А М А

Ігоре Васильовичу!
З ювілеєм!
Ваші роки, дії, вчинки —
це вже перемога!
Бажаємо сили, натхнення
й надалі творити добро,
досягати нових цілей
та вести за собою інших.
Сміливі завжди йдуть попереду!
Ваша команда.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ 7

70-770

с. 10-11

»

2

ВЛАДА І ГРОМАДА

«Волинь-нова» | 7 грудня 2017 Четвер| ¹136

www.volyn.com.ua

n Із перших уст
— Звичайно, і передусім це стосується санаторію «Лісова пісня». Ми повинні
зробити все, щоб він піднявся, — для
цього є можливості. Варто не лише осучаснити базу здравниці, а й доповнити,
наприклад,
реабілітаційно-трудовим
центром із задіянням у ньому елементів
садівництва, бджільництва тощо. З огляду на великий наплив туристів на Шацькі
озера, це — безпрограшна лотерея області.

«ВВАЖАЮ ГАНЕБНИМ НИНІШНІЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЙТИНГ
ДЛЯ БАГАТОЇ РЕСУРСАМИ ВОЛИНІ»

Фото із сайту Волинської обласної ради.

Любов Ліпич — декан факультету економіки та управління Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки, належить до тих депутатів
Волинської обласної ради, котрі беруть слово лише за крайньої необхідності.
Однак її виступи завжди відзначаються глибиною, виваженістю та актуальністю
Роксолана ВИШНЕВИЧ

«РАНІШЕ Я НЕДООЦІНЮВАЛА
РОЛІ ОБРАНЦЯ МІСЦЕВОГО
РІВНЯ»
— Любове Григорівно, які уроки
винесли ви за два роки діяльності у
Волинській обласній раді?
— Насамперед скажу, що я вперше
обрана представляти інтереси громади
в облраді. Ця робота для мене є новою,
хоча багато чим схожа на ту, котрою займаюся впродовж більш як тридцяти років. Викладацька праця потребує тісного
спілкування з людьми. Правда, особливого контингенту — молодими, повними
енергії та оптимізму, віри в майбутнє, яка
мене завжди надихає. А вже як депутату
доводиться зустрічатися з виборцями,
різними за віком, родом занять, соціальним статусом. Кожного треба вислухати,
пройнятися проблемою, проаналізувати
— і запропонувати правильне рішення.
І це багато чому вчить.
У діяльності обласної ради нинішнього скликання імпонує те, що депутати зуміли об’єднатися під керівництвом
Ігоря Палиці для вирішення тих питань,
котрі ставить перед нами громада. Почали пробувати реалізовувати проекти,
які найбільше потрібні нашим виборцям.
Раніше, до слова, всім керувала облдержадміністрація, а обранці були лише
як доповнення й самі нічого не вирішували.
— А які мінуси вам як викладачеві
впадають у вічі?
— До них віднесла б те, що депутати
поки що не зовсім навчилися визначати,
що є головним, а що — другорядним. Ми
в першу чергу повинні дбати про об’єкти обласної комунальної власності, зобов’язані їх нормально фінансувати.
А вже потім розглядати потреби інших
рівнів, зважувати, які з них необхідно
терміново вирішити.
— Що найбільше хвилює виборців
вашого округу?
— Я обиралася від «УКРОПу» у Луцьку, тому передусім переймаюся проблемами обласного центру. Разом із тим від
партії опікаю Рожищенський район. А ще
мені є дуже близьким все те, що хвилює
мешканців міста Берестечка Горохівського району. Це моя мала батьківщина, туди
їжджу на могили своїх рідних, навіть тих,
хто похований ще в позаминулому столітті.
Балотуючись у депутати, я не ставила перед собою якісь конкретні цілі, бо
не дуже вірила, що на місцевому рівні
можна зробити щось нове радикальне.
Тепер бачу: навіть маленькі кроки багато
важать, якщо вони спрямовані на покращення життя волинян.
«ПРИРОДА НАМ ДАЛА ТАКІ
БАГАТСТВА, А МИ НЕ ВМІЄМО
МУДРО НИМИ РОЗПОРЯДИТИСЯ»
— На вашу думку, що є найбільш

ПОГОДА
у Луцьку

8 — 14
грудня

Депутат Волинської обласної ради Любов Ліпич переконана:
«Вдома і небо голубіше, і трава зеленіша».

«

Навіть маленькі кроки
багато важать, якщо вони
спрямовані на покращення
життя краян.

»

гострим питанням для мешканців нашої області?
— Мене непокоїть те, що ми постійно
«змагаємося» з Тернопільщиною за непочесне останнє місце за рівнем доходів
на одного жителя. Цей рейтинг для багатої ресурсами Волині вважаю ганебним.
Причина невтішного стану справ, звичайно, виникла не сьогодні. Напевно, ми
не вміємо мудро розпоряджатися всіма
природними багатствами.
Взяти хоч би проблему з державним
підприємством «Волиньторф», де працює 450 чоловік. Це, фактично, стільки сімей забезпечені хлібом і до хліба,
мають можливість випроводжати дітей
у садочки, школи, потім — у виші. На
створенні нових робочих місць та збе-
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Вологість 93%
%

реженні тих, що є, зав’язана ціла низка
соціальних моментів. Є робота — залишаються люди, народжуються діти, країна отримує громадян. Вважаю це найголовнішим у нинішній складній, не надто
втішній демографічній ситуації. У нас катастрофічно зменшується чисельність
населення — і над цим повинні задуматися всі.
Наша область прекрасно забезпечена водою. Ми, слава Богу, не знаємо,
що таке її дефіцит. І йдеться не лише про
Шацькі озера — справжню перлину краю.
Маємо унікальну річку Стир, по якійсь колись від Берестечка до Луцька плавали
катери. А скільки там цілющих джерел!
Якби спромоглися її якісно почистити,
могли б отримати багато плюсів. Переконана, що знайшлися б підприємливі
люди, котрі б зуміли вздовж берегів зробити зони відпочинку, побудувати здравниці не гірші, як за кордоном. Це був би
справжній прорив краю.
— Любове Григорівно, чи згідні
з тим, що спочатку потрібно довести
до пуття ті лікувально-профілактичні
заклади, які вже діють?
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«МОЇМ СТУДЕНТАМ
НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ «ДИВИТИСЯ
ЗНИЗУ ВВЕРХ НА АМЕРИКАНЦІВ».
ТОМУ Є НАДІЯ»
— Як вдається вам поєднувати управлінсько-викладацьку роботу з депутатством, плюс сімейні
обов’язки?
— В мене — дві дорослі дочки, які
мають свої сім’ї. Тому їм лише допомагаю. Я є деканом з 1994 року, спочатку в Технічному університеті, тепер —
у Східноєвропейському. За цей період
зуміла чітко налагодити свою роботу,
щоб на все вистачало часу. Більше того,
депутатство, можна сказати, підсилює
мою основну діяльність. Адже там черпаю багато додаткової інформації. Вона
мені необхідна, щоб розуміти потреби
економіки в кадрах, підказує, які виклики
ставляться перед вищою школою.
— На останньому засіданні правління обласного об’єднання роботодавців представники бізнесу висловили занепокоєння дефіцитом
кваліфікованих кадрів в усіх сферах
економіки. Ваша думка з цього приводу?
— Склалося справді так, що в нас наука і виробництво, на жаль, не перетинаються. Як професійно-технічні заклади,
так і виші, дещо відірвані від економіки,
від розуміння того, яких саме фахівців
треба готувати. Тому маємо явні перекоси в навчанні молоді на певних спеціальностях. Отож двом сторонам варто змінювати, як кажуть, правила гри. У США,
наприклад, на економічному факультеті
вивчають практично ті самі дисципліни,
що й у нас. Але там студенти тісно співпрацюють із підприємцями, котрі зі своїми
проблемами приходять у виші, роблять
спеціальні запити. Майбутні фахівці готують бізнес-плани для їх вирішення. Ці
ідеї оцінюють керівники підприємств.
У нас чомусь наразі бізнес не вдається
до таких методів. Тісний взаємозв’язок
повинен бути, інакше доведеться шукати
спеціалістів в інших країнах, а наші молоді люди з дипломами виїжджатимуть за
кордон.
І ще одне. Раніше всі час від часу проходили навчання на курсах підвищення
кваліфікації. Зараз це є далеко не скрізь.
А хороший фахівець повинен вчитися
постійно. В Англії, приміром, кожні п’ять
років потрібно підтверджувати кваліфікацію диплома.
— Чи маєте зараз проблеми з набором студентів на факультет, який
очолюєте? І чим можна привабити
юнаків та дівчат, щоб залишалися
в Україні?
— Такі проблеми зараз має більшість вишів. Не секрет, що конкуренцію
нам склала Польща. І зовсім не тому,
що в українських ВНЗ неякісна освіта.
Спонуки значно глибші. Наш факультет
економіки та управління отримав сертифікат, який підтверджує високий рівень
підготовки спеціалістів. Окрім цього,
студенти за спецпрограмою можуть їхати працювати в Америку (звичайно, на
низькооплачуваній роботі) й відпочивати. Дехто пробує. Але, повертаючись, діляться враженнями: найбільше їм там не
подобається… «дивитися знизу вверх на
американців». Цим усе сказано. Вдома
і небо голубіше, і трава зеленіша, бо тут
почуваєш себе людиною вищого сорту.
Тому є надія, що вони зроблять усе, щоб
забезпечити гідне життя тут. n
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Погляд

Доброго дня вам, люди!
Сонце сьогодні зійшло
о 8.07, зайде о 16.15. День
триває 8 годин 08 хвилин.
Місяць у Леві. 19/20 дні
Місяця.

ІМЕНИННИКИ:
7 — Катерина, Августа.
8 — Климент, Петро.

МУДРІСТЬ: коротко,
сильно та страшно
«Слово своє буду гострити
на кремені моєї душі».
Василь СТЕФАНИК,
український письменник,
помер 7 грудня
1936 року.

АНЕКДОТ: майже
бувальщина
від редакційного
фотокора
Спілкуються двоє чолові-

ВІКНО РУБРИКИ: її «квіти говорять нам втричі більше,
ніж слова»
На святої Катерини 1900 року на Полтавщині народилася наша Катерина Білокур. Геніальний Пабло Пікассо сказав про неї: «Якби ми мали
художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї
цілий світ!» А їй довелося пережити осуд і нерозуміння односельців і навіть
рідної матері, яка вважала її малювання безглуздим заняттям. Катерина
самотужки крок за кроком відкривала для себе таємниці живопису. Не
маючи коштів на фарби й пензлі, робила їх із рослин та щетини, не маючи
спеціальної освіти, альбомів та книжок – навчалася у природи. Почувши по
радіо пісню «Чи я в лузі не калина була» у виконанні Оксани Петрусенко,
пише співачці листа, до якого додає малюнок калини. З цього почалося її
визнання…

КОНКУРСИ: Мала академія наук відзначила
юних літераторів Волині
Вже 22 роки МАН шукає серед школярів літературні обдарування.
Конкурс проводять у номінаціях: проза, поезія, журналістика та казка,
а найкраще видають збіркою. У бібліотеці для юнацтва переможців та їхніх
наставників привітали заступник начальника управління освіти, науки та
молоді облдержадміністрації Тетяна Соломіна, директор МАНу Галина
Толстіхіна та директор бібліотеки для юнацтва Алла Єфремова. Серед переможців у номінації «Поезія» – Віталій Голіч (м. Володимир-Волинський),
Діана Костюк (ЗОШ № 20), Катерина Цигульова (с. Прилуцьке, Ківерцівський р-н), у «Прозі» – Валерія Гапонюк (ЗОШ № 25), Маргарита Гірчук
(ЗОШ № 26), у «Журналістиці» — Олександра Шевчук (ЗОШ № 20), Назар
Мозолюк (с. Жидичин Ківерцівського р-ну), у «Казці» — Анна Шишута (ЗОШ
№ 23), Софія Брус (м. Нововолинськ) та інші, твори яких увійшли в збірку
«Перли у глибинах казки». Переможці та лауреати нагороджені дипломами,
наставники — грамотами управління освіти. Успіхів та віри в себе побажали
юним літераторам знані письменники — голова журі, заслужений учитель
України Ніна Горик, заслужений журналіст України Валентина Штинько,
заслужений учитель України Олеся Ковальчук, Олена Пашук та Петро Коробчук, голова обласної НСПУ Ольга Ляснюк.

РЕАЛІЇ: для рівноваги
У маршрутці жінка пенсійного віку прямує до виходу. Поперед себе виносить одну господарську сумку і вертається за другою. Торбини, мабуть,
нелегкі, зауважую і зголошуюся допомогти, бо нам по дорозі. На що вона
категорично заперечує, каже, навмисно взяла дві торби, для рівноваги.
Балакаємо про те, про се. Розповідає, що по черзі готують їсти із сестрами
та возять стареньким батькам, щоб братові було легше, бо живе в сусідній
з батьками хаті. Добра справа, кажу, і міркую собі, що десь у генетичному
коді української жінки закладено: щоб не впасти під важкою ношею, вона
бере ще стільки ж у другу руку, для рівноваги. Дай Боже, здоров’я українській жінці, то вистоїмо!

ків:
– Я можу спотворити
будь-кого порухом одного
пальця!
– Ви, напевно, майстер з
карате?
– Та ні, я – весільний фотограф!
(Розповів Олександр
ДУРМАНЕНКО).

ПОГОДА: «Катерина
по воді, то Різдво
по льоді»
Так говорить народна
приказка. А за прогнозом
чергового синоптика обласного гідрометеоцентру
Валентини Набоки, сьогодні
— хмарно з проясненням,
вдень — невеликий дощ.
Вітер західний, 7–12 метрів за
секунду. Температура повітря
по області — 1–6, у Луцьку
— 3–5 градусів тепла. 8-го —
хмарно, з проясненням, без
істотних опадів. Вітер південно-західний, 7–12 метрів
за секунду, місцями пориви
15–20. Температура повітря
вночі — від мінус 3 до плюс 2,
вдень — 3–8 градусів тепла.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше
7 грудня було 1960 року
— плюс 11, найхолодніше
— 1978-го — мінус 20 градусів.
Радіаційний фон учора по області становив 0,012 мілірентгена за годину.
Ведуча
рубрики
Лариса ЗАНЮК.

Тел. 723894
4
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Олеся БАНАДА,
заступник відповідального
секретаря газети «Волинь-нова»

Дешеву «бляху»
можна купити,
а розуму – ні
Останнім часом, коли активно запрацював наш оновлений сайт volyn.com.ua і ми постійно підбираємо та
наповнюємо новинами стрічку «Пульс дня», помітила, що до криміналу й моторошних ДТП вже якось…
звикла, адже їх тепер трапляється дуже багато, а все
брати близько до серця неможливо. Та коли самій
довелося побачити нинішньої неділі у селі Свидники
Ковельського району понівечену «Сузукі» на єврономерах, схожу на купу металобрухту, уламки якої розлетілися на кілька метрів, стало не по собі. Ще раз підтвердилася думка про те, що тенденція до збільшення
кількості аварій за участю автомобілів на єврономерах
перетворюється у справжню напасть

П

ро це можна сперечатися довго. Хтось скаже,
що стільки ж ДТП, а то й більше, спричиняють
авто на українській реєстрації. Вдаватися в дискусію не хочу, просто маю з цього приводу деякі власні
спостереження. Мені часто доводиться їздити з Луцька на малу батьківщину — у Старовижівський район. А це
110 кілометрів. Дорогою можна порівняти поведінку водіїв,
що мають придбані в Україні чи розмитнені автівки, і тих, хто
катається «на бляхах». Нахабність власників машин із єврономерами часто вражає. Просто дивуєшся, коли доводиться добряче гальмувати, минаючи ями, якими рясніють наші
дороги, а тебе на швидкості понад 100 км/год обганяє ділок
з номерами PL чи LT. Здається, ту машину аж підкидає. Звісно, цих водіїв не дуже хвилює, що так можна побити підвіску
і ремонт «ударить» по сімейному бюджету. Багато людей приганяють з-за кордону машину на рік, тож зовсім не дбають,
аби вона прослужила довше, і скачуть по вибоїнах, «перелітають» переїзди, випробовують максимальну швидкість, до
якої можна розігнати непогану автівку, придбану порівняно за
безцінь. Скажуть потім: краще за такі гроші я ще одну машину
прижену з-за кордону, ніж цю ремонтуватиму.
Ще одна характерна риса: серед тих, хто їздить «на бляхах», дуже багато зовсім юних водіїв. Дехто сам уже копійку
заробив і дуже хоче бути на колесах, комусь виділили гроші
батьки. «Якщо я купив нормальну тачку за півтори штуки баксів, то що, права за пару тисяч гривень не куплю? Я з дитинства їздити вмію, там нема що вчитися!» — доводилося чути
й таких «ділових пацанів»… Тож для цих імпульсивних юних
гонщиків придбана на «чорному» ринку машина — це не засіб
пересування чи необхідність, а переважно нагода показати
себе перед друзями, поганяти наввипередки з досвідченими
водіями, проскочити під час обгону перед фурою (звісно, нехай вона гальмує і пропускає, я ж на «Ауді»).
Дати людям недорогі машини — це так само, як дешевий
алкоголь: дах зірве багатьом і товар гребтимуть усі. Тільки
в першому випадку чимало людей вб’ється, у другому —
зіп’ється.
Повірте, небагато тих людей, які купують автівки «на бляхах» через те, що в них невеликі доходи. Бідніший подумає,
скільки-то мороки з тими перетинами кордонів, що можуть
«лавочку прикрити», і куди тоді подіти машину? Тож краще
купить простіше авто, але на українській реєстрації. І береже
його, щоб прослужило якомога довше. А для цього, звісно,
проходить курс в автошколі, бо знає, що за кермо може сідати тільки добре навчений водій.
… А в тій злощасній машині у селі Свидники було троє чоловіків, один із них, 35–річний пасажир, загинув. В офіційних
коментарях правоохоронців вказано, що автівка злетіла з дороги на швидкості, хоча аварія сталася поблизу залізничного
переїзду, де правила дорожнього руху вимагають пригальмувати… n

■ Варто знати

*

У НОВИЙ РІК — З РЕМОНТОМ!
«Доброго дня! Хотіли б із чоловіком до Нового року закінчити
косметичний ремонт у вітальні. Подруга говорить, що зараз
найкращий час для цього, адже перед святами багато магазинів
пропонують серйозні знижки на меблі та будматеріали. Звісно
ж, це чудова можливість, але для завершення робіт нам бракує
10 тисяч гривень. Які б ви порадили надійні варіанти одержання
кредиту або позики на таку суму?
Ольга ШЕВЧЕНКО, 47 років»
Ірина ЧАЙКО

Ш

ановна пані Ольго! Ваша
подруга абсолютно права. За словами фахівців,
ринку будівельних матеріалів, до
новорічних свят багато магазинів
намагаються позбутися товарних залишків, що накопичилися,
у тому числі й будматеріалів, причому хорошої якості. Тому вони
знижують ціни або пропонують акційні умови купівлі, вигідні для спо-

живача. Ви, напевно, й самі знаєте
про новорічні акції та колись уже
користувалися ними. Як розповів
співробітник Forward Bank, до якого ми звернулися за порадою, зараз банк пропонує чимало справді
вигідних пропозицій. «Ми маємо
кілька варіантів кредитів готівкою,
які наші клієнти можуть використовувати на ремонт чи придбання
матеріалів, меблів, техніки тощо.
З останніх новинок — так звана
програма «Швидкі гроші». Ви мо-

жете зі зниженою комісією одержати до 50 тисяч гривень на строк
до трьох років»,— пояснили в банку. Кредит оформлять максимально швидко, гроші перерахують на
картку. Зняти їх можна в банкома-

пропонує чимало
« Банк
справді вигідних
пропозицій.
»
тах Forward Bank або будь-якої іншої фінустанови. Крім того, зручно
розрахуватися карткою в магазині
— це позбавить необхідності мати
при собі потрібну суму готівкою.
Для вас, Ольго, фахівці
Forward Bank підрахували: якщо

зараз узяти 10 тисяч гривень на
три роки, то щомісячна виплата
становитиме всього 652 гривні.
Якщо ж ви віддасте перевагу
меншому строку кредиту, наприклад 24 місяці, то погашати
потрібно буде по 791 гривні на
місяць. А це значить, що програма «Швидкі гроші» допоможе
вам, на радість домочадцям,
закінчити ремонт у грудні. Це
чудова ідея, адже, вважаємо,

недарма люди кажуть: «Як
зустрінеш Новий рік, так його
і проведеш!»
м. Володимир-Волинський,
вул. Ковельська, 108,
тел.: 093 86 57 421,
096 91 12 627;
м. Луцьк, вул. Конякіна, 30,
тел.: 068 237 64 65, 050 378 60 95;
м. Ковель, бульвар Лесі
Українки, 18, тел.: 097 503 82 05,
050 378 60 95. n
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n А ви як думаєте?

ГЕРОЙСТВО ЧИ ЦИРК НА ДРОТІ?
Спочатку Міхеіл Саакашвілі зі своїми прихильниками прорвалися через
державний кордон і в’їхали в Україну. Потім вони визволили його з рук
СБУ. Яких нових «подвигів» ви очікуєте від екс-губернатора Одеської
області і кроків у відповідь з боку влади?
Ігор ГОРДІЙЧУК,
Герой України,
генерал-майор,
ректор військового
ліцею імені Івана
Богуна, уродженець
Рівненщини (м. Київ):
— Перше, що хочу
сказати: перед законом
усі мають бути рівні — від звичайного громадянина і до Президента України. Тому
будь-які затримання чи арешти повинні
відбуватися згідно з чинним законодавством та встановленою процедурою.
Друге — у нашій країні кожен має робити
свою справу: військові — захищати від
агресора, політики — займатися політикою. Якщо це акція протесту, то вона мусить бути мирною — без силових методів
та бандитизму.
Володимир КАРПУК,
заслужений лікар
України, народний
депутат V і VІ скликань
(м. Луцьк):
— Йде
нагнітання
з обох сторін. Міхеіл Саакашвілі по суті розбурхує ситуацію на догоду
Москві. Такі дії в центрі столиці воюючої
країни на руку тільки ворогам. Він це має
усвідомити. Особисто для мене політик
Саакашвілі втрачений. Хоч, сфотографувавшись із ним у 2008 році, через місяць
після агресії Росії щодо Грузії, цим гордився. За його спиною бачу людей, яких
знаю особисто, і мені жаль, що й вони не
розуміють небезпеки ситуації… Прикро,
але влада теж на це реагує неправильно, в дусі Януковича — штурми, «Беркут»
і таке інше. Це викликає огиду і певною
мірою змушує людей симпатизувати Саакашвілі. Головне, що ми повинні розуміти:
ці дії наносять шкоду Україні і підіграють
Москві, дають їй поживу для нових пропагандистських атак.
Ірина КОНСТАНКЕВИЧ,
народний депутат
України (м. Луцьк):
— Щодо Саакашвілі
вдаватися до прогнозів — справа невдячна,
оскільки він найбільш непрогнозований із нинішніх політиків. І не тому, на
мою думку, що це диктують нові політичні
обставини чи реалії суспільного життя.
Просто це психотип людини-істерика,
який у патових ситуаціях цілком неадекватний і непрогнозований. До гіпертрофованих політичних амбіцій, манії величі
додалися ще й емоції великої негативної
і тому руйнівної сили. Щодо нинішньої
влади, у мене складається враження, що
вона своїми діями загнала себе в глухий
кут. А що далі? Питання до Президента.
Олександр
СКІПАЛЬСЬКИЙ,
генерал-лейтенант,
екс-заступник голови
СБУ (м. Київ):
— Насамперед хочу
сказати, що в цій ситуації влада діє на низькому
професійному рівні. Вона
сама створює напруження та прецеденти.
Все робиться як мінімум непродумано.
Якщо судити з російської реакції, зокрема, за словами прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова (сказав, що
в Кремлі з інтересом спостерігають за
подіями в Києві, і назвав Саакашвілі «головним болем України». — Ред.), то вони
дуже задоволені тим, що відбувається
у нас. Росія вбиває одразу двох зайців:
продовжує дискредитувати Саакашвілі й
Україну. Це небезпечно. Владі треба сісти
за стіл переговорів і знайти порозуміння.
Бо загострення ситуації може наблизити нас до громадянського протистояння
і війни.

СБУ зробила із Саакашвілі мученика.

Тарас ЧОРНОВІЛ,
депутат Верховної
Ради V, VI, VII cкликань
(м. Київ):
— Саакашвілі міг робити дуже багато речей,
абсолютно
ігноруючи
українське
законодавство, через неформальну
міжнародну недоторканність. Будь-які
юридичні дії щодо нього автоматично викликали б обурення посольств країн Великої сімки, Євросоюзу і США. Так було
до вчорашнього дня, коли озвучили звинувачення, які напряму прив’язують Саакашвілі до Росії. Я не сумніваюся в їхній правдивості, бо трохи знаю, як усе
відбувалося. Після цього відпав фактор
міжнародної легітимності. На його захист
можуть приїжджати такі політики, як та
депутатка Європарламенту, яка голосу-

Українська влада проявила непослідовність. Безперечно, Саакашвілі оточують
«різношерстні» прихильники — там і народні депутати є, і проплачені «активісти», але, очевидно, є й люди, які щиро
стали на захист цього політика. Важко
прогнозувати подальші події, але кожен
крок влади, силових структур має бути
максимально виваженим.
Володимир ФЕСЕНКО,
політолог, директор
Центру прикладних
політичних досліджень
«Пента» (м. Київ):
— Може, не відразу,
а через деякий час, однак правоохоронці намагатимуться затримати
Саакашвілі. Дві попередні спроби виявилися невдалими, але, схоже, влада хоче
цю справу довести до кінця. Звісно, вона

сьогодні у влади розв’язані руки. Хоча спроби провокацій
« уНатаборі
екс-губернатора Одещини будуть. Їм потрібна кров, щоб
себе легітимізувати.
»
вала проти асоціації ЄС з Україною. На
сьогодні у влади розв’язані руки. Хоча
спроби провокацій у таборі екс-губернатора Одещини будуть. Їм потрібна кров,
щоб себе легітимізувати. Дивує лише
«беззубість» наших силових органів: вони
знали, що він у готелі, але шукали перед
камерами серед мітингувальників. Утім,
я впевнений, що до кінця року Саакашвілі
буде сидіти.
Володимир
ШЕНДИБИЛО,
заступник головного
лікаря з медичної
частини Луцької міської
клінічної лікарні
(м. Луцьк):
— Я вважаю, що влада сьогодні пожинає плоди вибіркового, не завжди продуманого
підходу до надання представникам інших
країн українського громадянства. Багатьом із тих, кого наші люди іронічно називають «варягами», його дарували експромтом як особливо цінним спеціалістам
у галузі реформ. Стосується це і Міхеіла
Саакашвілі.
Те, що він зробив для своєї країни,
оцінить грузинський народ. Ну а українцям, на мою думку, нема підстав «канонізувати» цю людину. Те, що відбувається навколо постаті Саакашвілі, нагадує
чергове політичне шоу, режисери якого
перебувають за межами нашої держави.
Важко уявити, щоб у якійсь європейській
країні хтось проривався через кордон —
і це залишалося без правових наслідків.

боїться спровокувати серйозні масові
бійки, жорсткий конфлікт. Тому буде продовжувати тиснути на політика, але поки
обмежена у своїх діях. Якщо ж Саакашвілі все-таки вдасться затримати, то його,
швидше за все, очікує екстрадиція.
Андрій БОНДАРЧУК,
депутат Верховної
Ради України
І скликання
(м. Луцьк):
— Саакашвілі — неординарна особистість. Те,
що Президент запросив
його в Україну, надав громадянство, високу посаду, свідчить про
низький аналіз якості кадрів. Глава нашої
держави волів бачити екс-президента
Грузії слухняним, але Саакашвілі виявився не таким. Він не захотів підігравати
тій ситуації, яка склалася в Україні. Одне
слово, спроба зробити його ручним не
вдалася. І тоді влада почала діяти силою.
При перетині кордону, вочевидь, були порушення з боку Саакашвілі. Але така поведінка адекватна діям влади. Хіба вона
дотримується законів?
Події 5 грудня під Верховною Радою,
вважаю, не спонтанний, а добре спланований політичний спектакль. Ким? Це
величезне питання. Якщо це справа СБУ,
то стався програш Президента і України
в цілому. Схоже на те, що це прикриття
конфліктів між владою і НАБУ. Які кроки
зробить Саакашвілі в подальшому? Думаю, ситуація буде загострюватися, якщо
влада почне вирішувати цей конфлікт си-

ловими методами. Тим часом ми не чули
про спробу Президента порозумітися
з екс-губернатором Одеси. Зміст конфронтації — не боротьба за Саакашвілі,
а симптоми гострого незадоволення народу засиллям корупції, що може спричинити непрогнозовані наслідки.
Володимир
МЕЛЬНИКОВИЧ,
генерал-майор, екскерівник управління
СБУ у Волинській
області (м. Луцьк):
— Те, що відбувається, я вважаю не геройством, а «цирком на
даху». В країні фактично зруйновано правоохоронну систему. Натомість створено
купу силових структур, серед яких одні
підпорядковані Банковій (Адміністрація
Президента), інші — вулиці Грушевського (Кабінет Міністрів). Ніхто не переймається, який коефіцієнт їхньої корисної дії.
Народ захищає не Саакашвілі, а ті лозунги, які він проголошує. Люди самі розберуться, хто є хто. Ми бачимо, що нинішня
влада наступає на ті ж граблі, що й попередники. Одеський екс-губернатор буде
чудити стільки, скільки йому дозволить
нинішня система. Цей «цирк на даху»
підриває останні надії, що Україна збережеться як цілісна держава.
Ігор МУКОВОЗ,
екс-начальник Луцького
міськвідділу міліції,
член виконкому міської
ради (м. Луцьк):
— Годі передбачити,
що буде робити екс-очільник Одещини в подальшому. Його важко назвати
абсолютно самостійною політичною фігурою. Щодо кроків влади, то правоохоронна система знаходиться у стадії повної
деградації. Якщо силовики діють у межах
закону, то вони повинні виконувати свої
функції, а люди, які їм протистоять, мають
понести відповідальність. Коли ж цього
немає, то за якими правилами ми живемо?
Олеся КОВАЛЬЧУК,
заслужений вчитель
України (с. Жидичин
Ківерцівського району):
— Чергові геройства
передбачити вкрай важко,
зважаючи на виразну контроверсійність фігури. Чи
мислимо для здорового
глузду в статусі двічі екс-президента держави по-котячому лазити по дахах? Може,
надалі задумано піднятися ще вище над
українською владою? Тим більше, що
охочих допомагати не бракує. Заради
чого вони марнують час і сили, які ідеали відстоюють? Вочевидь, не українські,
і маскування нацсимволікою — то дикий
цинізм. Подібні спектаклі виставляють нас
на посміх, тим часом з-за океану закликають до непорушення законів демократії.
«Бідна» наша влада: уміє пригріти змію
біля серця з думкою перехитрити її ради
власної вигоди, а потім не знає як бути,
коли вірна своїй природі істота кусається.
Треба було давно діяти адекватно: не затикати вуха щодо оголошень у міжнародний розшук, а випровадити зайду в Грузію,
де його давно очікують. Нинішня ситуація
якраз є такою нагодою. Однак, схоже, станемо свідками нового панькання, бо деякі
хочуть попіаритися заради заповітного
місця у президентському кріслі, і все це
— о горе! — на тлі цілої серії патріотичних
урочистостей та безперестанного кровопролиття за Україну, за її долю.
Руслан ХОМИЧ,
заступник голови
Асоціації фермерів
і приватних
землевласників
Волині (с.Кроватка
Рожищенського
району):
— Порошенко наступає на старі граблі. Люди мають право
на мирний протест. А щоб Саакашвілі не
обзивав його злодієм, треба перестати
красти. Щодо майбутніх кроків Саакашвілі, то він буде огризатися. Йому немає
куди відступати. Дії влади будуть спрямовані на те, щоб люди не знали правди,
а чиновники далі набивали свої кишені.

»
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Успішну країну
можуть побудувати
тільки справжні
господарі

Петро САГАНЮК,
володимир-волинський
міський голова
(м. ВолодимирВолинський):
— Будь-яка держава
може називатися демократичною лише тоді, коли в ній
існує верховенство закону.
Шанувати його — це, в першу чергу, поважати самих себе. І хто б звідки не приїхав, він
повинен поводитися адекватно. Тому я не
підтримую дій протестуючих. Чомусь багато
хто думає, що Україна є країною, де все дозволено. Так не повинно бути. Давайте краще
братися за роботу і за розум! «Добрий дядя»
безкінечно не буде давати гроші — борги
треба віддавати. Якщо не нам, то нашим дітям і онукам.

»

Василь ГУРА,
машиніст гірничих
виїмкових машин
ВП «Шахта № 9» ДП
«Волиньвугілля», депутат
Нововолинської міської
ради (м. Нововолинськ):
— Що там на думці має
Міхеіл Саакашвілі — сказати
важко, я не Кашпіровський. Але в тому, що
влада саботуватиме протестні дії його прихильників, впевнений. Причини придумуватимуть які завгодно. Я не є великим симпатиком екс-президента Грузії і не завжди
поділяю його позицію. Але те, що робить нинішній Президент Порошенко, не входить,
образно кажучи, ні у які ворота.
Оксана СТАНИЦЬКА,
приватний підприємець
(м. Нововолинськ):
— Важко дати однозначну оцінку тому, що відбувається навколо Саакашвілі.
Я не впевнена, чи саме в такий спосіб і саме людина з ін-

б звідки не приїхав,
« вінІ хтоповинен
поводитися
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Російського триколора на Зимовій Олімпіаді не буде.

«Приберіть за собою прапор
та сечу!..»
Через допінгові скандали Міжнародний Олімпійський комітет
відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018
року в південнокорейському місті Пхьончхан!

«У

Росії відбувалася систематична маніпуляція антидопінговими
правилами під керівництвом міністерства спорту, — заявив глава комісії МОК Самуель Шмід. — Ми ніколи ще не бачили такого
масштабу маніпуляцій і обману, і це завдало величезної шкоди олімпійському руху».
Це перший в історії випадок, коли країну не пустили на Олімпіаду через допінг. Однак «чисті» російські спортсмени, які за результатами досліджень нічого не вживали, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити, але лише під нейтральним прапором. Відповідно під час спортивних
змагань не буде звучати гімн РФ.
В Україні справедливе рішення МОК зустріли бурхливим схваленням.
Коротко, але яскраво, висловився, зокрема, відомий журналіст Віталій
Портніков. «Приберіть за собою прапор та сечу. З Олімпіади. З Донбасу.
З Криму. Ідіть геть», — написав він. n

адекватно. Тому я не
підтримую дій протестуючих.
Чомусь багато хто думає,
що Україна є країною, де все
дозволено. Так не повинно
бути.

Дорогі волиняни!
Вітаю усіх вас з державним святом —
Днем місцевого самоврядування!
Успішна Україна — це сильна держава
з потужною економікою та сильними соціальними позиціями. Це — країна з авторитетом
Закону і забезпеченням права громадян на
гідне життя. Такого успіху неможливо досягти
за чужим сценарієм із нав’язаними принципами. Успішну країну можуть побудувати тільки
справжні господарі, якими є самодостатні
громади, а не армії чиновників з надуманими
повноваженнями.
Сьогодні Україну будує кожен із нас своїми
вчинками, працею і системою цінностей. Про
це варто пам’ятати всім, хто має право вибору до місцевих рад. Тим, кого громади уже
удостоїли шансу бути владою, важливо розуміти всю величину відповідальності не тільки
за сьогоднішній день, а й за майбутнє. Бажаю
усім керівникам, депутатам місцевих рад та
працівникам місцевого самоврядування бути
гідними довіри своїх громад, працювати в напрямку економічного розвитку територій, аби
вони були комфортними для проживання.
Виконуйте свою роботу чесно та відповідально, ставте перед собою амбітні завдання, не
бійтеся перешкод, не чекайте лояльності і високих оцінок своєї роботи. Вірю, що обіцяний
державною владою курс на децентралізацію,
буде по-справжньому реалізований. Адже
потужне місцеве самоврядування — це не
втрата чиїхось позицій, а гарантія розвинутої
країни з цивілізованими традиціями.
Дякую всім, хто самовіддано працює заради добробуту громад.
Нехай у ваших родинах панують щастя,
мир і злагода!
З повагою
голова
Волинської
обласної ради
Ігор
ПАЛИЦЯ.

Два світи: в Україні заборонено
лупцювати дружину, а в Росії —
»
дозволено

шої країни має висловлювати протест державній політиці. Це трохи схоже на театр…
Але, якщо відверто, не дивуюся тому, що
діється. Мене, наприклад, не влаштовують
ні нові ціни на всі товари, ні нова мінімальна
зарплата, ні нові податки. Що це за реформи,
коли людям стає гірше жити? Мені як підприємцю залишається єдине— піднімати ціни на
свої вироби, які, попри їхню якість, нелегко
реалізувати. І така думка не лише в мене.
Коли серед людей накопичується невдоволення, воно рано чи пізно «вистрілить». Чому
наша влада не хоче цього зрозуміти?
В’ячеслав СУДИМА,
заслужений працівник
культури України
(с. Рокині Луцького
району):
— Боротьба Саакашвілі
з Президентом перейшла
в площину особистої неприязні. Саакашвілі не може
утримувати навіть свою партію, без фінансової підтримки не відбуваються і ці мітинги,
у них — ціла режисура. Але його розмова по
телефону, яку Луценко має за факт, може
теж бути чистим монтажем. Україна вийшла
з правового поля. Луценко як керівник ГПУ
не доводить справу до логічного кінця, не виконуються рішення судів. Немає різниці хто:
Порошенко, Луценко, Саакашвілі чи інший
громадянин, порушив — маєш бути покараний. А у нас і війна — не війна, і кордони не
захищені. Силові структури втрачають контроль над законодавчою базою, зброї на руках у мирних регіонах уже скоро буде більше,
ніж на фронті. СБУ і ГПУ не можуть поділити
владу між собою. А чим усе це закінчиться —
відомо. Саакашвілі має бути притягнутий до
відповідальності, бо вседозволеність приведе до краху держави.
Бліц провели Алла ЛІСОВА, Катерина ЗУБЧУК,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА, Мирослава КОЗЮПА,
Лариса ЗАНЮК, Тамара ТРОФИМЧУК,
Олег КРИШТОФ, Василь УЛІЦЬКИЙ,
Сергій НАУМУК, Кость ГАРБАРЧУК. n

Учора Верховна Рада прийняла закон, яким запровадила
кримінальну відповідальність за домашнє насильство

У

документі пропонується карати винуватців громадськими роботами від 150 до 240 годин, арештом до 6 місяців, обмеженням або
позбавленням волі до 5 років. Крім того, вводиться покарання за
примус до шлюбу — обмеженням або позбавленням волі до 3 років, або
арештом до 6 місяців.
Тим часом на початку 2017 року у Росії навпаки — відмінили кримінальне переслідування за домашнє насильство. Відповідний указ підписав тамтешній президент Володимир Путін. Тепер у Московії не карають чоловіків, які лупцюють своїх дружин. Щоправда, російський закон
містить важливе уточнення: бити треба так, щоб боліло, але не «призвело
до розладу здоров’я і втрати працездатності». Тобто, лупцюйте скільки
влізе, тільки рук не ламайте. n

«Народ розкусив
профінансовану Москвою
гоп-компанію»
Президент Петро Порошенко заявляє, що влада поважає право
громадян на мирний протест, але даватиме рішучу відсіч усім
спробам дестабілізувати ситуацію у країні

П

ро це він сказав під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил
6 грудня у Львівській області. «Армія не для того тримає фронт,
щоби ворог орудував у глибокому тилу. Ми даємо подібним спробам відсіч. І я відчуваю підтримку суспільства», — сказав Порошенко.
Він додав, що Москва намагається «бити в спину, підривати зсередини,
дестабілізувати ситуацію у країні». «У Москві не шкодують сил. І грошей
у них кури не клюють. І прізвища тут ні до чого. Думав, що мене важко
чимось здивувати. Але те, що вчора побачила і почула вся країна, приголомшило і шокувало всіх, — сказав Порошенко. — Радує, що український
народ — ще до наших силовиків — профінансовану з Москви гоп-компанію розкусив ще раніше, і тому проігнорував той табір під Верховною
Радою».
Тим часом учора зранку біля стін парламенту сталися сутички між
протестувальниками, які захищали Саакашвілі, та силовиками, які прийшли його затримувати. Поліція повідомляє про двох поранених цивільних та про 14 своїх співробітників, які з травмами потрапили в лікарню.
Активісти кажуть про 8 поранених своїх однодумців. n

■ Пряма мова
Юрій ЛУЦЕНКО,
Генеральний прокурор, про відбиття
активістами Міхеіла Саакашвілі у
співробітників СБУ:

«

Ми могли б бути більш
ефективними. 12 працівників СБУ,
які везли Саакашвілі на допит, за
законом мали відкрити вогонь на
ураження. Але ми думаємо про
державу. А Саакашвілі,
швілі,
ховаючись за
спинами обдурених
их
і куплених за гроші
ші
Курченка українців,
ців,
думає тільки про
потрясіння в державі
жаві
та свій комфорт.

»

Міхеіл СААКАШВІЛІ,
політик,
пол
зізнався у
своїй
св одержимості:

«

Ніякий секс
не порівняти з
революційним
ре
успіхом.
Революусп
ція — це більше,
ніж адреналін. Це одержимість.

»
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ОВИНИ / Волинь
ДЛЯ НИХ НЕМА СВЯТИНЬ
Прокурори Луцької місцевої прокуратури
підтримали публічне обвинувачення
у кримінальному провадженні про наругу
над Братською могилою, вчинену
23 та 21річними молодиками
у селищі Торчин Луцького району
Наталія МУРАХЕВИЧ

к уже свого часу повідомляла «Волиньно
ва», раніше судимий за грабіж та хуліганство
старший зі зловмисників та його досі не су
димий молодший напарник увечері 23 червня 2017
року демонтували 13 надгробних плит із місця по
ховання воїнів, які боролися проти нацизму в роки
Другої світової війни. Цими діями парубки спричи
нили Торчинській селищній раді матеріальні збит
ки на загальну суму 19 тисяч гривень. За принци
пової позиції прокурорів обвинувачені відшкодува
ли всі ці кошти у ході судового розгляду справи.
Луцький міськрайонний суд визнав їх винними у
вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.
297 Кримінального кодексу України. «Заробили»
злодії по 5 років позбавлення волі зі встановлен
ням 3річного іспитового строку. ■

Я

ЖИТТЯ ОДЕСИТА
ОБІРВАЛОСЯ ПІД ЛУЦЬКОМ
Минулого понеділка на автодорозі у селі
Струмівка, що неподалік обласного
центру, сталася аварія зі смертельним
наслідком
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

рагедія трапилася близько 20ї години. За
кермом БМВ перебував 25річний лучанин.
Він, ймовірно, не впорався з керуванням,
виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з авто
мобілем ВАЗ. Внаслідок цього водій «Жигулів» —
43річний житель Одеси — помер у лікарні, ще
троє пасажирів легковика отримали тілесні уш
кодження. Постраждали і керманич БМВ та його
пасажирка — 18річна мешканка Рожищенського
району. Усіх потерпілих госпіталізували.
За цими фактами слідчі розпочали провад
ження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу Ук
раїни. ■

Т

ПОДАТКІВЦЮ ПРИСУДИЛИ
П’ЯТЬ З ПОЛОВИНОЮ РОКІВ
Ще у липні—серпні 2015го колишнього
начальника КаміньКаширського
відділення Ратнівської об’єднаної
державної податкової інспекції головного
управління ДФС у Волинській області
Валентина Б. правоохоронці затримали
за вимагання й одержання хабара від
підприємця в сумі 3 тисячі гривень (така
плата за неперешкоджання у здійсненні
підприємницької діяльності). І, нарешті, є
вже вирок
Іван КАПІТУЛА

праву розглядав КаміньКаширський
районний суд, який визнав Валентина Б.
винним у вчиненні корупційного злочину
та призначив покарання у вигляді 5 років і 6 мі
сяців позбавлення волі із забороною права
обіймати посади, пов’язані з виконанням ор
ганізаційнорозпорядчих функцій, строком на три
роки, та конфіскацією половини майна, що нале
жить йому на праві власності. ■

С

СПІТКАЛА СТАРЕНЬКОГО
БІДА В РІДНІЙ ХАТІ
Минулої п’ятниці в Іваничах хтось сокирою
порубав 90річного місцевого жителя
Іванна НАЗАРУК

ригода сталася пізно ввечері за місцем
проживання дідуся. Потерпілого госпі
талізували в хірургічне відділення місцевої
райлікарні. Поліцейські оперативно встановили
особу зловмисника. Ним виявився 18річний жи
тель Іваничів. Правопорушника затримали та
помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Йому оголосили про підозру у скоєнні злочину,
передбаченого ч. 3 ст.15., ч. 1 ст. 115 КК України.
4 грудня Іваничівський районний суд обрав для
нього запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою терміном на 60 діб. ■

П
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² «ØÂÈÄÊÓ» ÍÅ ÂÈÊËÈ×ÅØ…
85#річне подружжя залишилося без телефонного зв’язку
Євгенія СОМОВА

станнім часом волиняни все
частіше скаржаться на непра
цюючі стаціонарні телефони.
Від їхнього мовчання потер
пають переважно літні люди. Для них
вони — це єдина можливість зв’язати
ся зі світом. Адже у багатьох старень
ких немає мобільних телефонів. Тож
викликати «швидку», коли щось, не дай
Боже, трапиться, складно. Така ситу
ація і в подружжя Чернацьких із села
Хорлупи Ківерцівського району.
— Ми з бабою живемо удвох,
маємо по 85 років, — написали ста
ренькі до нас у редакцію. — Мобілками
не користуємося, бо зір слабкий. А те
лефон уже котрий день мовчить. На
сусідній вулиці кабель обірвав трактор.
Ми часто хворіємо і без зв’язку нам не
обійтися. Коли працював телефон,
дзвонили і до дітей, і до лікарні. А як бу
ти тепер? Телефонували за номерами,
зазначеними у квитанції на оплату, але
апарат і досі мовчить.
Як ми з’ясували, телефон у хаті Іва
на Чернацького не працює вже третій
тиждень через неполадки на лінії.
Фіксований зв’язок — то болюча тема
не лише автора листа до редакції, а й
усього села.
— Телефони у нас часто не працю
ють, — розповідала бухгалтер Хор
лупівської сільради Світлана Кіричок.
— Стовпи старі, похилилися, кабель
провисає, часто рветься. Проїде якась
техніка — і ми вже без зв’язку. Недавно
й у сільраді три тижні були без нього.
Люди йдуть зі скаргами до нас, бо до
Києва, до «Укртелекому», тяжко
додзвонитися. Треба через «зірочку»,
а вона не у всіх є. У декого ж ще й досі
старі дискові апарати.
За словами пані Світлани, багато її
односельчан уже відмовилися від
фіксованого телефонного зв’язку і пе
рейшли на мобільний. Він зараз дос
тупний і дешевий, якщо підібрати
відповідний тариф.
Причину ненадійного фіксованого
зв’язку хорлупівський сільський голо
ва Олександр Протасюк, як і його ко
лега, вбачає у старих телефонних ме
режах.
— Стовпи уже давно пора міняти,
— каже він. — Але все впирається у

О

А в трубці — ніяких гудків.

«

Ñòîâïè ñòàð³, ïîõèëèëèñÿ, êàáåëü ïðîâèñàº, ÷àñòî
ðâåòüñÿ. Ïðî¿äå ÿêàñü òåõí³êà — ³ ìè âæå
áåç çâ’ÿçêó. Íåäàâíî é ó ñ³ëüðàä³ òðè òèæí³ áóëè
áåç íüîãî.

кошти. Майстри скаржаться, що нема
опор. І міняють, коли вже зовсім погни
ли й отот упадуть людям на голови. У
нас була така ситуація на вулиці
Відродження. Люди зверталися зі
скаргами навіть до депутата районної
ради. Якось замінили один стовп, а як
би поставили всюди нові опори, то
техніка не рвала б проводи.
Із приводу мовчазного телефону
Івана Чернацького ми звернулися і до
Ківерцівського центру телекомуні
каційних послуг № 7 Волинської філії
ПАТ «Укртелеком». Як з’ясувалося, про
цю проблему там уже знають.
— Є заявка на ремонт, — повідо
мив начальник цеху Олександр Корне
люк. — 28 листопада виїхали до або
нента, зафіксували пошкодження на
лінії. Там був порваний кабель. Дове
лося демонтувати його і замовляти но
вий. Надійде — полагодимо.

«Âàì ïîùàñòèëî,
áî ðàí³øå êîïà÷³ íà êëàäîâèù³
áóëè ùå é ï’ÿí³..»
Шановна редакціє газети «Волиньнова». Хочу розповісти про
неподобство, через яке багато хто обурюється. В сім’ю
прийшло непоправне горе: померла наша Галина — мама,
дружина, дочка, сестра. Минуло 40 днів, але душа все не може
змиритись із втратою. А також і з тим, що сталося на луцькому
міському цвинтарі у Гаразджі
ені неодноразово дово
дилось бути на похоро
нах у селах і в деяких
містах. Але таке, як на
кладовищі в обласному центрі, я
побачила вперше. Приїхавши туди,
ми ще не встигли вийти із машини,
як підійшли копачі — небриті,
брудні, в обшарпаному одязі — і
швидко винесли небіжку з катафал
ка. Вінки, корзини рвучко повийма
ли і покидали де попало, квітами до
землі. Хоч можна було культурно
поставити вінок біля вінка. Адже
люди несли їх із любов’ю, повагою
до померлої. У жіночки, яка трима
ла оберемок живих троянд, забра
ли їх із рук і кинули на чужу могилу.
Вона не сподівалася, що таке буде,
а то не віддала б, ми ж узяли велике
відро для квітів.
Коли почали обурюватися, то
почули: «Добре, що так, бо раніше
копачі були ще й п’яні». Я розумію,

М

«

Ó æ³íî÷êè, ÿêà
òðèìàëà îáåðåìîê
æèâèõ òðîÿíä, çàáðàëè
¿õ ³ç ðóê ³ êèíóëè
íà ÷óæó ìîãèëó.

»

є багато старших людей, в яких
нікому винести небіжчика. Але ко
ли вас не просять, чому самі бере
тесь за справу? По селах копачі
переодягаються і йдуть у чистому
одязі на похорон. Звичайно, там
ховають рідко, а в Луцьку — щод
ня, навіть по кілька разів на день.
Але де повага до померлих та їхніх
родичів? Чи, може, таке ставлення
тільки до нас, простих людей? Не
думаю, що сильні світу цього їм би
таке дозволили.
З повагою Марія Л.
смт Турійськ. ■

»

Олександр Миколайович запев
нив, що за мовчазний телефон Івану
Чернацькому не доведеться платити.
Йому зроблять перерахунок абонпла
ти за період, коли не користувався
зв’язком. Зазначимо, що дідусь та йо
го односельці — люди невибагливі. Во
ни багато не вимагають від найбільшо
го оператора фіксованого зв’язку. Хо
чуть лише отримувати послуги високої
якості. Нині ж, на жаль, їх не мають.
Низька якість послуг і вперте небажан
ня приватної компанії підвищити її, за
безпечити безперебійний зв’язок мо
жуть зіграти з нею поганий жарт. Люди
відмовляться від них.
До речі, за даними головного уп
равління статистики в області, мережа
телефонних апаратів за останні вісім
років скоротилася в 1,5 раза. Торік зі
ста сімей лише 31 користувалася
стаціонарним телефоном. ■

Òðóáà º, à ãàçó
íåìàº. Íà êîãî
ïîäàâàòè â ñóä?
П’ять років тому завершили
роботи із газифікації
села Журавичі Ківерцівського
району
Олександр ПРИВРОДСЬКИЙ,
учитель–пенсіонер

продовж трьох місяців усі доро
ги були перериті траншеями.
Але люди не обурювалися,
терпіли, бо тішилися, що в селі
буде газ. Але так і не дочекалися.

У
«

Ëþäè íå îáóðþâàëèñÿ,
òåðï³ëè, áî ò³øèëèñÿ,
ùî â ñåë³ áóäå ãàç. Àëå
òàê ³ íå äî÷åêàëèñÿ.

»

Чому? Усі ж роботи виконані, опла
чені, газова мережа випробувана, зали
шається тільки відкрити вентиль. Що ще
треба? Люди ж витратили гроші на кот
ли, конвектори… Кого нам, громаді се
ла, передавати до суду, щоб відшкоду
вав витрачені гроші й моральні
збитки? Газовиків, місцеву владу? ■
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ÁÅÇ ×ÎÁ²Ò ÍÅ ÏÐÎÉÄÅØ

Õòî â³äðîäèòü
ßðîìåëü?

Тротуар між житловим
будинком №34#а,
що на вулиці Кравчука,
та гуртожитком
Східноєвропейського
університету за № 36,
яким ми ходимо щодня, —
у жахливому стані
(на фото). Всюди ями,
заповнені водою.
Не краща і дорога. Це
єдиний прохід від нашого
будинку до автостанції
і торгового центру «Сільпо»

Про такі села нині справедливо говорять: забу
те Богом і людьми. У цьому я переконався, по
бувавши там. Те, що побачив і почув, важко пе
реповісти словами. Отож про все по порядку
Василь ГОЛЮК

М

«

Ó ì³ñò³ ïðîâîäÿòüñÿ ðåìîíòí³ ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, àëå íàø äâ³ð ÷îìóñü
çàëèøèâñÿ áåç óâàãè.

тротуар, аби могли безпечно ним
ходити, бо без чобіт зараз не прой
деш. У місті проводяться ремонтні
роботи з благоустрою прибудинко

»

вих територій, але наш двір чо
мусь залишився без уваги. Ми ба
гато не хочемо, просимо хоча б
щебенем підсипати його. ■

«

×è âèðîùóâàòèìóòü «óì³ëüö³» ïøåíèöþ
íà ÷èñòîìó ï³ñêó?
Кому припало до смаку урочище Гора в Гуті#Камінській
Ми обурені ситуацією, яка
склалася навколо нашого села.
Головне управління
Держгеокадастру у Волинській
області, на нашу думку, просто
дерибанить державну землю і
не враховує інтереси громади
вересні цього року на зем
лях запасу в урочищі Гора,
яке знаходиться за межами
населеного пункту, шести
громадянам було виділено зе
мельні ділянки по 2 гектари для ве
дення особистого селянського гос
подарства. Ці люди не проживають
на території нашої сільської ради.
Урочище площею 53,47 га і дві
ділянки розміром по 3,65 га ще у
2013 році були надані в постійне ко
ристування державному
підприємству «Гріненерго» — для
вирощування технічних сільськогос

У

ело Яромель розкинулося в мальовничій
місцевості, на узліссі, за шість кілометрів від
Тростянця, що у Ківерцівському районі, й на
лежить до Тростянецької сільської ради. Все
вишній не обділив його родючими чорноземами, тому й
споконвіку воно славиться передовсім своїми садами,
мало де ще так щедро родять не лише яблука, сливи,
груші, вишні, а й абрикоси та виноград. Хочеться вкло
нитися й невтомним трударям, які за злиденні копійки
віддавали своє здоров’я на колгоспних полях і фермах.
Обіцяного комунізму вони так і не дочекалися. Багато
яромельців уже на небесах. Молодь, тікаючи від колго
спного «раю», в пошуках кращого життя залишала рідне
село, виїжджала у місто. Однак упродовж тривалого ча
су не прижилася в ньому.
«Де родилася коза, там солодка лоза», — мудро
сказав наш народ. Отож добираються жахливою, роз
битою дорогою до рідних осель, здебільшого оси
ротілих, бо де ще таке цілюще повітря й вода, чорниці
та гриби?! Типова трагедія українського села. Не
віриться, що надворі ХХІ століття. У Яромелі давно зак
рито школу й клуб. Нині навіть крамниці невеличкої не
має. Щоб купити, для прикладу, хліб і найнеобхідніше,
треба добиратися до Тростянця дорогою, яка вибоїна
ми нагадує суцільні місячні кратери. Неможливо проїха
ти жодним транспортом. Автобусного сполучення із се
лом давно немає, перевізники відмовляються здійсню
вати рейси. Тож добираються яромельці до Тростянця
пішки, проклинаючи передовсім місцеву владу.

С

Галина ДОРОШЕНКО,
мешканка будинку № 34а
м. Луцька

и вже три роки тому
зверталися до комуналь
них служб міста з про
ханням полагодити тро
туар і дорогу, але віз і нині там.
Усе ще більше руйнується, а яма
на проїзній частині стала глибшою.
Просимо редакцію газети «Во
линь–нова» допомогти нам досту
катися до влади, щоб полагодила

«

Ö³ ëþäè íå ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ íàøî¿
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.

подарських культур на біомасу для
виготовлення біопалива. Але землю
не використовували за призначен
ням. Після наших неодноразових
звернень у різні інстанції ДП «Грін
енерго» відмовилося від землі, але
не від усієї, а тільки в урочищі Гора.
Складається враження, що це
було цілеспрямоване виділення
ділянок «своїм» громадянам. За не
офіційною інформацією, вони на
дані на підставних осіб з метою в
подальшому відкрити піщаний
кар’єр. І є всі підстави так вважати.
Кадастрові номери виділених
земельних ділянок такі:
0721484800:03:000:0389,
0721484800:03:000:0390,

»

0721484800:03:000:0391,
0721484800:03:000:0392,
0721484800:03:000:0393,
0721484800:03:000:0394.
Згідно з кадастровою картою Ук
раїни, ділянки розміщені на найви
щому місці в урочищі Гора, де найк
раще можна влаштувати кар’єр. А
які, скажіть, можуть бути врожаї на
піщаному пагорбі? Мабуть, ділки
вже навчилися вирощувати високі
врожаї на чистому піску.
Валентин БУДНІЧУК,
Володимир ДМИТРУК,
Олександр КУЗЬМИЧ
(усього 64 підписи).
КаміньКаширський
район. ■

Ó ßðîìåë³ äàâíî çàêðèòî øêîëó é
êëóá. Íèí³ íàâ³òü êðàìíèö³
íåâåëè÷êî¿ íåìàº. Ùîá êóïèòè, äëÿ
ïðèêëàäó, õë³á ³ íàéíåîáõ³äí³øå, òðåáà
äîáèðàòèñÿ äî Òðîñòÿíöÿ äîðîãîþ, ÿêà
âèáî¿íàìè íàãàäóº ñóö³ëüí³ ì³ñÿ÷í³
êðàòåðè.

»

Тростянецька сільська рада, зокрема її голова, во
чевидь «викреслили» Яромель із населених пунктів, які
їй підпорядковуються. Медичний пункт у селі фактично
«на замку». Два рази на тиждень прибуває сюди фельд
шер. До слова, у самому Тростянці амбулаторію, де
лікували стаціонарно, закрито, отож за потреби яро
мельці змушені добиратися в Ківерці й Луцьк.
Серце болить, коли бачиш, як вирубують навколишні
ліси. Під корінь ідуть величезні масиви, вочевидь, не
скрізь планові. Там, де колись були ягідники й родючі
грибні місця, суцільні дороги. Ліс не відновлюється, нових
посадок немає. Величезні ділянки заростають ожиною,
кущами, різнотрав’ям. Є простір для вітровіїв, які пош
коджують кореневища дерев сусідніх масивів. Нещо
давній повалив багато лісу. Ніхто його не очищає. Боляче
дивитися, як гниє таке багатство. Ліс, кажуть яромельці,
безбожно розкрадають, раніше трохи ховалися, нині роб
лять це відкрито. Вочевидь, є ті, хто «кришує» крадіїв. Про
це я вже писав у «Волині–новій», та жодного реагування
так і не дочекався.
м. Луцьк. ■

Цей

Ïåðøà ó ñâ³ò³ æ³íêà, îô³ö³éíî çàðàõîâàíà
День
в історії íà â³éñüêîâó ñëóæáó ó çâàíí³ îô³öåðà, áóëà óêðà¿íêîþ
7
грудня

7 грудня 1892 року народилася Олена Степанів (на фото), хорунжий
Українських січових стрільців, чотар Української галицької армії, історик,
географ, громадська діячка
Сергій НАУМУК

одом галичанка,
слухачка вищих
курсів у Львові, за
переконаннями
«мазепинка», ненависниця
Росії», — так російська преса ха
рактеризувала хорунжого Ук
раїнських січових стрільців (УСС)
Олену Степанів, яка потрапила в
полон до росіян. До того були
навчання у семінарії Українсько
го педагогічного товариства у
Львові, у Львівському універси

«Р
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теті, участь у «Пласті» та «Со
колі». Коли почалася Перша
світова війна, Степанів очолила
жіночу чоту УСС, брала участь у
багатьох боях, була нагородже
на медаллю «За хоробрість», але
потрапила в полон.
У Ташкент її везли шляхом,
яким колись на заслання доп
равляли Тараса Шевченка. Оле
на там здобуває повагу і серед
своїх, і серед чужих. Росіяни до
полоненої ставилися шанобли
во — всетаки офіцер. Її історія
стає набутком преси. Після
дворічного перебування в Таш
кенті Степанів повертається че

«

Ó Òàøêåíò ¿¿ âåçëè
øëÿõîì, ÿêèì êîëèñü
íà çàñëàííÿ äîïðàâëÿëè
Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

»

рез Фінляндію та Німеччину в
Галичину. На кожній станції її
зустрічають шанувальники,
європейська преса у захопленні
від жінки, яка воює за ідею.
У 1918 році Олена Степанів
була серед організаторів Листо

падового повс
тання, у званні чотаря Українсь
кої галицької армії воювала з по
ляками. У цей час вона захворіла
на тиф і демобілізувалася.
Відтак працювала референтом
преси Міністерства закордонних

справ Української Народної Рес
публіки. Пізніше разом із дипло
матичною місією виїхала у
Відень, вчилася у тамтешньому
університеті, захистила дисер
тацію. Після повернення до
Львова працювала в гімназії та
підпільному українському
університеті, стала одним з
ініціаторів створення при Науко
вому товаристві імені Шевченка
Географічної комісії.
Після приходу совєтів Олена
Степанів працює доцентом
Львівського університету, потім
— старшим науковим спів
робітником відділу економічної
географії Інституту економіки
Академії наук УРСР. У 1949 році її
засуджують на 10 років за анти
радянську діяльність. Покарання
відбувала у Мордовських табо
рах. За свою наукову кар’єру на
писала понад 75 праць. Але нау
кова спадщина Олени Степанів
донині залишається не вивче
ною. ■
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До фракції увійшли відомі на Волині люди.

Володимир БОНДАР:
«У ПЕРШУ ЧЕРГУ — НЕ ПОПУЛІЗМ,
А ІНТЕРЕСИ ВОЛИНЯН»
Голова фракції Блоку Петра Порошенка «Солідарність»
Волинської обласної ради — про конструктивний діалог,
компроміси та власну позицію
Понад два роки
працює нинішній склад
Волинської обласної
ради. Пропрезидентську
фракцію БПП очолює
досвідчений політик,
колишній депутат
парламенту та
«помаранчевий»
губернатор часів
Віктора Ющенка, а нині
заступник голови
Державного агентства
лісових ресурсів України
Володимир Бондар (на
фото), який розповів про
особливості голосування
та ухвалення рішень
Кость ГАРБАРЧУК

«12 ДРУЗІВ ГУНЧИКА»
— Володимире Нальковичу, в кулуарах обласної
ради
колеги-журналісти
вашу фракцію називають
«12 друзів Гунчика». Це — голова облдержадміністрації
та дюжина депутатів. Якщо
уважно проаналізувати, то
всі депутати з різних сфер
діяльності: успішні бізнесмени, кваліфіковані аграрії,
досвідчені чиновники, відомі медики. Яким чином вдається знайти спільну мову та
сформувати єдину позицію,
чи не керує вами губернатор?
— Хочу звернути увагу, що
фракція БПП — одна з найбільших в обласній раді, у її складі
13 депутатів. Вона монолітна
й консолідована, адже до неї
увійшли самодостатні та відомі на Волині особистості. Це
люди, які мають певні здобутки й реалізували себе в різних сферах: управлінській,
бізнесовій, фаховій. Кожне
ім’я говорить саме за себе.
Це достойні люди із власною
життєвою позицією. Голова обласної державної адміністрації
Володимир Гунчик — керівник
виконавчої влади Волині —
лише один із депутатів фракції
Блоку Петра Порошенка «Солідарність», і ми його підтримує-

мо. Всі знають успішних керівників та господарників Віталія
Зарембу й Валерія Діброву,
медика Михайла Бегаля. Не потрібно представляти будівельника Леоніда Стефановича. За
нього говорять його об’єкти:
споруджені та відремонтовані
дитячі садочки, школи, лікарні,
спортивні зали. Нашими депутатами є керівники районів
— голови Ковельської райдержадміністрації Віктор Козак,
Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук.
На минулій сесії свої повноваження склав новообраний голова Любешівської об’єднаної
територіальної громади Олег
Кух. Хочу йому подякувати за
роботу та активну позицію в обласній раді. У нашій фракції замість нього обранцем став наступний за списком — Валентин
Кошельник, який також зовсім

«ЗА КОЖНИМ ІЗ НАС —
ТИСЯЧІ ВИБОРЦІВ»
— На сесійних засіданнях
досить часто ваші пропозиції
не підтримує «проУКРОПівська» більшість. Попри заклики голови обласної ради Ігоря Палиці залишити політику
поза стінами зали, її досить
таки багато у роботі найвищого представницького органу нашого краю. Яким чином
вдається знайти компроміс
з іншими колегами?
— Я згоден, що не завжди
вдається відмежуватися від політики, хоча всі добре розуміємо: важливішими для волинян є
питання господарські, проблеми повсякденного життя, котрі
потребують негайного вирішення та допомоги обласної ради.
Саме в цьому наша фракція найбільш конструктивна й професійна.

50 відсотків надходжень витрачати на
« Понад
розвиток та функціонування лише об’єктів
обласної комунальної власності.
не новачок у найвищому представницькому органі Волині.
У нас є нове покоління — молоді
успішні люди: лікар Олег Бегаль, підприємець та волонтер
Володимир Дейна, бізнесмен
Юрій Гупало, аграрій Валентин
Чернецький.
Якщо так подивитися, то ми
дійсно дуже різні за віком та
життєвим досвідом. Але мені
здається, саме це й допомагає
нам знаходити точки дотику
і формувати консолідовану позицію з принципових питань.
Коли не знаходимо якогось
єдиного рішення, то маємо
вільне голосування. Ніхто нікому не нав’язує своєї точки
зору. Хотів би ще акцентувати
увагу на важливому моменті:
ми ніколи не будемо підтримувати рішення, які можуть зашкодити громаді або суперечать
чинному законодавству України.

»

Не у всьому ми підтримуємо позицію більшості, але нас
також не завжди чують. Хоча ми
намагаємося переконати опонентів у сесійній залі вагомими
аргументами, прагнемо знайти
спільну мову та налагодити діалог із усіма політичними силами. Прикро це визнавати, але
не завжди до нас прислухаються колеги-депутати. Адже деякі спірні питання ухвалюються
лише мінімальною кількістю голосів, хоча значна частина знаходить повну підтримку обранців. Це лише підтверджує думку
про те, що майже завжди можна
досягти компромісу. Ми повинні
пам’ятати, що стали депутатами, заручившись підтримкою
людей. За кожним із нас — тисячі
виборців, котрі нам повірили й
проголосували, це колосальна
відповідальність. Тому в першу
чергу маємо відстоювати їхні інтереси.

Досить часто я не помічаю
бажання депутатів почути одне
одного, а якісь елементи «шапкозакидательства», бо нас більше й ми краще знаємо. Через
це частина важливих питань не
розглядається або переноситься ухвалення життєво необхідних
рішень.
Ми завжди намагаємося
бути в центрі подій, коли під час
сесійних засідань виникають
принципові дискусії. А полеміка
лише свідчить: кожна фракція
відстоює своє право на власну
позицію й прагне переконати колег. Та врешті-решт після гарячих
баталій та словесних перепалок
знаходимо компроміс. У залі всі
розуміють: працюємо для волинської громади.
«ЧАСТО ПЕРЕМАГАЄ
НЕ СИЛА АРГУМЕНТІВ,
А СИЛА БІЛЬШОСТІ»
— Найважче вдається досягти компромісу в питаннях
розподілу бюджету. Майже
кожен депутат хоче отримати
якісь додаткові кошти на свій
округ, хоча є важливіші питання, приміром підтримка обласних комунальних підприємств, яких на Волині понад
сто.
— Ми добре бачимо, що бюджетний процес завжди складний. Це не лише в нашій обласній
раді розгоряється така полеміка. Бо грошей — обмежена кількість, а невідкладних проблем,
котрі потребують термінового
фінансування, значно більше.
Таке було у різних скликаннях й
у цьому аналогічна ситуація. Але
бажання чути й конструктивно
вирішувати питання є запорукою
успіху. Мені як членові бюджетної
комісії доводилося неодноразово бути свідком, коли на голосу-

вання в зал виноситься питання,
прийняте не завдяки переконливим аргументам, а силою більшості. Водночас хотів би нагадати таким депутатам: вони не
лише ухвалюють, а й відповідають за рішення. Бо бачу, що наші
обранці про це забувають.
Приміром, якщо взяти обласні комунальні підприємства.
Певну частину фінансового ресурсу ми повинні спрямовувати
на їхню підтримку та діяльність.
Але кожен депутат намагається
отримати якесь додаткове фінансування на свій округ, щоб
показати виборцям, який він активний. Хоча це нечесно стосовно обласної комунальної власності. На жаль, часто й перемагає
популізм, і обласна рада ухвалює рішення підтримувати якісь
об’єкти районної комунальної
власності чи територіальної громади. Тому принципова позиція
нашої фракції й моя: понад 50
відсотків надходжень витрачати
на розвиток та функціонування
лише об’єктів обласної комунальної власності.
«КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРС»
НЕ ПОКАЗАЛО НІЯКИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ»
— Одне з найгостріших питань, яке час від часу озвучується вже другий рік, — коли
почне працювати й заробляти гроші створене депутатами комунальне підприємство
«Волиньприродресурс».
Ми
чули про майбутні сотні мільйонів гривень для наповнення
обласного бюджету. Коли
вони будуть? Волиняни чекають і сподіваються.
— Якщо подивитися результати голосування, то частина
нашої фракції також підтримала
створення цього комунального
підприємства. Ніхто нікому не
нав’язував своєї точки зору. У такому випадку, коли не знаходимо якогось єдиного рішення, то
маємо вільне голосування. Хоча
сама ідея мені здається правильною та цілком логічною. Наше
підприємство буде освоювати
природні багатства волинського
краю й отримувати прибуток. Ці
кошти працюватимуть на обласну громаду та наповнюватимуть
бюджет. Ніхто ж нічого проти не
має. Інше питання — це механізм
втілення, бо, як відомо, диявол
ховається в деталях. Поки що
«Волиньприродресурс» не показало ніяких результатів. Напевно,
є якісь об’єктивні та суб’єктивні
чинники. Може, не вистачає повноцінної нормативно-правової
бази. Але два роки минуло, вже
потрібно слухати звіт про роботу
й давати оцінку. Думаю, вона не
забариться, бо у депутатів є питання. Кожне комунальне підприємство має бути ефективним.
Адже наш край, крім бурштину,
багатий на інші корисні копалини.
— Якими вагомими досягненнями завершує цей рік
фракція БПП? Вам є що сказати своїм виборцям?
— Силами не лише депутатів
нашої фракції, а й інших, вирішено чимало питань саме в мажоритарних округах. Це завершені
навчальні та медичні заклади.
У 2017-му введено в експлуатацію 11 значних об’єктів, на які
було спрямовано кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів. Серед них три школи: у селах Білин
Ковельського, Мокрець Турійського районів та селищі Шацьк
і 6 садочків у різних населених
пунктах. Добудовано спорткомплекс у спецшколі-інтернаті
у Заболотті Ратнівського району. Також завершуємо десятки
об’єктів, розпочатих нашими попередниками. Волиняни бачать
конструктивну роботу своїх депутатів не на словах, а на ділі. n
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Фото Сергія НАУМУКА.

n На власні очі

У Підгір’ї на вулиці цілі штабелі моркви.

Такі бурти можна помітити біля багатьох сільських хат на Ратнівщині.

МОРКВУ ПОЛІЩУКИ І НОСИЛКАМИ
ВИНОСЯТЬ, І ВОЗОМ ТЯГНУТЬ
Адже ця культура добре родить на торфовищах і має попит серед закупівельників

Олександр Кацевич роботи не боїться.
Сергій НАУМУК

В

олинь — одна з тих областей, які цього року
збільшили площі під
моркву. У нашому краї
посіяли 4,4 тисячі гектарів цієї
культури. Це становить більше
10 відсотків від загальноукраїнських площ. В абсолютних цифрах: минулого року (цьогорічних
даних ще немає) зібрали більше
100 тисяч тонн. Тож Волинь є
морквяним лідером в Україні.
НАЙВАЖЧЕ
ЗБИРАТИ ВРОЖАЙ
НА КОЛИШНІХ БОЛОТАХ
В обласному ж масштабі
перед веде, безперечно, Ратнівський район. Його неспроста
вважають найбільш «морквяним», адже у багатьох селах
вирощують оранжеві коренеплоди. Як ведеться цьогоріч поліщукам, які забезпечують каротином споживачів від Луцька
до столиці?
— О, моркву в нас усі вирощують, — кажуть відвідувачі по-

штового відділення у Щедрогорі. — Тут у кожному дворі тепер
бурти.
Картопля та морква — це
дві основні культури, якими
заробляють селяни з навколи-

У центрі Залухова від возів аж тісно.

— Декому довелося врожай
навіть носилками виносити
з поля. Бо як інакше забереш?
— розповідає Анастасія Приймачук. — Або завозили воза,
вантажили його, а потім чіпля-

зарібки не ті. Проте діватися нікуди: роботи
« Нині
немає, тож або вирощуй щось, або їдь на чужий
хліб у Польщу.
»
шніх сіл. Розпитую, по скільки
морква. Поліщуки розповідають, що нині її приймають по
2,2 гривні, а на початку сезону
була по 4,5. Картопля ж впала
з 3,5 до 3.
Цього року на багатьох полях було грузько (тим більше,
що місця довкола Щедрогора
низькі, здебільшого сіяли на
меліорованих землях). Особливо на тих осушених колишніх болотах Старуха та Вілога.
Тому деякі господарі цієї осені не могли заїхати на поле ні
трактором, ні навіть возом.

ли довгого троса і тягнули на
буксирі. А що ж було — кидати
врожай на полі?
Її слова підтверджують й
інші селяни. Мовляв, не один
тросом воза тягнув. Отаким нелегким буває збирання моркви
на Поліссі.
Розпитую, яка з культур
(морква чи картопля) вигідніша, на що мені відповідають,
що рік на рік не випадає. Якщо
однієї осені більші заробітки
на картоплі, то іншого сезону
— на моркві. Тому й вирощують
люди переважно і першу, і дру-

гу, щоб не прогадати.
Ще одна новинка: заготівельники брудної продукції вже
не беруть. Аби коренеплоди
краще купували, їх… миють.
Хто купає вирощене в ночвах,
а хто просто поливає шлангом
сітки. Перепитую, а як же щодо
зберігання. Адже мита морква
швидше гнитиме. На це відказують, що така вимога заготівельників.
ОСОБЛИВА.
БО ЩЕДРОГІРСЬКА
Щедрогірці щиро переконані, що їхня морква найкраща.
Мовляв, лише біля Щедрогора
та ще Підгір’я і частково поблизу Межиситі розташовані
торфовиська, які й забезпечують унікальні властивості коренеплодів. Після розпитувань
вдалося більш-менш вияснити,
чим ще щедрогірська морква
краща.
— Вона соковита і така аж
блискуча, — каже Анастасія
Феодосіївна, і під її словами
можуть підписатися усі жителі
цього села.

З 1 січня 2018 року молокозаводам заборонять брати на
переробку домашнє молоко. Дана умова передбачалася у договорі про
асоціацію з Євросоюзом. На полицях українських магазинів залишаться три сорти цього
продукту: екстра-класу, вищого і першого. Його закуплятимуть лише в спеціалізованих
фермерських господарствах.

Мовляв, заготівельники за
зовнішнім виглядом одразу визначають, чи морква тутешня,
чи ні. На підтвердження нам
навіть розповіли одну історію.
Якось чоловік із Самарів привіз
моркву і хотів здати. Його товариш узявся допомогти і повіз її до заготівельника. Але той
одразу зрозумів, що продукція
не щедрогірська. «Навіть у чергу не ставай! Бо то морква привозна», — застеріг досвідчений
заготівельник. Тож жителі цього
села переконані в унікальності
своєї продукції.
Щоправда, їхні сусіди мають
іншу думку. Заготівельник, який
приймав овочі в центрі Межиситі, сказав так: у всіх ратнівських
селах морква добра. Просто
продукцію у щедрогірців купує
один і той же підприємець. Він
і підтримує легенду про «кращу» моркву.
Допитувалися ми про якість
урожаю і в Залухові. Там у центрі села возів — як на ярмарку.
З різних кутків поліські коники тягнуть хурманки із сітками
з морквою та картоплею до вантажівки.
Поки один господар складає на ваги свій урожай, інші
неспішно крутять самокрутки
із домашнього тютюну. Переговорюються, що ціна нині не
вельми приваблива. Мовляв, як
два роки тому за кілограм платили по сім гривень, то було що
в руку взяти. А нині зарібки не ті.
Проте діватися нікуди: роботи
немає, тож або вирощуй щось,
або їдь на чужий хліб у Польщу.
У селі Підгір’я просто на вулиці цілий штаб сіток із поліським золотом (ні, не бурштином,
а морквою). Світлана та Алла,
які підійшли до нас, розповіли, що чекають заготівельника.
Але, кажуть, заробітки тепер
абиякі. Колись за моркву місцеві мешканці будували хати,
а нині вже не те. Проте і здавачі
є, і бурти з коренеплодами біля
кожної другої хати є. Поліщуки припасли й на зиму частину
врожаю, яким і худобу годуватимуть, і здаватимуть пізніше,
коли, сподіваються, ціна трохи
піде вгору.n
Р Е К Л А М А
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■ Болюча тема

Фото Людмили ВЛАСЮК.

бо потім буде соромно за свої вчинки,
коли вони стануть великими людьми.
Якщо ти трудолюбивий і чесний — багато чого досягнеш у житті. Люди неодмінно помітять твою порядність. За
такими принципами і живуть Власюки.
Тут можна Швейцарію побудувати, аби
всі дружно взялися. Тому за цей край
я боротимуся до кінця.

А цей будинок придбав господар аж із Нововолинська.

Власюків «нема», а зупинка є.

Курсуючи шляхом до славетних
Шацьких озер, по дорозі бачиш
чимало автобусних зупинок.
Однак Власюки особливі
тим, що цей населений
пункт неможливо знайти на
жодній, навіть найдетальнішій
карті. Відразу за зупинкою
зліва від дороги видніються
добротні будинки. З першого
погляду зрозуміло, що тут
живуть молоді родини. До
сусідніх Згоран добрих чотири
кілометри, стільки ж і до
Заозерного. Офіційно Власюки
вважаються вулицею цього села
(хоча вона тут і не одна), де
обжилася двадцять одна сім’я
Людмила ВЛАСЮК

У ВОГНІ ЗГОРІЛИ І ЛЮДИ,
НЕ БАЖАЮЧИ ЗАЛИШАТИ
РІДНИЙ ДІМ
«Ніхто не має більшої любові над ту,
як хтось покладе душу свою за друзів
своїх…» — цей біблійний вислів викарбувано на пам’ятнику воякам УПА, що
стоїть у лісі між Згоранами та Власюками при дорозі, що веде до Шацька.
Влітку 1942 року там відбувся бій повстанського загону, який очолював місцевий мешканець Володимир Кушнір,
із німецькими військами. Пам’ятний
хрест видніється ще здалеку, прикрашений стрічками та вінками. Старожили
розповідають дві версії, чому сталося
кровопролиття: за першою, повстанці
зібралися, щоб розправитися з каральною групою німців, аби ті не завербували молодь із сусідніх сіл на примусові
роботи до Німеччини; друга свідчить
про те, що нібито гітлерівці закатували
зв’язкову УПА Агафію Антонюк — кохану
Володимира Кушніра, яку схопили, коли
дівчина йшла жати жито. Упівці встигли
попередити селян із Власюків, щоб ті
повтікали до лісу. В урочищі Гирилівка
вони влаштували засідку. Коли німецька автоколона під’їхала — обстріляли
її. Наступного дня фашисти прийшли із
підкріпленням і спалили село дощенту.
Вогонь знищив не тільки нажите селянами добро, а й забрав людські життя.
— Дід з бабою по батьковій лінії згоріли живцем у своїй хаті, — розповідає
корінна жителька Власюків Валентина
Величко. — Он хрест у мене за будинком
стоїть на тому місці, де була їхня оселя
(його поставив мій батько, як повернувся з фронту). Тоді йшов німецький обоз
із Шацька, а наші партизани їх перестріли, розпочався бій. Німці зазнали великих втрат, подейкували люди, що вони
замовляли 43 труни для своїх солдатів.
На другий чи третій день гітлерівці спалили наше село дотла. Тут раніше була
і школа, і медпункт, і військова частина.
Четверо мешканців не захотіли втікати.
Серед них і мій дід, який сказав: «У мене
три сини на війні. Я ховатися не буду».
Коли з лісу повернулися люди, то так дві
головешки і застали на згарищі. Після
того багато хто подався до родичів, а ті,
що зосталися, почали зводити оселі.
Я пам’ятаю, коли ще була школяркою,

ЖУРНАЛІСТКА «ВОЛИНІ»
ЗНАЙШЛА У ЛЮБОМЛЬСЬКОМУ
РАЙОНІ… НЕІСНУЮЧЕ СЕЛО
ЖИТЕЛІ ЦЬОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ МРІЮТЬ ПРО ТЕ,
ЩОБ КОЛИСЬ ВІН З’ЯВИВСЯ НА КАРТІ УКРАЇНИ
ось там за асфальтом, люди хотіли будуватися. Сорок заяв написали в райком,
щоб дали дозвіл. Але нічого з того путнього не вийшло. У 2004–му як депутат
Згоранської сільради, я особисто дбала
про те, щоб нашій вулиці надали статус
села. Громадою надіслали листа до Києва, і зі столиці прийшла ствердна відповідь: дозволили розширювати межі.
Але на місцевому рівні все зупинилося.
Вже й гектари земель по ту сторону були
зорані, вирівняні, а зараз усе запустили,
територія заросла корчами. Там уже
носа не можна вбити.
Йдемо з Валентиною Зіновіївною
до місця загибелі її рідних. Старенький
хрест під вагою років та різних негод
уже похилився на товстокору сливу, яка
береже історію поколінь. Перехрестившись, жінка вустами притуляється до
розтрісканого дерева, на якому викарбувані імена її бабусі й дідуся, змахуючи з обличчя непрохану сльозу. Довго
мовчимо. А потім моя співрозмовниця
з надією каже: «Можливо, ваша стаття
принесе якісь зміни. Може, хтось нас
і почує».
Сьогодні Валентина Зіновіївна тішиться внуками, які й привели мене до її
обійстя. Дізнаюся, що любить жінка читати «Волинь–нову», яку здавна передплачує, до вподоби їй усілякі вікторини
та кросворди.
«ТУТ МОЖНА ШВЕЙЦАРІЮ
ПОБУДУВАТИ», —
СТВЕРДЖУЮТЬ ТУТЕШНІ
І ДОВОДЯТЬ СВІЙ ПАТРІОТИЗМ
ДІЛАМИ
Попри все, життя у Власюках має
свої переваги. Я б назвала його загубленим раєм. Крокуючи тихенькими вулицями, насолоджуюсь красою природи
і неймовірною тишею, яку порушують
хіба що сторожові собаки. Для тих, хто
любить спокій і простір, тут справжня
благодать. Це настільки умиротворене
місце, що люди, які приїжджають сюди
вперше, в захопленні від особливої атмосфери затишку. Блукаючи сільськими теренами, можна побачити те, що
сховано від людського ока. Радує, що
у Власюках більше молодих людей, ніж
пенсіонерів: із 51 мешканця — 19 дітей,

Вчитель музичної школи по класу
гри на бандурі Любов Величко.

серед яких до десятка дошкільнят. Уперто не побажав залишити рідне село
і Анатолій Костюк, який зводить нову
оселю неподалік від батьківської. Його

Анатолій Костюк із мамою та дружиною залишилися у Власюках,
бо тут чарівна природа і далеко «від шуму та суєти».

це гуртом куди тільки не писали листи,
але, на жаль, нічого так і не змінилося:
село залишається вулицею, а наші люди
— без конкретної адреси.

із громадою Власюків ми окультурили берег
« Разом
Малого Згоранського озера, куди раніше не можна
було підійти. Просто ми любимо свій край і творимо
для нього.

»

мама — колишній бібліотечний працівник, має п’ятеро дітей, каже, що кращим
за усі багатства може бути тільки рідний
край.
— Старші люди говорили, що тут
жив пан із прізвищем Власюк, — розповідає Марія Іванівна. — Звідси й пішла
назва села. Отак і живемо, коли щось
треба — траса поруч, їдемо у Згорани.
Жоден підприємець не хоче відкривати для нас магазин, бо прибуток малий. Тож і доводиться найнеобхідніші
продукти й товари самим привозити.
Може, якби Власюки мали статус села,
то інакше було б ставлення до нас. Про

— Тут закладена вся моя енергія, де
я босоніж бігав, — долучається до розмови син Анатолій. — Моя дружина зі
Старої Вижівки. Хоч як не впрошувала,
вирішив будуватися тут, подалі від шуму
та суєти.
— Мій чоловік дуже любить цей
край. І я не могла з ним не погодитися
— усміхається Оксана. — Як він розповідав, тут були одні дерева, кущі та болота,
власноруч викорчував ті всі пні і побудував будинок. Нашій донечці Анастасії сім
років, вона ходить у школу в Згорани.
Хвилюємося, коли йде на маршрутку.
Спочатку їздили разом із нею, бо треба

було навчити її, як правильно дорогу переходити. Зараз зустрічаємо і проводжаємо щодень.
А ще Анатолій дбає про екологію,
бореться проти того, що сміття викидають просто на вулиці. І постійно стежить
за порядком. Він — справжній патріот
свого села. Прибирає, обкошує територію і дітей заохочує до праці.
— Тут я народився, грав малим
у дитячий футбол, — продовжує Анатолій. — І коли доля закинула мене
в Польщу, де прожив два роки, я зрозумів, що повинен пити джерельну воду,
їсти чорницю, дихати чистим свіжим
повітрям — і тоді буде сила. І хоч ми
живемо бідно, але здоровий дух залишається в здоровому тілі. Разом із громадою Власюків ми окультурили берег
Малого Згоранського озера, куди раніше не можна було підійти. Просто ми
любимо свій край і творимо для нього.
Тому що свій патріотизм не словами потрібно доказувати, а ділами. Нам треба
навести порядок у першу чергу під своїм носом. Мені прикро, що часом вчителі гірше ставляться до дітей із не дуже
багатих сімей. Не можна їх ущемляти,
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

«ЯКА Ж ЦЕ ВУЛИЦЯ,
ЯКЩО ДО ЗАОЗЕРНОГО
ЩЕ КІЛЬКА КІЛОМЕТРІВ?»
Проблемою для молодих сімей
залишається можливість знайти роботу. Багато хто їде до Польщі. Інші працевлаштовуються у Шацьку та сусідніх
населених пунктах. Щодень на дорогу
туди і назад доводиться витрачати кілька годин. Ось як Любов Величко, яка
викладає клас бандури в музичній школі
у Любомлі.
— Моя мама працювала у Будинку культури і грала на баяні, — ділиться
спогадами Любов Віталіївна. — І мені
також захотілось отримати музичну
освіту. Радію, що з кожним роком збільшується кількість учнів, бо ніякий інший
музичний інструмент так, як бандура,
не передасть настрій, велич, глибину
української душі. Сама родом із Радехова, сюди вийшла заміж. Живу вже тут
двадцять один рік. Господарюємо на цій
землі, тримаємо худобу. Як тільки приїхала у Власюки, — налічувалося 28 корів, а зараз залишилося лише 5. Маємо
маленького тракторця, обробляємо ним
поля.
В Олександра та Любові Величків
четверо діток: 20–літня Марійка — теж
викладач класу бандури музичної школи, Микола — студент польського вузу
і разом навчається у СНУ імені Лесі
Українки. Василь — семикласник, напрочуд відкритий і приємний у спілкуванні. Іванко ходить у п’ятий клас і мріє
про те, щоб Власюки стали повноцінним
селом, бо для нього це найкраще місце
на землі. Як і їхні ровесники, вони самі
заробляють собі на шкільне приладдя:
збирають ягоди та гриби і виносять продавати до дороги Любомль — Шацьк.
На те, що ця вулиця колись стане
окремим населеним пунктом, надіється
і Світлана Косько — мама трьох дітей.
— Тут дуже багато невісток із інших
сіл, і наших хлопців неможливо переконати, щоб кудись переїхати, — каже
жителька цього райського куточка. —
Якби ж то дозволили розширити межі
села, люди будувались би. Воно невеличке, але майже в кожній хаті є молода
сім’я. Плутанина виникає й через те, що
в паспортах значимося мешканцями
Заозерного. Якось нашій односельчанці Галині Степанюк прислали виклик на
навчання до луцького вузу, на конверті було вказано, що проживає дівчина
в Заозерному. Листоноша ж не змогла
знайти адресата. І тільки із запізненням
у два тижні Галина дізналася, що стала
студенткою. Ми всі мріємо про те, щоб
у нас було своє село — а не хутір чи вулиця.
— Яка ж це може бути вулиця, якщо
ще кілька кілометрів до села?! —обурюється і мати–героїня Ольга Богдан. —
Я в цій хатині вигодувала шестеро дітей
і маму доглянула, яка шістнадцять років
лежала. Зараз ми вже оселю розбудували. Тут збираються жити і мої внуки. Навіть один чоловік на прізвище Власюк із
Нововолинська купив собі тут хату.
Крокуючи вулицею і смакуючи червонобокі власюківські яблука, якими
мене пригостили місцеві мешканці,
і радію, і сумую з того приводу, що сьогодні я — тут одна–єдина з прізвищем
Власюк. Нікого із таким іменням уже
не залишилося. Але у тутешніх жителів
зберігся впертий власюківський характер, і вони ні за що не відступлять
від своєї мрії. Тому й не залишають цю
райську місцину, де зачаровує природа: чи то взимку, коли тільки сизий димок в’ється над домівками, чи весною,
потопаючи в духмяному цвіту, чи влітку, коли поля перетворюються на безкраї пшеничні хвилі. Недаремно ж до
тутешньої місцевості пильно придивляються подорожувальники, які шукають гармонії, тиші і спокою, хочуть
відпочити від міської метушні. А ще
манять Шацькі озера своєю величчю
і красою. Дякую вам, власюківці, за
яблука і за серця, в яких палає вогонь
любові до рідного краю. n

«НАМ ДОБРЕ З МАМОЮ.
ВОНА УЖЕ НЕ П’Є…»

Подружжя Дубровських уболіває за долю Юлі й Назара.

Леся Янчевська із села Прилісне Маневицького
району через згубну пристрасть до чарки ледь
не втратила своїх малолітніх дітей. Хронічний
алкоголізм став причиною багатьох серйозних
захворювань, а наприкінці травня у жінки зовсім
відмовили ноги. Біля прикутої до ліжка матері
побивалися 8-літня Юля і на рік молодший Назар

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ЗРОБИТИ ДІТЕЙ СИРОТАМИ —
НЕ ДОЗВОЛЮ!»
— Допоможіть забрати дітей з притулку. Відвідував їх у Рожищі, почіплялися до
мене, як реп’яшки, не відпускали, просилися додому. Я не маю спокою, плачу, бо
дуже шкода малих, — зателефонував улітку до редакції 70–річний Микола Дубровський, як сам відрекомендувався, нерідний
дід Юлі й Назара.
Розповів, що Леся Янчевська — племінниця його співмешканки Євдокії Якименко — жила неподалік у хаті свого діда,
тож діти щодня у них бували, горнулися,
бо часто вдома сиділи голодні й холодні,
шматка хліба в хаті не мали.
— І сварив, і умовляв Лесю, щоб взялася за розум, — не допомогло. Хотіли її позбавити батьківських прав. Але зробити дітей сиротами — не дозволю! Нехай живуть
у мене, — запропонував вихід із ситуації
Микола Іванович і взявся оббивати пороги
чиновницьких кабінетів.
Наполегливість чоловіка всіх дивувала. Повірити у його безкорисливу любов
до чужих дітей посадовцям було важко, та
й обійти інструкції, правила, закони у вирішенні таких життєвих ситуацій неможливо.
Але скаржник виявився «з характером», не
відступав. Врешті–решт знайшли компромісне рішення: Юля і Назар будуть на державному утриманні, поки Леся Янчевська
паралізована, а як вона вилікується, тоді
нехай діти разом із матір’ю проживають
у Дубровського. Звісно, за умови, що жінка
не зловживатиме спиртним.
Правду сказати, здійснення цих планів видавалося утопією. Бо у хворої такий
«букет» діагнозів, при якому про повне
одужання не йдеться. Алкогольні сурогати
згубно діють на життєво важливі органи.
Лікування було тривалим. І коли зусиллями районного невропатолога Олександра
Івановича Солопчука Леся таки піднялася
з ліжка, це здавалося справжнім дивом.
Хочеться вірити, що допомогло їй звестися на ноги бажання бути поруч із синочком і донькою, які упродовж кількох
місяців жили спочатку в притулку, а потім
у дитячому будинку сімейного типу, що материнська любов перемогла, здолала і загострення хвороб, і патологічний потяг до
спиртного. Але усе покаже час…
Ми стежили за тим, як розгортаються
події у Прилісному. Телефонували до працівників служби у справах дітей Маневицької райдержадміністрації, до сільської ради
— і розуміли, що доля цієї сім’ї усіх непокоїть, але відчувалися й сумніви у правильності прийнятого рішення. Тож коли Леся Янчевська виписалася з лікарні, коли Микола

Іванович Дубровський привіз додому із
дитбудинку сімейного типу із Северинівки
Юлю та Назарчика, і всі уже облаштувалися, звикли до нового життя, ми вирішили
навідати цю родину.
«КУПИВ ДЛЯ НИХ
ВАННУ І ПРАЛЬНУ МАШИНУ…»
Микола Іванович разом із Назарчиком
зустрічали нас на вулиці неподалік дому. На
подвір’ї — вантажівка, гурба дров.
— Маю ще й легкову машину, і скутера.
До речі, виграв його у лотерею «Волинінової», як багатолітній читач вашої газети.
Він мені у теплу пору дуже стає у пригоді,
підвожу ним дітей до школи. У дощ ноги
можуть намочити, бо скрізь калюжі, розвиднюється пізно, темніє рано, а лампа на
стовпі біля нашої хати давно згоріла, і ніяк
не доб’юся, щоб її замінили, — нарікає чоловік, запрошуючи до оселі.

боку, маму ніхто
« Знеодного
замінить, з іншого —
чи витримає Леся?
»
— А Юля з мамою поїхали у Маневичі
до окуліста, — повідомляє Назар, жвавий,
комунікабельний хлопчик. — Хіба з дідом та
бабою зможете поговорити. А я вам скажу,
що нам добре з мамою. Вона уже не п’є…
— Обманювати не буду, хоч Леся і моя
племінниця. Винна у всьому вона, — зітхає
господиня Євдокія Єрофеївна. — Вийшла
молодою заміж, народила двох діток, жили
у Маневичах, все було, як у людей. Але лихий її з путі збив, усе покинула, поїхала за
якимсь непутящим зайдою, почала пити.
У Назара і Юлі різні батьки, але чула, що
обидва — судимі. Старші діти Лесі виросли без матері, але усі їх хвалять: розумні,
добрі. Хлопець в АТО воював, був поранений, дочка — студентка. А що з цими двома
буде — один Бог знає…
Жінка розповідала, як люблять малі
Лесю — «за мамою вмирають…» Пояснювала, чому її чоловік так прикипів серцем
до Юлі й Назара — «сам у три роки залишився без матері». Зізнавалася, що почувається трохи винною перед рідним сином,
онуками й правнуками — але як було не
прийняти племінницю з дітьми, «вони ж без
нас пропадуть».
У хаті прибрано. Господарі відразу показують, де школярики вчать уроки. У Юлі
проблеми із зором, і Микола Іванович
божиться, що завжди підсуває стіл ближче до лампочки, аби було краще освітлення. На видному місці в кімнаті — ванна. Їй
не зовсім тут місце, і навряд чи хтось у ній
миється.
— Ото як я «воював» за дітей, то сільський голова докоряв, що в мене нема

У Лесі Янчевської – чудові діти.

комунальних вигод, сказав: «От якби була
ванна, пральна машина». То я й купив для
них, аби відчепилися, хоч і кредит мусив
узяти, — нарікає Дубровський.
Тепер ми розуміємо, чому Микола Іванович у «стані війни» з місцевою владою.
Начальник гуманітарного відділу сільської
ради Оксана Олексіївна Шнайдер у розмові згодом поскаржилася, що потрапити
в дім до Дубровських, аби пересвідчитися,
що з дітьми все гаразд, вдається не завжди, господар через поріг не пускає.
— Я сам ріс біля бабусі, бо батьки «розбіглися», тому знаю, як воно, зостатися без
матері. Тож коли вирішували, чи позбавляти Лесю Янчевську батьківських прав,
я сказав, що треба дати їй шанс. Але не
знаю, чи правильно зробив, — каже сільський голова Ігор Терещенко.
Причину сумнівів зрозуміти можна. Від
багатьох у Прилісному довелось почути,
що у Миколи Дубровського непростий характер, що навряд чи вживеться «збірне»
сімейство під одним дахом, а якщо Леся
з дітьми піде — без міцної руки знову візьметься за старе.
— Ту малечу воші заїдали не раз. Поки
їм року не виповнилося, медпрацівники
через день до них бігали, боялися, щоб
не сталося біди. Як не п’є — дає в хаті хоч
якийсь лад. Але ж від алкоголізму не виліковуються. То була жахлива картина, коли
вона поліном лежала у своїх випорожненнях, а ті крихітки над нею голосили. У мене
четверо своїх удома, то я собі місця не міг
знайти, дуже переживав, як бути з Янчевською і її дітьми. З одного боку, маму ніхто
не замінить, з іншого — чи витримає Леся?
— не відчувалося оптимізму й у голосі завідувача Прилісненської амбулаторії Анатолія Приходька.
Поспілкувавшись із багатьма людьми,
від яких залежала доля малих Назара і Юлі,
повернулися до Дубровських. Мусили побачитися із жінкою, яка один раз уже залишила двох старших дітей, а згодом ризикувала втратити двох молодших.
— Втомилася, поки в поліклініці ходила
з Юлею. Здоров’я нікудишнє, прилягла, бо
нема сил зовсім, — підвелася з ліжка доволі симпатична жінка, до речі, з манікюром
на руках.
— Їй інвалідність треба оформляти, хоч
якась пенсія буде. А то на лікування усі гроші віддаємо, влітку Микола ще й по людях
збирав, — втручається тітка Дуня.
Залишившись наодинці, ставлю Лесі
єдине запитання: «Не зрадиш Юлю й Назара?» Хоча розумію, якою буде відповідь,
і зовсім не вимагаю, аби мати клялася й
божилася.
Не могла не поцікавитися, чи бачиться
Леся зі старшими дітьми. «Аби у мене були
гроші, то, може, приїжджали б», — каже
жінка. І моє серце стискається від тривоги… n
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«ТІЛЬКИ ПОВЕРНУВШИСЬ ІЗ ВІЙНИ,
РОЗПОВІВ УСЮ ПРАВДУ РІДНИМ»
Роксолана ВИШНЕВИЧ

В

ін небагатослівний. На запитання відповідає чітко,
зрозуміло — і в цьому вловлюється військова виправка й
дисциплінованість. Розповідає
насамперед про те, що вважає
найбільш важливим.
— У 1996 році був призваний
до лав Збройних сил України.
Службу проходив у прикордонних військах, де й залишився аж
до виходу на військову пенсію
у 2011 році. Згодом працював
в охоронній системі ДП «Волиньвугілля». Коли ж розпочалася війна на Сході України,
відразу прийшов у військкомат
і попросився добровольцем. Тоді
мені надали відстрочку, але через деякий час отримав повістку.
Попервах Геннадій служив
у Нововолинському військкоматі,
але відчував, що цього замало.
Звертався з рапортами про
відправку в зону АТО, адже мав
військовий досвід, відповідну
підготовку і вважав, що його місце там, на передовій. Цьогоріч
у квітні прохання задовольнили.
— Пам’ятаєте «бойове
хрещення», перший посвист
кулі після прибуття на місце
служби? — запитую.

Фото з архіву Геннадія ЗУБЧИКА.

Замість курортних сіл згарища та руїни бачив на власні очі учасник бойових дій
у зоні АТО, старший прапорщик, військовослужбовець
Нововолинського об’єднаного районного військкомату Геннадій Зубчик
приємно
« Був
здивований
і навіть вражений
військовою
майстерністю
та стійкістю
наших морських
піхотинців, які
у цьому секторі тоді
тримали оборону.

»

У найгарячішій точці АТО волинянин провів три місяці.

— Там літали міни, гатили
«Гради». Я перебував у спеціальній наглядовій місії, яка фіксувала щодня кількість обстрілів
з боку сепаратистів і російських
військ. Мали для цього відповідне обладнання, сучасні засоби
зв’язку, професійні планшети.
А те, що ви бачили ввечері по
телебаченню у новинах, також
надходило від нас. До вибухів
швидко призвичаїлися, якщо
можна так висловитися, за
звуком вловлювали, куди летять
снаряди.
— Виходить, ви були у найгарячішій точці?

— Судіть самі: Маріуполь,
Водяне, Широкине та інші населені пункти, так званий сектор
«М».
— Так, чи не щодня у повідомленнях ЗМІ зазначалося,
що вони перебувають під
нещадними обстрілами…
— Саме в цій зоні я провів
три нелегкі місяці. Фактично
зараз, на жаль, від окремих із
тих сіл, багато з яких курортні,
нічого не залишилося — одні
руїни і згарища. Але впевнений: ворог там не пройде.
Був приємно здивований
і навіть вражений військовою
майстерністю та стійкістю
наших морських піхотинців, які
у цьому секторі тоді тримали
оборону.
— За вас хвилювалися рідні. Були з ними на постійному
зв’язку?
— Вони, звичайно, знали,
що я в АТО. Але мусив приховувати, що перебуваю у «гарячій»
точці. Просто казав, що їжджу
автомобілем із полковником
по Маріуполю. Тільки повернувшись із війни, розповів усю
правду. Не хотів, щоб батьки,
дружина, дочка дуже хвилювалися. Але, на мою думку, кожен
чоловік повинен бути готовий
стати на захист Батьківщини.
Це — святе.
Зараз Геннадій Зубчик
продовжує службу в Нововолинському військкоматі. У
вільну хвилину рибалить: може
похвалитися справжніми трофеями — 10-кілограмовим коропом і 12-кілограмовим білим
амуром. Це дає гарну розрядку.
Але війна не покидає солдата:
вона — у спогадах, враженнях,
розмовах із колегами, бо у військкоматі всі чоловіки — офіцери і солдати — пройшли через
горнило АТО. n

n Будьмо здорові!

ДИВО-ЛІКАР – «УЛЬЦЕРИН»

*

Унікальна мазь відомого сумського фітотерапевта Любові Салій (на фото) ефективно лікує рани, що погано
гояться, трофічні виразки, пролежні, опіки та багато інших захворювань шкіри і слизової оболонки

Ц

ей засіб розроблений на
основі багаторічного досвіду лікування травами.
Складається тільки з натуральних компонентів — екстрактів лікарських рослин і продуктів
бджільництва. «Ульцерин» наділений виразним бактерицидним,
антисептичним,
противірусним
і протигрибковим ефектом. І крім
того — протизапальною, знеболювальною, ранозагоювальною, протиалергічною і регенеруючою дією.
«Ульцерин» добре виліковує
довго і погано заживаючі рани після
ампутації пальців ноги або її частини (особливо при цукровому діабеті). Якщо традиційне лікування в таких випадках триває 4–5 місяців, то
при застосуванні мазі воно скорочується в 2–3 рази! А ось і конкретний приклад. Одного разу до Любові Салій звернулася сумчанка,
матері якої ампутували ногу вище
коліна. На жаль, традиційні препарати позитивного результату не
давали: рана сочилась і не гоїлась.
До того ж лікування ускладнювалося цукровим діабетом. А ось ефект

складається
« Препарат
тільки з натуральних
компонентів —
екстрактів лікарських
рослин і продуктів
бджільництва.

»

від застосування «Ульцерину» не
змусив довго чекати — невдовзі
рана повністю затяглась.
Належно оцінили цю мазь і хворі на пролежні й трофічні виразки,
які не заживають місяцями і навіть
роками. Яких тільки ліків не перепробувала 88-літня жінка з Києва,
аби позбавитися від трофічної виразки розміром як дві долоні, але
все марно. Рана не тільки не гоїлась, а навіть збільшувалась. Якось
прочитала в газеті про мазь «Ульцерин», звернулася до фітотерапевта Любові Салій. І сталося диво!
Від щоденних перев’язувань із
накладанням серветок з маззю на
виразку вона спочатку очистилась,

а потім і цілком загоїлась.
Під силу «Ульцерину» перемагати й гінекологічні недуги. Так,
його виразна протизапальна і ранозагоювальна дія за один–два

10-денних курси дає змогу позбавитися від ерозії шийки матки, яка
не потребує оперативного втручання. А скільком жінкам ця мазь
допомогла при різних запаленнях

— вагінозі, вагініті, молочниці! До
речі, «Ульцерин» не менш успішно
справляється з окремими урологічними інфекціями.
Незамінна мазь і при важко виліковних герпетичних висипаннях
на різних ділянках шкіри і слизових
оболонках. Понад 20 років 43-річна
львів’янка страждала від генітального герпесу. Використала за цей
період чимало ліків і побувала у багатьох лікарів, але недуга не відступала… Остання надія була на «Ульцерин». І вона справдилася. Після
дворічного наполегливого застосування мазі і трав жінці врешті–решт
вдалося позбутися болячки.
Добрий ефект спостерігається
і при лікуванні в дорослих та дітей
різного роду дерматитів: екзематозного й алергічного (в тому числі спричиненого укусами комах).
Якщо змазати нею уражені ділянки шкіри декілька разів на день
— свербіж, набряк і почервоніння
зникають безслідно.
Вас зацікавила мазь «Ульцерин»? Одержати відповіді
на запитання чи замовити ліки
поштою можна за тел. у Сумах: (0542) 655-330 з 15.00 до
18.00, (0542) 60-88-79 з 18.00
до 21.00 (крім вихідних), (095)
937-50-50 з 9.00 до 20.00.
Фітоцентр «Дивосил» розташований за адресою: м. Суми,
вул. Металургів, 5, з 14.00 до 18.00
(крім вихідних).
Ліц. МОЗУ № 554312 від 16.06.2010 р. n

Р Е К Л А М А

Пан Полоскун
Хімчистка килимів
та килимового покриття
м. Луцьк, вул. Карбишева 2
+38 066 522 27 08
+38 097 899 31 66
www.pan-poloskun.com.ua

ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ ОХОРОННИКІВ
Метод роботи — стаціонарний та вахтовий.
Заробітна плата своєчасна.
Доїзд до місця роботи (вахта) забезпечує підприємство.

Звертатись за тел.: 067 361 88 59, 067 361 47 27.

Â²ÁÐÎÁËÎÊÈ (11 ãðí/øò)
ÃÀÇÎÁËÎÊÈ (985 ãðí/ì )
3

від виробника
Організовуємо доставку

Тел.: 066H897H96H96, 067H116H11H44.

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА
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Вітаємо!
2 грудня відсвяткувала день народження чудова жінка, любляча матуся
Людмила Федорівна
КОЗАК,
листоноша відділення поштового зв’язку Кідри Володимирецького району Рівненської області.
Шановна колего, нехай вас завжди
зігрівають теплі слова близьких і рідних,
щоб ваше серце ніколи не торкнулася
тінь розчарувань. Бажаємо в житті більше посмішок і позитиву.
Зичимо у спокої довго ще жити,
Ніколи в житті ні за чим
не тужити.

Хай світлою буде життєва дорога,
Любов — від дітей, а ласка —
від Бога.
Хай з радістю в серці життя
процвітає,
А Мати Пречиста на крилах тримає.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа,
на радість,
добро.
З повагою
колектив
відділення
поштового
зв’язку Кідри.

Чудових перехресть.
Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла.
Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла.
З любов’ю
та найкращими
побажаннями
сини Олексій, Віктор,
Володимир, невістки
Наталія, Людмила,
внуки Інна, Олег,
Максимко, Марія, Юля,
Богдана, правнучки
Злата, Мілана.

Ювілейний день народження 5 грудня відсвяткувала дорога мама,
найкраща бабуся, жителька села Бихів Любешівського району
Ганна Трохимівна
ФЕСИК.
Бажаємо здоров’я,
удачі, достатку, виконання усіх бажань,
чудових миттєвостей і нескінченного щастя.
Усі найкращі побажання
Сьогодні в вашу честь.
Натхнення, успіхів, здоров’я,

ПП БУРМАКА Н. П.
9, 16 та 23 грудня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від

АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ

лікування  анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Фе де рація проф с пілок), www.nadiya.com.ua,
тел. (0332) 75;11;75, 20;05;55, моб.: 095;808;20;53, 098;388;88;36, 063;241;25;51.
м. Рівне, тел. (0362) 43;57;58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63;16;16, 63;25;28.

Ліцензія Серія АВ № 539362

ШУКАЮ РОБОТУ ВОДІЯ
(КАТЕГОРІЇ В) НА БУС.
Досвід роботи в Західній Україні.
Стаж від 10 років.

ТЕЛ. 0504381288.

Волинська облспоживспілка оголошує про продаж
основних засобів, які розташовані за адресою:
м. Луцьк, вул. Вахтангова, 12, а саме:
l адміністративний корпус зі
спортзалом, гардеробними, душовими, допоміжними приміщеннями
загальною площею 1361,3 кв. м;

l адмінприміщення (офісного типу) загальною площею
1853,4 кв. м.
Приміщення суміжні.
Площа земельної ділянки 0,5 га.

Ціна продажу 3 000 000 гривень
з ПДВ (три мільйони грн).
Телефон для довідок 0673610805.

Четвер 23 листопада 2017 року
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НЕРУХОМІСТЬ

l

Продається 3–кімнатна квартира (88
кв. м) в центрі Луцька (або обміняю на
1–кімнатну з доплатою). Тел.: 099 43 04
487, 095 62 17 648, 067 13 55 063.
l Продається у с. Суховоля Луцького
району будинок (71 кв. м), є хліви, погріб,
колодязь, 50 соток городу. Ціна 340 000
грн (20 км від Луцька). Тел.: 066 84 59 765,
050 13 55 196.
l Продається цегляний будинок (71,4
кв. м) з усіма надвірними спорудами. Будинок та літня кухня газифіковані, на подвір’ї є вода, земельна ділянка 0,35 га.
Ціна 130 000 грн (с. Марковичі Локачинського району). Тел.: 096 90 42 607, 066
68 36 788.
l Недорого продається дерев’яний будинок (2 кімнати, кухня, комора, веранда)
у с. Мирне Горохівського району. Проведений газ, світло, є сарай, літня кухня,
погріб, криниця. Зручний доїзд, 35 км від
Луцька. Тел. 095 90 84 640.
l Продається житловий будинок (92.6
кв. м, 5 кімнат) у м. Берестечко Горохівського району. Є газ, вода, літня кухня,
дачний будинок, 2 хліви, 2 льохи, земельна ділянка (0.15 га). Ціна договірна. Тел.
097 43 03 725.
l Продається у Нововолинську новий
цегляний будинок (147 кв. м). Біля будинку 2 гаражі, приватизована земельна ділянка (0,010 га). Тел. 067 92 85 669.
l Продається у м. Берестечко Горохівського району цегляний будинок (3 кімнати, кухня, опалення газове та пічне, металопластикові вікна). Є хлів, криниця, льох,
10 соток городу. Тел.: 068 51 41 400, 066
42 73 588.
l Продається земельна ділянка (8 соток) у с. Маяки (Княгининок) Луцького району. Ціна договірна. Тел. 095 12 58 516.
l Продається земельна ділянка (25 соток) під забудову у с. Іванчиці Рожищенського району. Ціна 75 000 грн. Тел. 099
70 67 592.
l Продається у с. Богушівка Луцького
району земельна ділянка (0.21 га) під забудову. Вода, газ, електролінія, ліс, ставок — поруч. Тел.: 095 89 60 740, 097 25
60 531.
l Продається приватизована земельна
ділянка (0.16 га) у с. Городище-1 Луцького району (3 км від Луцька). Тел.: 096 84 51
016, 050 52 41 872.

АВТОРИНОК

l

Продається автомобіль ЗІЛ-130 (самоскид), газ/бензин, 1991 р. в. Ціна
55 000 грн. Або обміняю на легковий автомобіль (іномарка, українська реєстрація).
Тел.: 095 49 94 080.
l Куплю автомобіль у будь–якому стані
(на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099
73 74 388, 098 91 93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА

l

Продам зернозбиральний комбайн
«Джон Дір-430» у доброму робочому
стані. Недорого (або обміняю на трактор
МТЗ, розгляну будь–які варіанти). Тел.
096 72 22 134.
l Продам трактор ЮМЗ-6 АКЛ (велика

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у газеті «Волинь–
нова» — 25 гривень за одне найменування + 5 гривень, якщо ви бажаєте
розмістити на нашому 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 70 гривень
за один раз публікації + 15 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 70
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кабіна), 1992 р. в., у доброму стані. Недорого. Тел. 096 80 48 733.
l Куплю трактор МТЗ у будь–якому стані. Тел. 099 36 05 025.
l Продається трактор МТЗ-80 у доброму стані (с. Підгайці Луцького району).
Тел.: 050 53 95 710, 098 63 05 257.
l Продається трактор ЮМЗ-6 у дуже
доброму стані. Ціна договірна (м. Горохів). Тел.: 096 16 24 287, 050 95 15 825.
l Продам: сівалки кінні (15, 17, 22, 26)
та тракторні («Сімула», «Норстен», «Фіона») з баком на міндобриво, картоплезбиральний комбайн «Хассія», трактор Т-25.
Тел.: 096 85 85 455, 097 41 74 207.
l Продам: 2–рядну навісну картоплекопачку (білоруського виробництва), гідроциліндр 2 ПТС-4, обладнання на «рачок»
ЕО-2621 (на запчастини). Тел. 095 43 85 889.
l Продається комбайн «Фортшріт
Е-517» IFA на запчастини. Тел. 050 37 08
174.
l Продається трактор МТЗ-82.1, 2015
р. в., у дуже доброму стані (в Україні не
працював). Тел. 097 85 63 041.
l Продам тракторний причіп (на кругу і
на тягах). Тел. 067 14 21 204.
l Продається шестирядна бурякова сівалка точного висіву «ГАМА» (польського
виробництва). Можлива доставка. Тел.:
096 96 95 596, 050 84 29 221.
l Продам: картоплесаджалку (4–рядну), сівалку бурякову (12–рядну), обприскувач (800 л), культиватор (з тяжкими та
легкими боронами). Тел. 066 92 64 084.
l Продається різна с/г техніка: картоплесаджалки, картоплекопачки, картоплекомбайни, плуги, культиватори,
дискові борони, грунтофрези, косарки,
сінограбарки, обприскувачі, розкидачі міндобрив, сівалки, прес–підбирачі,
зернозбиральні комбайни, трактор Т-25.
Тел.: 067 93 46 442, 095 15 53 666.
l Недорого продається трактор Т-40 (з
плугом), 1990 р. в., у дуже доброму стані.
Тел. 096 80 48 733.
l Терміново продається трактор Т-25,
1995 р. в., у дуже доброму стані. Ціна
65 000 грн. Тел. 096 72 22 134.
l Продається трактор Т-25 у доброму
стані (привезений з Польщі). Тел.: 050 28
69 222, 097 14 20 540.
l Продається недорого трактор Т-25
(привезений з Польщі). Тел.: 066 34 56
267, 098 64 06 233.
l Продається трактор Т-40 АМ у дуже
доброму стані. Тел.: 098 64 06 233, 066 34
56 267.
l Продається трактор Т-25 (привезений з Польщі) у доброму стані. Недорого.
Тел.: 096 42 90 426, 067 79 08 629.

l

Продається трактор Т-25 у доброму
робочому стані (є вибір). Доставлю по
області безкоштовно. Тел.: 066 47 09 124,
097 12 77 234.
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 Продається різна с/г техніка: дискові
борони, плуги, прес–підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки,
розкидачі міндобрив, косарки роторні,
грунтофрези, млини, а також запчастини
та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264, 095
00 50 455, 095 81 59 912, 096 34 46 777.
l Продаються: трактори Т-25, МТЗ,
зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі, саджалки, сівалки, плуги та плуги оборотні,
культиватор для міжрядного та суцільного
обробітку, картоплекомбайни, фронтальний навантажувач до МТЗ, телескопічні
навантажувачі, гноєрозкидачі, шпагат
«Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес–
підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO». Тел.: 097 23 95 170,
066 72 14 192.

РІЗНЕ

l

Продам вилочний навантажувач «Маніту», 1990 р. в., привезений з Польщі, у
дуже доброму стані (підходить для роботи
з лісом). Тел. 098 64 31 463.
l Продам: шифер (б/в), картоплю, буряк, сіно в тюках. Тел. 066 26 20 423.
l Продам: торфобрикет, дрова, пісок,
щебінь різних фракцій (насипом, у мішках), камінь бут, цеглу білу та червону
(нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття.
Тел.: 099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам: торфобрикет, камінь бут,
дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), цеглу білу та червону (нову та б/в), чорнозем, землю на
вимостку, гній, цемент, блоки. Доставка.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 097 34 43
386, 099 61 14 575.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92
371, 099 18 13 332.
l Продам: оцинкований металопрофіль (товщина 0.35 — 90 грн/кв. м),
кольоровий
металопрофіль
(глянець, товщина 0.35 — 95 грн/кв. м),

CУДОВІ ОГОЛОШЕННЯ
Рожищенський районний
суд Волинської області (адреса суду: 45100, Волинська обл.,
м. Рожище, вул. Грушевського, 4)
викликає відповідачів за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
14 грудня 2017 року
о 9 год. 5 хв., Яворську Людмилу Сергіївну (останнє відоме місце реєстрації: 45101, Волинська
обл, м. Рожище, вул. Спортивна,
18), справа № 167/1404/17, суддя Сіліч І. І.
14 грудня 2017 року
о 9 год. 20 хв., Федевича Віктора
Івановича (останнє відоме місце реєстрації: 45100, Волинська
обл., м. Рожище, вул. Пирогова,
25), справа № 167/1406/17, суддя Сіліч І. І.
У разі неявки відповідачів
у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа
буде розглянута у їхній відсутності
за наявними доказами на підставі

ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього
оголошення відповідачі у справі вважаються належним чином
повідомленими про час, день
та місце проведення судового
засідання.

***

У Луцький міськрайонний
суд Волинської області за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка,
39, каб. № 207 на 10 год. 20 хв.
18 грудня 2017 року викликається в якості відповідача у справі
за позовом Федорук Ірини Магомедівни до Щасливого Дениса
Михайловича, третя особа, яка не
заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору, — служба у справах дітей Луцької міської ради,
про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів, Щасливий Денис Михайлович.
Відповідач має право подати
свої докази чи заперечення проти
позову або повідомити про них
суд.

У разі неявки відповідача
справа буде розглядатися у його
відсутності.

***

У Луцький міськрайонний суд Волинської області
за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 39, каб. № 207 на 16 год.
30 хв. 12 грудня 2017 року
викликається в якості відповідача у справі за позовом
Кукришевої Нінель Анатоліївни
до Кукришева Олександра Геннадійовича, третя особа, яка
не заявляє самостійних вимог
щодо предмета спору, — служба у справах дітей Луцької
міської ради, про позбавлення
батьківських прав Кукришева
Олександра
Геннадійовича.
Відповідач має право подати
свої докази чи заперечення
проти позову або повідомити
про них суд.
У разі неявки відповідача
справа буде розглядатися у його
відсутності.

www.volyn.com.ua

металочерепицю (глянець, товщина
0.45 — 120 грн/кв. м). Тел.: 050 90 10
508, 099 19 79 367.
l Продам: жом, торфобрикет, цеглу вогнетривку (нову та б/в), шифер (б/в), пісок,
щебінь, відсів, керамзит, цемент, вапняк
(на вимостку дороги), глину, землю (на
вимостку), гній коров’ячий. Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид).
Послуги міні–навантажувачем «Бобкат».
Тел.: 096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Продам: жом, дрова рубані (твердої
породи), торфобрикет, цеглу білу та червону (нову та б/в), пісок, щебінь, відсів,
шифер (б/в), глину, чорнозем. Доставка.
Послуги навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444, 067 45
02 527.
l Продам: сирий жом, пісок, щебінь,
цеглу, відсів. Тел.: 095 53 55 663, 097 75
16 430.
l Продам тільну корову (9 років, спокійна) у с. Острожець Млинівського району Рівненської області. Тел. 066 52 59
352.
l Продається свиня (100 — 130 кг), вигодувана натуральними кормами. Ціна
50 грн/кг (Луцький район). Тел. 097 30 75
167.
l Продам молоду кобилу (2 роки 2 міс.,
робоча) у Горохівському районі. Тел. 095
86 46 069.
l Продається корова (Луцький район).
Тел. 066 57 81 786.
l Куплю ВРХ (корів, биків), коней, лошат (дорізи). Тел.: 050 18 64 979, 097
07 72 211.
l Продається спокійний кінь (14 років).
Ціна договірна. Тел. 096 99 74 189.
l Продається корова (с. Жидичин Ківерцівського району). Тел. 095 89 63 937.
l Продається кінь великої породи
(смт Цумань Ківерцівського району). Тел.
098 82 10 200.
l Продається кінь. Тел.: 067 60 68 102,
098 21 81 001.
l Терміново продається молода робоча
кобила (3 роки 6 міс.). Ціна договірна. Тел.
068 83 69 779.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Куплю: телят, лошат, ВРХ, коней. Тел.
068 91 57 460.
l Куплю: ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6–го класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак, сою,
горох, кукурудзу, овес, цукор, половинки
або відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої,
кукурудзи (наявніть аналізної карти. Від
40 тонн). Тел. 098 06 96 276.

ПОСЛУГИ

l

Виготовляю та ремонтую лісові,
тракторні плуги та культиватори усіх марок, йоршики на підшипниках, нестандартні відвали (с. Пожарки Рожищенського району). Тел.: 050 67 75 709, 096
91 07 885.
l Виготовляю та продаю металеві
штахети (штахетник) з кольорової бляхи
(24 кольори), односторонній та двосторонній глянець, матові (під золотий дуб,
горіх, цеглу, камінь), ширина 8, 10, 11. 5 та
13 см. Тел.: 050 64 46 840, 067 49 33 889.

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
У СЕЛI ШЕПЕЛЬ ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ ПРАЦIВНИКIВ:

підвожчиків кормів, різноробочих, тракториста
на Т-150, сантехніка, електрика, зварювальника.
ЗАРПЛАТА ВИСОКА! Проживання + харчування
безкоштовні! Детальніше за тел.: 098-944-61-54, 067-334-53-27.

ПАМ’ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, СУМУЄМО
Редактори
районних газет Волині
глибоко сумують з
приводу передчасної смерті редактора маневицької
районної
газети
«Нова доба»
Алли
Степанівни
БУБНЮК
і висловлюють
щире співчуття рідним і близьким покійної.

Обласна організація Національної спілки журналістів України глибоко сумує
з приводу передчасної
смерті редактора маневицької районної газети
«Нова доба»
Алли Степанівни
БУБНЮК.
У глибокій скорботі та смутку схиляємо
свої голови перед її світлою пам’яттю і висловлюємо співчуття сім’ї та родині покійної.

Sandra OLEK

амочко, будь
ласка, поки ти
питимеш каву,
дозволь мені

М

побути тут.
— Добре, синку.
— А якщо мені сподобаєть
ся щось не надто дороге?
Мама відкрила сумочку,
дістала гаманець, витягла
гроші.
— Візьми. Тільки ж дивись,
не виходь звідси, чекай мого
повернення.
Олег поволі відчинив ма
сивні двері будиночка й зайшов
усередину.
І хоча мав уже одинадцять
років і не вірив ні у вигадки, ні в
чудеса, відчув себе так, наче
потрапив до казкової країни, —
такими цікавими й оригінальни
ми були сувеніри.
Почувши рипіння дверей, до
каси підійшла дівчинка років
семи. Вона мала велетенські
сірі очі з довжелезними віями і
була схожа на фею.
Олег так і спитав:
— Ти — чарівниця?
— Ні, — засміялася мала,
— але мені б хотілося нею бути.
А мама зараз прийде, вона
вийшла ненадовго.
Хлопчик захоплено розгля
дав речі для продажу.
— Яка ти щаслива, твоя
мама може купити тобі все, що
ти хочеш. Напевно, у тебе вдо
ма багато таких чудових су
венірів.
— Зовсім ні, — похнюпила
ся дівчинка. — Моя мама лише
продавець. І буває тяжко диви
тися на всі ці гарні речі, коли
знаєш, що вони тобі не дос
тупні.
Її гарне личко аж скривило
ся, і маленька одинока сльо
зинка зволожила вії. Олег зга
дав про гроші, які дала йому
мама.
— А що б ти найбільше
хотіла мати? Напевно, щось ду
же дороге? — тут він аж сам
скрушно зітхнув.
Дівчинка вказала рукою на
пенал у формі лисиці. Власне,
пеналом був тулуб звірятка, він
мав ще лисячу голівку, лапки і
неймовірно густий, розкішний
хвіст.
— Я хотіла б мати цей пе
нал. Бо в лисички такий чудо
вий хвостик. Мама обіцяла ку
пити його мені на день народ

Ò
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з історією для душі!

06:00 ПРОФІЛАКТИКА!!! 14:00
Перша шпальта 14:30 Радіо. День
15:00, 18:05, 21:00, 01:55
Новини 15:15, 23:30
Розсекречена історія 16:45 Хто в
домі хазяїн? 17:20, 05:40 Вікно в
Америку 17:50, 01:10 Новини.
Світ 18:20, 21:30, 01:25, 02:20
Тема дня 18:35, 01:40 Новини.
Культура 19:00 До справи 19:30
Розважальна програма з Майклом
Щуром 20:15 Війна і мир 21:50,
02:35 Новини. Спорт 22:15
Роздягалка 22:50 Д/с «Дика
планета» 00:30 Д/с «Орегонський
путівник» 02:50 Біатлон. Кубок
світу. ІI етап. Естафета 4х7,5 км.
Чоловіки

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, 00.00,
05.20 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.40, 12.20 «Міняю жінку»
13.50 Т/с «Слуга народу»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю»
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Діагноз» (16+)
22.50 «Гроші»
00.10 «Голос. Діти 4»
04.30 Т/с «Сила кохання Феріхи»

ІНТЕР
05.50 Мультфільм
06.20, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

ÒÅËÅÊÀÍÀË
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■ На поворотах долі

«
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До прибуття поїзда було ще багато часу, і мама вирішила зайти
в привокзальне кафе випити чашечку кави. Вони вже підійшли до дверей,
коли в очі Олегові впала невеличка сувенірна крамничка. Вона була
розфарбована так цікаво, що нагадувала якусь казкову хатинку
ження. Та до нього ще майже
місяць.
Хлопчик глянув на ціну й аж
зашарівся від задоволення.
Грошей вистачало.
— Ось, візьми, — простяг

нув купюру дівчинці. — І пенал
— твій.
— Хіба так можна? — не
повірила дівчинка. — Брати по
дарунки від незнайомих лю
дей?

— А який же я незнайомий?
Мене звати Олег. Навпаки, це
ти мені незнайома.
— Настуся. Візьми решту.
— Тоді покажи мені ще оцю
чашку, на якій намальована

дослідники 16.40 Мультдаринки
17.05 Муз. фільм «100 доріг
любові» 17.25 Як це було 17.45
20.00, 22.45 «Хата на тата»
21.20 Страсті за Ревізором
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Єлизаветградський книговир
02.30 «Найкраще на ТБ»
23.45 Х/ф «Епідемія» (16+)
17.40 Новини
18.00 Стоп корупції 18.30 Герої
01.45 Служба розшуку дітей
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
серед нас 18.45 Полігон 19.00
ICTV
01.50 Зона ночі
Інтером»
Інформаційний випуск «День»
10.00 Х/ф «Зимова вишня»
05.40, 19.20 Надзвичайні новини
19.30, 22.30 Телевізійна
ТЕТ
11.50 Х/ф «Торкнутися неба»
06.25 Факти тижня. 100 хвилин
кримінальна служба 20.25 Т/ф
(16+)
08.45 Факти. Ранок
06.00, 05.40 Корисні підказки
«Гетьман І.Мазепа і Софія Київська»
14.10 Х/ф «Бебібум» (16+)
09.10 Спорт
06.10 Байдиківка
20.45 На добраніч, казка 21.00
16.10 «Чекай на мене»
09.15 Надзвичайні новини.
06.35 Мультиранок
Європейський дім 21.15 Т/ф
18.00, 19.00, 04.30 Токшоу
Підсумки
10.45 М/ф «Школа монстрів:
«Церква Святого Миколая» 21.30
«Стосується кожного»
10.15 Антизомбі
Великий монстровий риф» Почерк долі. Зіновій та Надія Крет
20.00, 02.45, 05.15 «Подробиці» 10.15, 13.25 Секретний фронт. 12.00, 19.00, 02.00 Панянка
22.00 Інформаційний випуск
20.40 Т/с «Той, хто не спить» (16+)
Дайджест
селянка
«День». Субтитри 22.45 У світі
00.50 Х/ф «Гувернантка» (16+) 12.45, 15.45 Факти. День
13.00 ЛавЛавСar
джазу. Соломин бенд 23.20 Т/ф
03.20 «Скептик»
13.50, 16.15 Х/ф «Падіння
15.00 Т/с «Домашній арешт»
«Маестро Турчак»
03.50 «Речдок»
Олімпу» (16+)
15.30, 03.40 Віталька
К1
16.30 Х/ф «Падіння Лондона» 16.50 Країна У
УКРАЇНА
(16+)
18.25 Казки У Кіно
05.10 «Рецепти щастя. Нова
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.00 Готель Галіція
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
історія»
20.20 Більше ніж правда
21.00 Одного разу під Полтавою 05.50 «Спеція»
Україною
21.25 Т/с «Нюхач» (16+)
22.00 Танька і Володька
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
06.30 «TOP SHOP»
22.25 Свобода слова
23.00 Казки У
19.00, 23.00, 01.30
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
00.55 Х/ф «Священик» (18+)
00.00 Т/с «Баффі  винищувачка 08.15 «Три сестри»
Сьогодні
02.25
Т/с
«Морська
поліція.
Лос
вампірів»
(16+)
09.30, 02.20 Зірковий шлях
09.10 «Красуні»
Анджелес» (16+)
02.50 Теорія зради
11.00 Х/ф «Забудь мене, мамо»
10.10, 16.10 Т/с «БеверліХілс,
03.05
Т/с
«Слідчі»
(16+)
05.20
Казка
з
татом
(12+)
90210»
04.05
Скарб
нації
13.00, 15.30 Т/с «Подаруй мені
12.10 Х/ф «Танцюй звідси!»
РТБ
04.15
Еврика!
життя»
(16+)
06.00 Гімн України 06.02 Т/ф
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» (12+) 04.20 Факти
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
«Неперевершена» 06.55 Музичний
Ювілейний сезон»
19.45 Токшоу «Говорить Україна» 04.40 Т/с «Відділ 44» (16+)
калейдоскоп 07.00, 09.00, 12.00, 15.10, 21.00 «Орел і Решка.
21.00 Т/с «Квіти дощу»
НОВИЙ
КАНАЛ
15.00 Огляд подій тижня 07.30,
Навколосвітня подорож»
23.30 Х/ф «Примарний патруль»
03.00 Профілактика
11.15 Клуб Суперкниги 07.50
18.00 «Розсміши коміка»
(16+)
06.00 Абзац
Галерея образів 08.10 Урок для
19.00 «Орел і Решка. На краю
03.15 Реальна містика
06.59, 08.44 Kids Time
батьків 08.35 Хітова вежа 09.30
світу»
СТБ
07.00 М/с «Том і Джеррі шоу»
Природа творення 10.15 У світі
22.00 «Вірю не Вірю»
08.45 М/ф «Веселі ніжки»
джазу 10.30 Тінейджпростір
23.00 Х/ф «Дівчина мого
06.00 «ВусоЛапоХвіст»
найкращого друга» (18+)
07.05, 15.25 «Все буде добре!» 10.50 Х/ф «Вертикальна межа» 10.50, 16.00 Чудесний канал
13.10 Х/ф «Подорож до центру 12.30 Звитяга 13.00 Абетка
01.00 «КВН»
09.05 Х/ф «Шкільний вальс»
Землі»
здоров’я
13.30
Час
дій
14.00
11.05 Х/ф «Медовий місяць»
2+2
15.10 Х/ф «Подорож 2:
Концерт колективів ПДМ 14.15,
13.00 «Битва екстрасенсів 17»
Таємничий острів»
19.45 Один на один 15.30
06.00 Мультфільми
17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
Англійська для дітей 15.45 Казки 08.00, 11.05 «Він, вона і
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 17.00 Хто зверху
19.00 Ревізор
Санька Сита 16.25 Невгамовні
телевізор»
історія»
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казкова хатка і…
Олег хотів щось сказати, як
двері відчинилися, і його мама
гукнула:
— Швидше, синку, а то ще
спізнимося.
— Ти вже йдеш? — пос
мутнішала Настуня. — Дуже
шкода. Я хотіла запросити тебе
в гості.
— Ми їдемо на море. Я по
вернуся й обов’язково тебе
знайду. А ця чашка теж тобі,
тримай, не розбий. Пригостиш
мене з неї чаєм, коли поверну
ся і приходитиму до тебе в
гості.
Він не повернувся. На морі
мама познайомилася з місце
вим чоловіком і вийшла за ньо
го заміж.
Олег не забув дівчинку з
казкового будиночка. Він
пам’ятав її чудові сірі очі. Вони
часто снилися йому з одинокою
сльозинкою поміж вій. Навіть
уві сні хотілося витерти цю
сльозу й зробити так, щоб Нас

Т Б

10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
12.00, 17.15 «Загублений світ»
13.00 Т/с «Ментівські війни.
Одеса» (16+)
19.20 Т/с «Балада про бомбера»
(16+)
21.30, 23.15 Т/с «Кістки 3» (16+)
01.05 Х/ф «Свята Варвара»
(16+)
03.10 Х/ф «Чорна долина»

ФУТБОЛ1
06.00 Саутгемптон  Арсенал.
Чемпіонат Англії
07.45, 12.00, 18.50 «Моя гра»
В. Леоненко
08.15 Олександрія  Динамо.
Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Великий футбол»
12.30, 15.00 Топматч
12.40, 13.25 «Ліга чемпіонів»
13.00 LIVE. Жеребкування 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
13.40, 14.30 «Шлях до Ліона»
14.00 LIVE. Жеребкування 1/16
фіналу. Ліга Європи УЄФА
14.55 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
15.10, 19.20, 03.25 Журнал Ліги
чемпіонів
16.00 Чемпіонат Англії. Огляд туру.
Прем’єра
16.55 МЮ  Ман Сіті. Чемпіонат
Англії
19.50 Вердер  Андерлехт (2004/
2005). Золота колекція
Ліги чемпіонів. Прем’єра
21.35 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
22.50 Вільярреал  Барселона.
Чемпіонат Іспанії
00.40 Чемпіонат Англії. Огляд туру
01.35 Маріуполь  Сталь.
Чемпіонат України

туся ніколи не плакала. Роки
спершу йшли, а тоді — летіли.
Олег вступив до магістратури.
Якось однокурсник, якого посе
лили в корпусі іншого факуль
тету, запросив його на день на
родження.
— Олеже, зайди, будь лас
ка, до першачків у сусідню
кімнату, позич стілець.
Хлопець постукав і хоч от
римав дозвіл, але завмер на
порозі: голос дівчини був до
болю знайомим. Хвилюючись,
на неслухняних ногах, рвонув
двері і добре, що тримався за
них, бо міг би впасти від нес
подіваного щастя: його погляд
спершу вихопив знайому чаш
ку з казковою хаткою, біля
якої лежав і пенал у вигляді ли
сиці.
— Настуню, — щасливо
прошепотів він, приймаючи
дівчину у свої обійми. — Ти
зберегла мої подарунки… Тебе
не дивує наша зустріч? — запи
тав він дівчину.
— Ні, — засміялася вона. —
Ти ж обіцяв повернутися… ■

03.55 Ньюкасл  Лестер.
Чемпіонат Англії

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:05 «Волинський тиждень»
(сурдопереклад) 07:30, 22:35
«ЧасТіme» 07:45 Т/ц «Нотатки на
глобусі» 08:00 «Піщані історії»
08:10 «Загублені в часі» 08:30,
04:30 «Музичний проспект» 09:00
«Ранок «Нової Волині» (дайджест)
10:25 Казка «Золотоволоска»
11:35, 04:50 «Волинська веселка»
12:40 Вистава «Снігова королева»
13:40 «Галерея портретів»
(П. Куліш) 14:30 Т/ц «Кулінарія від
Андрія» 14:55 «Такти і факти»
16:00 Новини 16:25 Телеафіша
16:30, 23:30 «Тема дня» 17:00
«Дитячий світ» 17:15 «Дзвони
Волині» 18:00 «Ваш депутат»
18:50 «Служба розшуку дітей»
19:00, 00:00 Новини. Підсумок
19:35 «Важливо!» 19:40, 00:25 «Із
перших уст» 19:45, 00:30 «Варто
знати» 20:45 «Вечірня казка»
21:00, 23:55 Молитва за Україну
21:10 Т/ц «Історія без купюр» (до
400річчя Луцького братства)
21:40 Т/ф «Про себе  про Україну»
22:00, 04:00 Новини. Підсумок
(сурдопереклад) 23:00 «Спорт для
всіх» 01:25, 06:25 Т/ц «Музеї
Волині» 01:45 Т/ц «Видатні
волиняни» 02:10, 06:00 Т/ц
«Історія без купюр» 02:35 «Фольк
music» 03:35 Т/ц «Роки і долі»
05:15 Т/ц «Мандруємо вдома»
05:30 Т/ц «Живописна Сіверія»

«Цуценя в моїй кишені» 08.35,
23.00 Феєрія мандрів 09.00
Євромакс 09.30 По ту сторону
пригод 10.00 Мозаїка батьківства
10.30 Худ. фільм «Краще бути
вродливою і багатою» 12.00
Чарівна майстерня 12.20 Забави
13.00 Бандерштат2017. O.Torvald
14.00 Сад. Город. Квітник 14.30
Шукаємо таланти 15.00
Поспілкуймося 16.00 Малюваки
16.20 Говоримо польською 16.30
Рандеву 17.00 Святковий концерт
«Оранта 25» 18.00, 05.30
Шляхами Волині 18.45, 21.30,
00.00, 02.30 Новини «На часі»
19.00, 22.15 Серіал «Справа
Дойла» 20.00 Глобал 3000 20.40
Вечірня казочка 21.00 Огляд
світових подій 23.30 Завтра
сьогодні 00.35 Т/ц «Собор на
крові» 01.30 Наш чудовий Всесвіт
03.05 Худ. фільм «Хочу зробити
зізнання»

ZIK

06:10, 11:30, 16:00, 23:00
«КультУра!»
06:55, 11:25, 12:55, 15:10,
16:55, 19:10 Пестуни долі
07:00 Перші про головне. Ранок
09:10 «Кубала, Морено і Мончон»
10:10 «Європа у фокусі»
10:35 Перші другі з Наталією
Влащенко
12:00 Доказ
12:30 «Добрий ZIK»
13:00 Перші про головне. День
15:15 «МультZIK»
17:00 Перші про головне. Вечір
19:15 VOX POPULI
АВЕРС
20:00 HARD з Влащенко
21:00 «Перші про головне»
06.00, 12.30 М/с «Авто про
добро» 06.30 Суперкнига 07.00, 21:35 Гра в класику з Сергієм
Рахманіним
08.00 Новини «На часі».
Спецвипуск 07.35, 18.30, 20.30, 22:30 «В очі»
22.05 Вголос 07.45, 20.45 М/с 00:00 «Королева півдня»

Європейський дім 11.15, 16.00
Чудесний канал 12.45 Абетка
здоров’я 13.15 Невигадані історії
20.30 «Секретні матеріали»
06.59,
08.19
Kids
Time
СТБ
13.35 Концерт колективів ПДМ
21.00 Т/с «Діагноз»
08.20 Т/с «Друзі»
14.55 Служба розшуку дітей 15.45
06.35, 15.25 «Все буде добре!» 11.40 Т/с «Відчайдушні
22.00 «Модель XL»
08.35 «Все буде смачно!»
23.45, 00.10 Х/ф «Фейкові
домогосподарки» (16+) Казки Санька Сита 16.35 Акваріум
10.25 «Битва екстрасенсів 13»
копи» (18+)
16.00, 21.00 Пацанки. Нове життя 16.55 Іноземна для дітей 17.10 А
у нас кіно знімали 17.30 Творчий
12.50 «МастерШеф * 6»
17.00 Хто зверху
звіт колективів Рівненщини 1 ч.
ІНТЕР
17.30, 22.00 «Вiкна*Новини»
19.00 Кохання на виживання
18.25 Азбука смаку 18.45 Полігон
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 22.00 Вар’яти
06.00 Мультфільм
19.45 Громадська приймальня
історія»
06.20, 23.00 «Слідство вели... з
20.25 Т/ф «Місто сонця.
ТЕТ
20.00, 22.45 «МастерШеф * 7»
Леонідом Каневським»
Феліціанський фонтан» 20.45 На
23.20 «Один за всіх»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
05.40, 06.00 Корисні підказки
добраніч, казка 21.00 Без права на
17.40 Новини
06.10 Байдиківка
забуття 21.30 Перехрестя правди
ICTV
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
06.35 Мультиранок
22.00 Інформаційний випуск
05.30, 20.20 Громадянська
Інтером»
10.45 Х/ф «Рапунцель»
«День» Субтитри 22.45 У світі
оборона
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, хто
12.00, 19.00, 02.00 Панянка*
джазу. Ігор та Олена Перчуки 23.15
06.30 Ранок у великому місті
не спить» (16+)
селянка
Шевченкіана кобзаря В.Нечепи
08.45 Факти. Ранок
12.50 «Орел і Решка.
13.00 ЛавЛавСar
Навколосвітня подорож» 09.15, 19.20 Надзвичайні новини 15.00 Т/с «Домашній арешт»
К1
13.50 «Життя на межі»
10.10 Більше ніж правда
15.30, 03.40 Віталька
05.10 «Рецепти щастя. Нова
14.50, 03.45 «Речдок»
11.10, 17.30, 21.25 Т/с «Нюхач» 16.50 Країна У
історія»
18.00, 19.00, 04.30 Ток*шоу
18.25 Казки У Кіно
(16+)
05.50 «Спеція»
«Стосується кожного»
12.10, 13.25 Х/ф «Васабі» (16+) 20.00 Готель «Галіція»
20.00, 02.35, 05.15 «Подробиці» 12.45, 15.45 Факти. День
21.00 Одного разу під Полтавою 06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
00.50 Х/ф «Ти  мені, я  тобі»
22.00 Танька і Володька
14.45 Скетч*шоу «На трьох»
08.15 «Три сестри»
14.55, 16.15 Т/с «Майор і магія» 23.00 Казки У
УКРАЇНА
09.10 «Красуні»
(16+)
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі*Хілс,
РТБ
18.45, 21.05 Факти. Вечір
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
90210»
Україною
22.30, 02.05 Т/с «Винищувачі.
06.00 Гімн України 06.02 У світі
12.00, 23.00 Т/с «Секс у
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
Останній бій» (16+)
джазу. Соломин бенд 07.00,
великому місті» (16+)
19.00, 23.00 Сьогодні
23.45 Х/ф «Блейд» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
13.10, 19.00 «Орел і Решка. На
09.30 Зірковий шлях
02.55 Т/с «Морська поліція. Лос* Інформаційний випуск «День»
краю світу»
11.00, 03.15 Реальна містика
Анджелес» (16+)
07.30, 09.30, 12.30, 15.30,
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
13.10, 15.30, 04.45 Агенти
03.35 Т/с «Слідчі» (16+)
19.30, 22.30 Телевізійна
Ювілейний сезон»
справедливості (16+)
кримінальна служба 07.45, 11.40
16.00 Історія одного злочину (16+) НОВИЙ КАНАЛ Клуб Суперкниги 08.05 Муз. фільм 15.10, 21.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» (12+) 03.00, 02.00 Зона ночі
«100 доріг любові» 08.30 Лінія
18.00 «Розсміши коміка»
19.45 Ток*шоу «Говорить Україна» 03.45 Т/с «Татусеві дочки» (16+) захисту 08.45 Т/ф «Гетьман
22.00
«Вірю
не Вірю»
21.00 Т/с «Квіти дощу»
І.Мазепа і Софія Київська» 09.45,
04.40 Абзац
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
06.40, 07.00 М/с «Том і Джеррі 14.15 Один на один 10.25 Почерк 00.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
(16+)
долі. Зіновій та Надія Крет 10.50 02.40 «Нічне життя»
шоу»
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06:00 М/с «Легенда про
Білосніжку» 06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:05, 21:00, 04:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Оповідання ХІХ століття» 11:10
Т/с «Дівчата війни» 13:10, 14:30
Радіо. День 13:55, 22:15 Складна
розмова 15:15 Фольк*music 16:45
Діти Z 17:15 М/с «Чорний Джек»
17:50, 03:15 Новини. Світ 18:20,
21:30, 03:30, 04:45 Тема дня
18:35, 03:45 Новини. Культура
19:00 Перший на селі 19:25 Д/с
«Столика Японія» 20:25 Наші гроші
21:50, 04:25 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Дика планета» 23:30
Футбол. Клубний Чемпіонат світу*
2017. Півфінал 01:20 Футбол.
Клубний Чемпіонат світу* 2017.
Матч за 5*те місце

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, 00.00,
05.20 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30, 10.55, 12.20 «Чотири
весілля»
12.45 «Міняю жінку»
14.20 Т/с «Слуга народу»
15.25 Т/с «Я знову тебе кохаю»
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
(12+)

15.45 Лінія захисту 08.45, 18.45
Полігон 09.45 Громадська
приймальня 10.25 Перехрестя
11.40 Т/с «Відчайдушні
09.05 «Все буде смачно!»
правди 10.50, 17.25 Без права на
домогосподарки» (16+) забуття 11.15, 16.05 Чудесний
10.05 «Битва екстрасенсів 13»
16.00, 21.00 Пацанки. Нове життя канал 11.55, 14.55 Служба
12.25 «МастерШеф * 6»
17.00 Хто зверху
17.30, 22.00 «Вiкна*Новини»
розшуку дітей 12.45 Невигадані
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 19.00 Вар’яти
історії 13.15 Калинові мости
22.00 Зіркові яйця
історія»
2015р. Т/ф «Екотур Поліський
01.40 Служба розшуку дітей
20.00, 22.45 «МастерШеф * 7»
заповідник» 13.40 Звитяга 14.05
23.55 «Один за всіх»
Ми * українські 14.15, 19.45 Один
ТЕТ
на один 16.25 Мультдаринки
ICTV
05.40, 06.00 Корисні підказки
16.45 Невгамовні дослідники
06.10 Байдиківка
05.30, 10.05 Громадянська
17.00 Муз. фільм «Білокрила
06.35 Мультиранок
оборона
пісня» 17.55 Профстайл 18.10 До
10.45 Х/ф «Румпельштільцхен» річниці Шевченка 18.20 Телеспорт
06.30 Ранок у великому місті
12.00, 19.00, 02.00 Панянка*
08.45 Факти. Ранок
20.25 Місто сонця. Втрачені
селянка
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
експонати 20.45 На добраніч,
11.05, 17.25, 21.30 Т/с «Нюхач» 13.00 ЛавЛавСar
казка 21.00 Штрихи з натури
15.00 Т/с «Домашній арешт»
(16+)
21.15 Таке життя 21.30 Герої
12.05, 13.25 Х/ф «Американські 15.30, 03.40 Віталька
серед нас 21.45 Місто 22.45
16.50 Країна У
Хітова вежа 23.15 У світі джазу.
дракони» (16+)
Енвер Ізмайлов
18.25, 23.30 Казки У Кіно
12.45, 15.45 Факти. День
20.00 Готель «Галіція»
14.50 Скетч*шоу «На трьох»
К1
14.55, 16.15 Т/с «Майор і магія» 21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
(16+)
05.10 «Рецепти щастя. Нова
23.00 Казки У
18.45, 21.10 Факти. Вечір
історія»
20.20 Секретний фронт
00.00 Т/с «Баффі * винищувачка 05.50 «Спеція»
22.30, 02.05 Т/с «Винищувачі.
вампірів» (16+)
06.30 «TOP SHOP»
Останній бій» (16+)
02.50 Теорія зради
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
23.55 Х/ф «Блейд2» (16+)
08.15 «Три сестри»
05.20 Казка з татом
03.00 Т/с «Морська поліція. Новий
09.10 «Красуні»
РТБ
Орлеан» (16+)
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі*Хілс,
03.35 Т/с «Слідчі» (16+)
90210»
06.00 Гімн України 06.02
12.00, 23.00 Т/с «Секс у
Шевченкіана кобзаря В.Нечепи
НОВИЙ КАНАЛ 07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
великому місті» (16+)
13.10, 19.00 «Орел і Решка. На
19.00, 22.00 Інформаційний
03.00, 01.45 Зона ночі
краю світу»
03.45 Т/с «Татусеві дочки» (16+) випуск «День» 07.30, 09.30,
12.30, 15.30, 19.30, 22.30
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
04.40 Абзац
Ювілейний сезон»
06.40, 07.00 М/с «Том і Джеррі Телевізійна кримінальна служба
07.45, 11.40 Клуб Суперкниги
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
шоу»
08.05
Муз.
фільм
«У
світі
джазу.
Навколосвітня подорож»
06.59, 08.19 Kids Time
Ігор та Олена Перчуки» 08.30,
18.00 «Розсміши коміка»
08.20 Т/с «Друзі»
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06:00 М/с «Легенда про
Білосніжку» 06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:05, 21:00, 02:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Оповідання ХІХ століття» 11:10
Т/с «Дівчата війни» 13:10 Радіо.
День 13:55 Наші гроші 14:30 52
вікенди 15:15 До справи 15:50
Твій дім 16:45 М/с «Чорний Джек»
17:50, 01:15 Новини. Світ 18:20,
21:30, 01:30, 02:30 Тема дня
18:35, 01:45 Новини. Культура
19:00, 23:30 Футбол. Клубний
Чемпіонат світу* 2017. Півфінал
21:50, 02:45 Новини. Спорт
22:15, 03:05 Світло 23:25
Мегалот 04:10 Розсекречена
історія

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, 00.00,
05.20 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30, 11.00, 12.20 «Чотири
весілля»
12.50 «Міняю жінку»
14.20 Т/с «Слуга народу»
15.20 Т/с «Я знову тебе кохаю»
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Діагноз» (16+)

22.00, 23.35, 00.10 «Міняю
жінку * 12»

ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, хто
не спить» (16+)
12.50 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
13.50 «Життя на межі»
14.50, 03.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 Ток*шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.35, 05.15 «Подробиці»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 02.10
Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.00, 03.10 Реальна містика
13.10, 15.30, 04.45 Агенти
справедливості (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» (12+)
19.45 Ток*шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Квіти дощу»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
(16+)

СТБ
07.05, 15.25 «Все буде добре!»

× Å Ò Â Å Ð , 14 ГРУДНЯ
УТ1
06:00, 17:15 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00, 01:55 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Оповідання ХІХ століття» 11:10
Т/с «Дівчата війни» 13:10, 14:30
Радіо. День 13:55 Слідство. Інфо
15:10, 02:50 Біатлон. Кубок світу.
ІII етап. Спринт 7, 5 км. Жінки
16:35 Біатлон. Кубок світу. Яскраві
моменти 17:50, 01:10 Новини.
Світ 18:20, 21:30, 01:25, 02:20
Тема дня 18:35, 01:40 Новини.
Культура 19:00 #ВУКРАЇНІ 19:25,
00:25 Д/с «Столика Японія» 20:25
«Схеми» з Наталією Седлецькою
21:50, 02:35 Новини. Спорт
22:15 Книга.ua 22:50 Культурна
афіша здорової людини 23:30,
04:10 Розсекречена історія

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, 00.30,
05.20 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30, 10.45 «Чотири весілля»
12.20, 13.50 «Міняю жінку»
15.20 Т/с «Я знову тебе кохаю»
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Діагноз» (16+)

Т Б

22.00 «Світ навиворіт * 9»
СТБ
23.00 «Право на владу 2017»
00.40 Х/ф «В ритмі беззаконня» 06.50, 15.25 «Все буде добре!»
08.50 «Все буде смачно!»
(16+)
09.50 «Битва екстрасенсів 13»
ІНТЕР
12.00 «МастерШеф * 6»
17.30, 22.00 «Вiкна*Новини»
06.00 Мультфільм
06.20, 23.00 «Слідство вели... з 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
Леонідом Каневським»
20.00, 22.45 «Зважені та щасливі
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
* 7»
17.40 Новини
00.00 «Один за всіх»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
ICTV
10.00, 12.25, 20.40 Т/с «Той, хто
05.30 Громадянська оборона
не спить» (16+)
06.30 Ранок у великому місті
12.50 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож» 08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
13.50 «Життя на межі»
10.05 Секретний фронт
14.50, 03.45 «Речдок»
11.05, 17.20, 21.25 Т/с «Нюхач»
18.00, 19.00, 04.30 Ток*шоу
(16+)
«Стосується кожного»
20.00, 02.35, 05.15 «Подробиці» 12.10, 13.25 Х/ф «Клуб
00.50 Х/ф «Чаша терпіння»
шпигунів» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
УКРАЇНА
14.45 Скетч*шоу «На трьох»
14.50, 16.15 Т/с «Майор і магія»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
(16+)
Україною
18.45, 21.05 Факти. Вечір
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
20.20
Інсайдер
19.00, 23.00, 02.10
22.30, 01.50 Т/с «Винищувачі.
Сьогодні
Останній бій» (16+)
09.30 Зірковий шлях
23.45 Х/ф «Блейд3. Трійця»
11.00, 03.10 Реальна містика
(16+)
13.10, 15.30, 04.45 Агенти
02.45 Т/с «Морська поліція. Новий
справедливості (16+)
Орлеан» (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» (12+) 03.20 Т/с «Слідчі» (16+)
19.45 Ток*шоу «Говорить Україна» 03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
21.00 Т/с «Квіти дощу»
04.15 Служба розшуку дітей
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
04.20 Студія Вашингтон
(16+)

Т Б

«День» 07.30, 09.30, 12.30,
15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна
кримінальна служба 07.45 Клуб
НОВИЙ КАНАЛ Суперкниги 08.05 Муз. фільм
«Білокрила пісня» 08.25 Будні
03.00, 01.35 Зона ночі
03.15 Т/с «Татусеві дочки» (16+) ОСББ 08.45 Герої серед нас
09.45, 14.15 Один на один 10.25
04.40 Абзац
06.40, 07.00 М/с «Том і Джеррі Таке життя 10.40 Штрихи з натури
10.55 Хітова вежа 11.20, 16.05
шоу»
Чудесний канал 11.55, 14.55
06.59, 08.19 Kids Time
Служба розшуку дітей 12.45
08.20 Т/с «Друзі»
Невигадані історії 12.35 Т/ф
11.40 Т/с «Відчайдушні
«Місто сонця. Втрачені експонати»
домогосподарки» (16+)
16.00, 20.50 Пацанки. Нове життя 12.40 Т/ф «Неперевершена»
13.50 Концерт колективів ПДМ
17.00 Хто зверху
15.45 Лінія захисту 16.35
19.00 Зіркові яйця
Мультдаринки 17.00 Муз. фільм
21.50 Кохання на виживання
«Весела мозаїка від Хутірських
23.45 Суперінтуїція
музик» 17.30 Фестивальний
ТЕТ
подіум Т/ф «Розстріляне місто»
18.00 Музичний калейдоскоп
05.40, 06.00 Корисні підказки
18.15 Полігон 18.30 Ноосфера
06.10 Байдиківка
19.45 Громадська приймальня
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф «Хоробрий кравчик» 20.25 Т/ф «Реконструкція
трипільської кераміки» 20.45 На
12.00, 19.00, 02.00 Панянка*
добраніч, казка 21.00 Моя родина*
селянка
Україна 21.15 Так було 21.30
13.00 ЛавЛавСar
Молодіжний прорив 22.45 У світі
15.00 Т/с «Домашній арешт»
джазу. Лєшек Драніцкі
15.30, 03.40 Віталька
16.50 Країна У
К1
18.25, 23.00 Казки У Кіно
20.00 Готель «Галіція»
05.15 «Рецепти щастя. Нова
21.00 Одного разу під Полтавою
історія»
22.00 Танька і Володька
05.50 «Спеція»
00.00 Т/с «Баффі * винищувачка 06.30 «TOP SHOP»
вампірів» (16+)
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 «Три сестри»
РТБ
09.10 «Красуні»
06.00 Гімн України 06.02 У світі 10.10, 16.10 Т/с «Беверлі*Хілс,
90210»
джазу. Енвер Ізмайлов 07.00,
12.00, 23.00 Т/с «Секс у
09.00, 12.00, 15.00, 19.00,
великому місті» (16+)
22.00 Інформаційний випуск

Т Б

2+2
06.00 Мультфільми
08.00, 13.05 «Він, Вона і
телевізор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.15 «Загублений світ»
15.25 Х/ф «Крадіжка в музеї»
(16+)
19.20 Т/с «Балада про бомбера»
(16+)
21.30 Т/с «Кістки 4» (16+)
23.15 Т/с «Кістки 3» (16+)
01.05 Х/ф «Святий Авґустин»
(16+)

Новини «На часі» 07.35,
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 02.30
20.30, 22.05 Вголос
НОВА ВОЛИНЬ 18.30,
07.45, 20.45 М/с «Цуценя в моїй

07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
Україну 07:05, 16:00 Новини
07:30, 22:35 «Час*Тіme» 07:45
«Спорт для всіх» 08:10 «Крок
назустріч» 08:40, 22:50
«Актуальний репортаж» 09:00
«Ранок «Нової Волині» 10:15
«Такти і факти» 11:10 Т/ц «Зустріч
для Вас» 11:30, 16:30, 23:25
«Тема дня» 12:00 «Варто знати»
12:55 Т/ц «Історія без купюр» (до
400*річчя Луцького братства)
13:25 Т/ф «Про себе * про Україну»
13:50, 02:35, 05:50 «Волинська
ФУТБОЛ1
веселка» 14:15 «Чудесний канал»
14:40 Т/ц «Спадщина» 15:05
06.00, 16.00 «Європейський
«Культурний простір» 16:25
WEEKEND»
Телеафіша 17:00 «Ми вас
07.15 Еспаньйол * Жирона.
обирали» 17:20 «Дитячий світ»
Чемпіонат Іспанії
17:35 «Кошик творчих ідей» 18:00
09.15 Чемпіонат Іспанії. Огляд
«Ваш депутат» 18:50 «Піщані
туру
історії» 18:55 «Служба розшуку
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
дітей» 19:00, 00:00 Новини.
NEWS
Підсумок 19:35 «Важливо!» 19:40
10.20 Олександрія * Динамо.
«З добром у серці» 19:45, 00:30
Чемпіонат України
«Влада громади» 20:45 «Вечірня
12.05 «Великий футбол»
13.50 Реал * Севілья. Чемпіонат казка» 21:05 «Луцький депутат»
21:25 «Книголюб» (А. Бондарчук)
Іспанії
17.20 Вест Гем * Челсі. Чемпіонат 21:35 «Тільки разом!» (дайджест)
22:00, 04:00 Новини. Підсумок
Англії
(сурдопереклад) 23:50 «Хроніка
19.10 «Сіткорізи». Прем’єра
війни» 00:25 «Із перших уст» 01:25
19.40 Вільярреал * Барселона.
Т/ц «Гартуємось!» 01:50 Т/ц «Ми *
Чемпіонат Іспанії
українські» 02:10 Т/ф «Безсмертя»
20.30, 23.45 Футбол Tables
03:20 Т/ц «Народна скарбниця»
21.30 Топ*матч
21.40 LIVE. Бернлі * Сток Сіті.
АВЕРС
Чемпіонат Англії
06.00, 12.30 М/с «Авто про
23.50 Журнал Ліги чемпіонів
добро» 06.30 Суперкнига 07.00,
00.20 Олімпік * Ворскла.
08.00, 18.45, 21.30, 00.00,
Чемпіонат України

22.00 «Вірю не Вірю»
00.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 Мультфільми
08.00, 13.05 «Він, Вона і
телевізор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.15 «Загублений світ»
15.05 Х/ф «Ліга видатних
джентльменів» (16+)
19.20 Т/с «Балада про бомбера»
(16+)
21.25 Т/с «Кістки 4» (16+)
23.10 Т/с «Кістки 3» (16+)
01.00 Х/ф «Святий Авґустин»
(16+)

ФУТБОЛ1
06.00 Маріуполь * Сталь.
Чемпіонат України
07.45 «Сіткорізи»
08.15 Бетіс * Атлетіко. Чемпіонат
Іспанії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Саутгемптон * Арсенал.
Чемпіонат Англії
12.10 Олімпік * Ворскла.
Чемпіонат України
13.55 Вільярреал * Барселона.
Чемпіонат Іспанії
16.00 «Моя гра» В. Леоненко
16.30 Ліверпуль * Евертон.
Чемпіонат Англії
18.20 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
19.15 Реал * Севілья. Чемпіонат
Іспанії
20.05, 23.45 Футбол Tables
21.05 Журнал Ліги чемпіонів

13.10, 19.00 «Орел і Решка. На
краю світу»
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
Ювілейний сезон»
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
18.00 «Розсміши коміка»
22.00 «Вірю не Вірю»

2+2

21.35, 23.50, 01.50, 03.50 Топ*
матч
21.40 LIVE. Свонсі * Ман Сіті.
Чемпіонат Англії

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
Україну 07:05, 16:00 Новини
07:30 «Час*Тіme» 07:55, 19:40,
00:25 «Із перших уст» 08:00
«Луцький депутат» 08:20 Т/ц
«Манівцями» 08:35 Т/ц «Так було»
09:00 «Ранок «Нової Волині» 10:15
Т/ц «Напам’ять» 10:30 Т/ц
«Палітра» 11:00 «Актуальне
інтерв’ю» 11:30, 16:30, 23:25
«Тема дня» 12:00 «Тільки разом!»
(дайджест) 12:30 «Влада громади»
13:30, 02:30 Т/ц «Незвідане
Закарпаття» 14:00 «Ми вас
обирали» 14:30 Т/ф «Та Волинь у
мені» 15:05 Т/ц «Остання
барикада» 16:25 Телеафіша 17:00
«Андрієвські вечорниці» 17:45 Т/ц
«Як це було» 18:00 «Ваш депутат»
18:40 «Сім чудес Волині» 18:55
«Служба розшуку дітей» 19:00,
00:00 Новини. Підсумок 19:35
«Важливо!» 19:45, 00:30
«Відкрите місто» 20:45 «Вечірня
казка» 21:05 «Народний контроль»
21:20 Т/ф «Він на землі * Людина»
22:00, 04:00 Новини. Підсумок
(сурдопереклад) 22:35 «Час*Time»
22:50 «Народна скарбниця»
(Маневицькі вечорниці) 23:50
«Хроніка війни»

АВЕРС
06.00, 12.30 М/с «Авто про
добро» 06.30 Суперкнига 07.00,

20.40 Олександрія * Динамо.
Чемпіонат України
22.50 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
23.45 Бернлі * Сток Сіті. Чемпіонат
Англії

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ

07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
Україну 07:05, 16:00 Новини
07:30 «Час*Тіme» 07:55, 19:40,
00:25 «Із перших уст» 08:00,
13:25, 04:25 «Волинська веселка»
08:30 «Тільки разом!» (дайджест)
09:00 «Ранок «Нової Волині» 10:25
Т/ц «Полігон» 11:05 Т/ц «Жіночий
клуб» 11:30 «Тема дня» 12:00,
23:25 «Книголюб» 12:30 «Відкрите
місто» 13:55 Т/ц «Хочу бути» 14:10
Т/ц «Історія без купюр» 14:45,
02:40 «Музичний проспект» 16:25
Телеафіша 16:30, 23:00 «Схід і
ФУТБОЛ1
Захід * разом!» 17:00 «Дитячий
світ» 17:15 «Кошик творчих ідей»
06.00 Олімпік * Ворскла.
17:35 Т/ц «Вухаті та хвостаті»
Чемпіонат України
18:00 «Ваш депутат» 18:40
07.45 Журнал Ліги чемпіонів
«Піщані історії» 18:55 «Служба
08.15, 16.00 Реал * Севілья.
розшуку дітей» 19:00, 00:00
Чемпіонат Іспанії
Новини. Підсумок 19:35
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
«Важливо!» 19:45, 00:30
NEWS
10.20 Свонсі * Ман Сіті. Чемпіонат «Актуально» 20:45 «Вечірня казка»
21:05 Т/ц «Стоп корупція!» 21:30
Англії
Т/ф «Чорнобиль: зона пам’яті і
12.10 Маріуполь * Сталь.
подвигу» 22:00, 04:00 Новини.
Чемпіонат України
Підсумок
(сурдопереклад) 22:35
13.55 Гаддерсфілд * Челсі.
«Час*Time» 23:40 Т/ц «Обличчя
Чемпіонат Англії
17.50 Чемпіонат Англії. Огляд туру. війни»
Прем’єра
АВЕРС
18.45 Вест Гем * Арсенал.
06.00, 12.30 М/с «Авто про
Чемпіонат Англії
добро» 06.30 Суперкнига 07.00,
20.35, 03.45 Топ*матч
06.00 Мультфільми
08.00, 13.05 «Він, Вона і
телевізор»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.15 «Загублений світ»
15.30 Х/ф «Небезпечне
мистецтво» (16+)
19.20 Т/с «Балада про бомбера»
(16+)
21.25 Т/с «Кістки 4» (16+)
23.10 Т/с «Кістки 3» (16+)

кишені» 08.35 Огляд світових подій
09.00, 23.30 Глобал 3000 09.30
Худ. фільм «Хочу зробити
зізнання» 12.00 Чарівна
майстерня 12.20 Забави 13.00
Святковий концерт «Оранта *25»
14.15 Сад. Город. Квітник 14.30
Шукаємо таланти 15.00
Поспілкуймося 16.00 Малюваки
16.20 Говоримо польською 16.30
Рандеву 17.00 «Особлива людина
* особливий талант» 1 ч. 18.00,
05.30 Шляхами Волині 19.00,
22.15 Серіал «Справа Дойла»
20.00 У фокусі Європа 20.40
Вечірня казочка 21.00 Завтра*
сьогодні 23.00 Феєрія мандрів
00.35 Т/ц «Собор на крові» 01.30
Фільм «Надія»

ZIK
06:10, 11:00, 16:00, 23:30
«КультУра!»
06:55, 12:55, 15:10, 16:55,
19:10, 23:55 Пестуни долі
07:00 Перші про головне. Ранок
09:10, 00:55 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані
10:10 Вижити в Україні
12:00 HARD з Влащенко
13:00 Перші про головне. День
15:15 «МультZIK»
17:00 Перші про головне. Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 Zіткнення
21:00 «Перші про головне»
21:35 «Почути Україну»
23:00 «DROZDOV»
00:00 «Королева півдня»

08.00, 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На часі» 07.35,
18.30, 20.30, 22.05 Вголос
07.45, 20.45 М/с «Цуценя в моїй
кишені» 08.35, 23.00 Феєрія
мандрів 09.00, 20.00 Завтра*
сьогодні 09.30 Худ. фільм
«Украдене щастя» 11.45 Життя у
цифрі 12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави 13.00 «Особлива
людина * особливий талант» 1 ч.
14.00 Сад. Город. Квітник 14.30
Шукаємо таланти 15.00
Поспілкуймося 16.00 Малюваки
16.20 Говоримо польською 16.30
Рандеву 17.00 «Особлива людина
* особливий талант» 2 ч. 18.00
Шляхами Волині 19.00, 22.15
Серіал «Справа Дойла» 20.40
Вечірня казочка 21.00 Актуальне
інтерв’ю 23.30 У фокусі Європа
00.35 Т/ц «Собор на крові»

ZIK
06:10, 10:40, 16:00, 23:00
«КультУра!»
06:55, 12:55, 15:10, 16:55,
19:10 Пестуни долі
07:00 Перші про головне. Ранок
09:10, 00:55 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані
10:10 «DROZDOV»
12:00 Zіткнення
13:00 Перші про головне. День
15:15 «МультZIK»
17:00 Перші про головне. Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко
21:00 «Перші про головне»
21:35 Вижити в Україні
22:30 Доказ
00:00 «Королева півдня»

08.00, 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На часі» 07.35,
18.30, 20.30, 22.05 Вголос
07.45, 20.45 М/с «Цуценя в моїй
кишені» 08.35 Актуальне інтерв’ю
09.00 У фокусі Європа 09.30 Т/с
«Запорожець за Дунаєм» 11.00
Так чи інакше 12.00 Чарівна
майстерня 12.20 Забави 13.00
«Особлива людина * особливий
талант» 2 ч. 14.00 Сад. Город.
Квітник 14.30 Шукаємо таланти
15.00 Поспілкуймося 16.00
Малюваки 16.20 Говоримо
польською 16.30 Рандеву 17.00
«Тільки регтайм, і не тільки…»
18.00, 23.30 Шляхами Волині
19.00 Серіал «Справа Дойла»
20.00 Євромакс 20.40 Вечірня
казочка 21.00 Глобал 3000 22.15
Док. фільм «Життя після смерті»
23.00 Феєрія мандрів 00.35 Т/ц
«Собор на крові»

ZIK
06:10, 09:10, 11:00, 16:00,
23:00 «КультУра!»
06:55, 12:55, 15:10, 16:55,
19:10, 21:30, 23:55 Пестуни долі
07:00 Перші про головне. Ранок
10:10 «Житлоблуд»
10:35 «Стежками війни»
12:00 HARD з Влащенко
13:00 Перші про головне. День
15:15 «МультZIK»
17:00 Перші про головне. Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 Zіткнення
21:00 «Перші про головне»
21:35 «Прямим текстом»
00:00 «Королева півдня»
00:55 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

Ï’ßÒÍÈÖß , 15 ГРУДНЯ
УТ1
06:00, 17:15 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00, 01:55 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Оповідання ХІХ століття» 11:10
Т/с «Дівчата війни» 13:10, 14:30
Радіо. День 13:55 «Схеми» з
Наталією Седлецькою 15:10,
02:50 Біатлон. Кубок світу. ІII етап.
Спринт 10 км. Чоловіки 17:50,
01:10 Новини. Світ 18:20, 21:30,
01:25, 02:20 Тема дня 18:35,
01:40 Новини. Культура 19:00 Твій
дім 19:25 Д/с «Дикі тварини»
20:25 Перша шпальта 21:50,
02:35 Новини. Спорт 22:15
ЧереЩур (Late night show) 22:50
Як дивитися кіно 23:20 Д/ф
«Присмерк»

04.25 Х/ф «В ритмі беззаконня»
(16+)

СТБ

07.35 Х/ф «Любов і голуби»
ІНТЕР
09.40 Х/ф «Пізнє каяття»
17.30, 22.00 «Вiкна;Новини»
06.00 Мультфільм
06.20 «Слідство вели... з Леонідом 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
Каневським»
20.00, 22.35 Х/ф «Щастя за
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
угодою»
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
ICTV
Інтером»
05.30 Громадянська оборона
10.00, 12.25 Т/с «Той, хто не
06.30 Ранок у великому місті
спить» (16+)
08.45 Факти. Ранок
12.50 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож» 09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Інсайдер
13.50 «Життя на межі»
11.05, 17.25 Т/с «Нюхач» (16+)
14.50 «Речдок»
12.10, 13.25 Х/ф «Машина
18.00 Ток;шоу «Стосується
часу»
кожного»
20.00, 04.10 «Подробиці тижня» 12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 00.10 Скетч;шоу «На
22.00 Т/с «Бюро легенд» (16+)
02.25 Х/ф «Платон Ангел»
трьох»
14.55, 16.15 Т/с «Майор і магія»
УКРАЇНА
(16+)
1+1
18.45, 21.05 Факти. Вечір
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
20.20 Антизомбі
Україною
«Сніданок з 1+1»
21.25 Дизель;шоу
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
00.45 Х/ф «Блейд» (16+)
19.00, 23.00, 03.20
16.45, 19.30 ТСН:
Сьогодні
НОВИЙ КАНАЛ
«Телевізійна служба
09.30, 05.40 Зірковий шлях
новин»
11.00, 04.05 Реальна містика
03.00 Зона ночі
09.30, 10.45 «Чотири весілля»
13.10, 15.30 Агенти
03.15 Абзац
12.20, 13.50 «Міняю жінку ; 10»
справедливості (16+)
05.09, 06.05 Kids Time
15.20 Т/с «Я знову тебе кохаю»
16.00 Історія одного злочину (16+) 05.10 М/с «Том і Джеррі шоу»
(12+)
18.00 Т/с «Лікар Ковальчук» (12+) 06.10, 21.40 Кохання на
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 19.45 Ток;шоу «Говорить Україна»
виживання
(12+)
21.00, 00.00 Т/с «Ще один шанс» 08.10 Пацанки. Нове життя
20.15 «Ліга сміху 2017»
23.20 Слідами
16.30, 19.00 Топ;модель
22.20 «Вечірній Київ 2017»
01.50 Т/с «CSI. Місце злочину»
по;українськи
00.15 Х/ф «Ми купили зоопарк»
(16+)
23.30 Х/ф «Кінозірка в погонах»

УТ1

1+1

ІНТЕР
05.50 Мультфільм
06.20 «Чекай на мене»
07.55 Х/ф «Сім няньок»
09.20, 03.30 Х/ф «Покровські
ворота»
12.10 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
14.00 Х/ф «Альпініст» (16+)
16.00 Х/ф «Гроші для дочки»
17.45 Концерт «Таїсія Повалій.
Україна. Голос. Душа»
20.00, 02.10 «Подробиці»
20.30 «Час будувати»
22.30 «Великий бокс. Денис
Беринчик ; Аллан
Валлеспин, Олег
Малиновський ; Девід
Берна»
02.40 Х/ф «Наречений з того
світу»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00, 03.10
Сьогодні
07.15, 05.50 Зірковий шлях
08.10, 15.20 Т/с «Квіти дощу»
16.10, 19.40 Т/с «Перехрестя»
21.00 Х/ф «Будинок для двох»
23.00 Т/с «Герократія» (16+)
00.20 Реальна містика
03.50 Т/с «CSI. Місце злочину»
(16+)

06.00, 23.25 «Світське життя»
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.45 «Голос. Діти 4»
12.00 Т/с «Діагноз» (16+)
16.30, 21.15 «Вечірній квартал
2017»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
СТБ
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06.20 Х/ф «Непоправний
20.15 «Українські сенсації»
брехун, або Казка з
00.25 «Модель XL»
хорошим кінцем»
02.15 Х/ф «Ми купили зоопарк» 08.00 «Караоке на Майдані»
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УТ1

ІНТЕР

06:00 М/с «Легенда про
Білосніжку» 06:30, 07:10, 08:05,
09:10 Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
01:10 Новини 09:40 Х/ф
«Маленька Фадетта» 12:10
Перший на селі 12:40, 01:35
Біатлон. Кубок світу. ІII етап. Мас;
старт 12, 5 км. Жінки 13:35 Фольк;
music. Діти 14:20 Фольк;music
15:25, 02:20 Біатлон. Кубок світу.
ІII етап. Мас;старт 15 км. Чоловіки
16:50 Т/с «Серце океану» 19:05
Х/ф «Насмішка» 21:35
Розважальна програма з Майклом
Щуром 22:15 ЧереЩур (Late night
show) 22:40 Лайфхак українською
22:50 Книга.ua 23:30 Богатирські
ігри 00:10 Роздягалка 00:40 Д/с
«Орегонський путівник» 03:15
Надвечір’я. Долі

05.35, 20.00 «Подробиці»
06.00 Мультфільм
06.30 Х/ф «Кухарка»
08.00 «Удалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Зірки»
11.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
12.00 «Орел і Решка. Ювілейний»
13.00 Х/ф «Туз» (16+)
14.50 «Місце зустрічі»
16.20 «Час будувати»
18.20, 20.30 Т/с «Східні
солодощі» (12+)
23.10 Х/ф «Навіщо ти пішов»
(16+)
01.05 Х/ф «Двоє під дощем»
(16+)

1+1
06.05 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
07.00 «Українські сенсації»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото;забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка»
10.50 «Світ навиворіт ; 9»
11.55 «Світ навиворіт ; 6»
13.00 Т/с «Слуга народу»
17.10 «Ліга сміху»
19.30, 05.00 «ТСН;Тиждень»
21.00 «Голос. Діти 4»
23.30 «Вечірній Київ 2017»
01.25 «Аргумент кiно»

УКРАЇНА
06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.40 Т/с «Перехрестя»
13.30 Т/с «Ще один шанс»
17.00, 21.00 Т/с «Все ще буде»
(12+)
19.00, 03.45 Події тижня з
Олегом Панютою
20.00 Головна тема
23.20 Т/с «Анютине щастя»

СТБ
05.55 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 «Караоке на Майдані»
11.15 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Нові
пригоди Шурика»

ТЕТ

19.45 Один на один 15.45 Лінія
захисту 16.25 Мультдаринки
16.50 Муз. фільм «Творчий звіт
колективів Рівненщини» 2 ч. 17.35
Погорина 17.55 Стоп корупції
18.20 Будні ОСББ 18.45 Полігон
20.25 «Калинові мости 2015 р.»
Т/ф «Інша Україна» 20.45 На
добраніч, казка 21.00 Азбука
смаку 21.15 Т/ф «Та земля мила,
де мати народила» 21.35
Телеспорт 22.00 Інформаційний
випуск «День». Субтитри 22.25
7 хвилин з А. Матвійчуком 22.45
Країна талантів 23.15 У світі джазу.
Маша Портнікова

06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
10.45 Х/ф «Найкращий друг
шпигуна»
12.00, 19.00, 02.00 Панянка;
селянка
13.00 ЛавЛавСar
15.00 Т/с «Домашній арешт»
15.30, 03.40 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
К1
21.00 М/ф «Ріо»
23.00 Х/ф «Кохання на острові» 05.10 «Рецепти щастя. Нова
історія»
00.30 Х/ф «Хор. Живий
05.50 «Спеція»
концерт»
06.30 «TOP SHOP»
РТБ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
06.00 Гімн України 06.02 У світі 08.15 «Три сестри»
09.10 «Красуні»
джазу. Лєшек Драніцкі 07.00,
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі;Хілс,
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
90210»
Інформаційний випуск «День»
12.10 «Орел і Решка. Шопінг»
07.30, 09.30, 12.30, 15.30,
13.10, 19.00 «Орел і Решка. На
19.30, 22.30 Телевізійна
краю світу»
кримінальна служба 07.45 Клуб
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
Суперкниги 08.05 Муз. фільм
Ювілейний сезон»
«Весела мозаїка від Хутірських
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
музик» 08.30 Фестивальний
Навколосвітня подорож»
подіум Т/ф «Розстріляне місто»
18.00 «Розсміши коміка»
09.45 Громадська приймальня
10.25 Моя родина;Україна 10.40 22.00 «Вірю не Вірю»
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
Так було 10.55 Молодіжний
прорив 11.20, 16.05 Чудесний
2+2
канал 11.55, 14.55 Служба
розшуку дітей 12.45 Невигадані 06.00 Мультфільми
історії 13.15 Концерт колективів 08.00, 13.05 «Він, Вона і
телевізор»
ПДМ 13.45 Профстайл 14.15,

дітей 12.45 Фестивальний подіум
Т/ф «Розстріляне місто» 13.15
Концерт колективів ПДМ 15.45
14.30 Вар’яти
09.00 «Все буде смачно!»
Чудесний канал 16.30 Невгамовні
10.15 Х/ф «Щастя за угодою» 16.30 Зіркові яйця
дослідники 16.45 Кошик творчих
18.20 Х/ф «Скарб нації»
14.10 «Зважені та щасливі ; 7»
21.00 Х/ф «Скарб нації 2: Книга ідей 17.05 Урок для батьків 17.20
17.00 «Хата на тата»
Погорина 17.40 Без права на
таємниць» (16+)
19.00 «Х;Фактор ; 8»
забуття 18.10 До річниці Шевченка
21.10, 23.25 Т/с «Коли ми вдома. 23.20 Х/ф «Хто я» (18+)
Поезія Т/ф «Габріела Запольська:
Нова історія»
01.30 Х/ф «Епідемія» (16+)
«Не бути лялькою» 19.45
22.20 «Х;Фактор ; 8. Підсумки
Ноосфера 20.25 ХАЕС інформує
ТЕТ
голосування»
20.45 На добраніч, казка 21.00
06.00, 05.40 Корисні підказки
Перехрестя
правди 21.25 Будні
ICTV
06.10 Байдиківка
ОСББ 21.45 Так було 22.00
05.00, 04.40 Скарб нації
06.35 Мультиранок
інформаційний випуск «День».
05.10, 04.45 Еврика!
11.00 М/ф «Школа монстрів:
Субтитри 22.45 Сольний концерт
05.20, 04.55 Факти
Вітаємо у Monster High» Алли Івашиної
05.40 Більше ніж правда
12.20 М/ф «Мураха Z»
07.25 Я зняв!
14.00 Одного разу в Одесі
К1
09.15, 14.05 Дизель;шоу
16.00 Казки У Кіно
05.10
«Рецепти
щастя. Нова
10.45 Особливості національної 18.00 М/ф «Ріо»
історія»
роботи
20.00 Танька і Володька
12.45 Факти. День
22.00 Одного разу під Полтавою 05.50 «Спеція»
13.00 Скетч;шоу «На трьох»
00.00 Т/с «Баффі ; винищувачка 06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
16.50 Х/ф «Машина часу»
вампірів» (16+)
08.15 «Мультфільми»
18.45 Факти. Вечір
02.00 Панянка;селянка
09.00 М/ф «Гніздо Дракона»
19.20 Надзвичайні новини.
10.50 Х/ф «Джек та бобове
РТБ
Підсумки
стебло»
20.05 Х/ф «На межі
06.00 Гімн України 06.02 У світі
12.45 «Ух ти show»
майбутнього» (16+)
джазу. Маша Портнікова 07.00
13.50 «Орел і Решка.
22.30 Х/ф «У пастці часу» (16+) Інформаційний випуск «День».
Перезавантаження»
00.40 Х/ф «БлейдC2» (16+)
Субтитри 07.30, 09.30, 12.30,
02.40 Провокатор
15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна 16.50 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
служба 07.45, 11.35
НОВИЙ КАНАЛ кримінальна
22.10 «Їже, я люблю тебе!»
Клуб Суперкниги 07.55, 16.05
00.10 Х/ф «Король вечірок 2»
03.25 Служба розшуку дітей
Мультдаринки 08.30 А ми
(16+)
03.30 Зона ночі
відпочиваємо 09.00, 12.00,
02.00 «Нічне життя»
06.00, 07.00 М/с «Лунтик і його 15.00, 19.00 Інформаційний
друзі»
випуск «День» 09.45, 14.15 Один
2+2
06.59, 08.39 Kids Time
на один 10.25 Азбука смаку 10.40
08.40 Дешево та сердито
Т/ф «Калинові мости 2015 р.» Т/ф 06.00 Мультфільми
10.00 Ревізор
«Інша Україна» 11.10 Телеспорт 08.00 Бушидо
09.00 «Цілком таємно»
12.20 Страсті за Ревізором
11.55, 14.55 Служба розшуку
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06:00 М/с «Чорний Джек» 06:30,
07:10, 08:05, 09:10 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
09:00, 21:00 Новини 09:40 М/с
«Легенда про Білосніжку» 10:25
Діти Z 11:00 Фольк;music. Діти
11:45 Лайфхак українською 11:55
Хто в домі хазяїн? 12:40, 03:05
Біатлон. Кубок світу. ІII етап. Гонка
переслідування 10 км. Жінки 14:00
Д/с «Дика планета» 15:40, 03:45
Біатлон. Кубок світу. ІII етап. Гонка
переслідування 12.5 км. Чоловіки
16:40, 23:30 Футбол. Клубний
чемпіонат світу; 2017. Матч за 3;тє
місце 18:20 Роздягалка 18:55,
01:10 Футбол. Клубний чемпіонат
світу; 2017. Фінал 20:50, 03:00
Яскраві моменти чеміпіонату
21:35, 04:35 Розсекречена історія
22:35 Війна і мир 23:25 Мегалот
05:30 Д/с «Мистецький пульс
Америки»

Т Б

13.00 «МастерШеф ; 7»
19.00 «Битва екстрасенсів 17»
21.15 «Один за всіх»
22.30 «Х;Фактор ; 8»
00.50 «Х;Фактор ; 8. Підсумки
голосування»

Т Б

Т Б
01.40 Х/ф «Хто я» (18+)

ТЕТ

06.00, 05.40 Корисні підказки
06.10 Байдиківка
06.35 Мультиранок
11.00 Х/ф «Рапунцель»
ICTV
12.20 Х/ф «Найкращий друг
шпигуна»
05.20 Більше ніж правда
14.00 Одного разу в Одесі
07.00 Т/с «Слідчі» (16+)
16.00 Казки У Кіно
08.30 Т/с «Відділ 44» (16+)
18.00 Одного разу під Полтавою
11.25, 13.00 Скетч;шоу «На
20.00 Танька і Володька
трьох»
22.30 Х/ф «Кохання на острові»
12.45 Факти. День
14.10 Х/ф «У пастці часу» (16+) 00.00 Т/с «Баффі ; винищувачка
вампірів» (16+)
16.35 Х/ф «На межі
02.00 Панянка;селянка
майбутнього» (16+)
02.50 Теорія зради
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «Примарний гонщик» 03.40 Віталька
05.20 Казка з татом
(16+)
22.55 Х/ф «Примарний гонщикC
РТБ
2. Дух помсти» (16+)
00.45 Х/ф «БлейдC3. Трійця»
06.00 Гімн України 06.02
(16+)
Музичний калейдоскоп 07.00,
02.40 Провокатор
09.00, 12.00, 15.00, 19.00,
22.00 Огляд подій тижня 07.30,
НОВИЙ КАНАЛ 11.20 Клуб Суперкниги 07.50,
15.50, 16.45 Мультдаринки 08.20
03.25 Зона ночі
06.20 Топ;модель по;українськи А ми відпочиваємо 09.30 7 хвилин
з
А. Матвійчуком 09.45 Ноосфера
09.09, 10.59 Kids Time
10.25 Погорина 10.45 Невгамовні
09.10 М/ф «Веселі ніжки 2»
11.00 Х/ф «Медальйон» (16+) дослідники 11.00 Чудесний канал
11.40, 16.20 Іноземна для дітей
13.00 Х/ф «Скарб нації»
15.40 Х/ф «Скарб нації 2: Книга 12.30 Т/ф «Новопокликаний
апостол» 13.30 Сольний концерт
таємниць» (16+)
18.00 Х/ф «Код да Вінчі» (16+) Алли Івашиної 14.30 Почерк долі.
Володимир Шолудько 15.30
21.00 Х/ф «Ангели і демони»
Абетка здоров’я 16.30 Кошик
(16+)
23.50 Х/ф «Ватиканські записи» творчих ідей 17.15 Творчий звіт
колективів Рівненщини 1 ч. 18.15
(18+)

10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.15 «Загублений світ»
15.20 Х/ф «Пітфайтер» (16+)
19.20 Х/ф «Наввипередки з
часом» (16+)
21.05 Х/ф «Обман» (16+)
22.55 «Змішані єдиноборства.
UFC»

18.45, 21.30, 00.00,
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 08.00,
Новини «На часі» 07.35,
НОВА ВОЛИНЬ 02.30
18.30, 22.05 Вголос 07.45, 20.45

07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
Україну 07:05, 16:00 Новини
07:30 «Час;Тіme» 07:55, 22:30,
00:25 «Із перших уст» 08:00,
22:50 «Актуальний репортаж»
08:30 Т/ц «Стоп корупція!» 09:00
«Ранок «Нової Волині» 10:15,
01:25 Т/ц «Історія без купюр»
ФУТБОЛ1
10:45 «Міні;мікс» 11:35 «Схід і
06.00 Олександрія ; Динамо.
Захід ; разом!» 12:00 Т/ц «Творчий
Чемпіонат України
портрет» 12:30 «Актуально» 13:25
07.50, 15.20, 22.50 «LaLiga
Т/ц «Сам собі господар» 13:45,
Chronicles». Чемпіонат
14:50, 04:30 «Волинська веселка»
Іспанії
14:25 Т/ц «Народна скарбниця»
08.10 Вільярреал ; Барселона.
16:25 Телеафіша 16:30, 23:15
Чемпіонат Іспанії
«Тема дня» 17:05 «Дитячий світ»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
17:20 «Кошик творчих ідей» 17:40
NEWS
Т/ц «Разом» (сурдопереклад)
10.20 «Моя гра» В. Леоненко
18:00, 03:40 Т/ц «Роки і долі»
10.50 Феєнорд ; Наполі. Ліга
18:30 Т/ц «Мандруймо вдома»
чемпіонів УЄФА
18:55 «Служба розшуку дітей»
12.40 Чемпіонат Англії. Огляд туру 19:00, 00:00 Новини. Підсумок
13.35 Валенсія ; Сельта.
19:35 «Важливо!» 19:40 «З
Чемпіонат Іспанії
добром у серці» 19:45, 00:30
16.00 Чемпіонат Іспанії.
«Протилежний погляд» 20:45
Передмова до туру.
«Вечірня казка» 21:05 «В об’єктиві
Прем’єра
; Нововолинськ» 21:30 Т/ц «Роки і
16.30 Свонсі ; Ман Сіті. Чемпіонат долі» («Між людьми і лісом») 22:00,
Англії
04:00 Новини. Підсумок
18.20 Олімпік ; Ворскла.
(сурдопереклад) 22:35 «Час;Time»
Чемпіонат України
23:40 Т/ц «Обличчя війни» 23:50
20.10, 03.20 Світ Прем’єр;Ліги «Хроніка війни» 01:50 «Музичний
20.40 Гаддерсфілд ; Челсі.
проспект» 05:30 Т/ц «Так було»
Чемпіонат Англії
05:45 Т/ц «Манівцями» 06:00 Т/ц
23.10 Маріуполь ; Сталь.
«Краєзнавча подорож» 06:25 Т/ц
Чемпіонат України
«Живописна Сіверія»
01.00 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
АВЕРС
01.30 Вест Гем ; Арсенал.
06.00, 12.30 М/с «Авто про
Чемпіонат Англії
добро» 06.30 Суперкнига 07.00,

11.00 «Загублений світ»
13.00 Т/с «Ментівські війни. Одеса
2» (16+)
17.05 Х/ф «Обман» (16+)
18.55 Х/ф «100 000 000 до н.е.»
(16+)
20.30 Х/ф «Некерований»
22.20 Х/ф «Ігри на виживання»
(18+)
00.15 «Помста природи»
01.55 Х/ф «Легенда про
княгиню Ольгу»
03.00 «Змішані єдиноборства:
UFC Fight Night. Роббі
Лоулер ; Рафаель Дос
Анжос». Пряма трансляція
з Вінніпега (Канада)
05.00 «Облом.UA.»

21.25, 05.40 Топ;матч
21.40 LIVE. Атлетіко ; Алавес.
Чемпіонат Іспанії
23.40 Ман Сіті ; Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
02.00 Атлетік ; Сосьєдад.
Чемпіонат Іспанії
03.50 Лестер ; Кристал Пелес.
Чемпіонат Англії

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ

07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
Україну 07:05, 16:00 Новини
07:30 «Час;Тіme» 07:45, 17:30,
03:40 «Волинська веселка» 08:05
«В об’єктиві ; Нововолинськ» 08:30
«Грані» 09:00 «Ранок «Нової
Волині» 10:05, 23:25, 04:30
ФУТБОЛ1
«Музичний проспект» 10:30
06.00 Свонсі ; Ман Сіті. Чемпіонат «Тільки разом!» (дайджест) 11:00
«Вісник обласної ради» 11:30,
Англії
07.45 Чемпіонат Іспанії.
16:30, 22:45 «Тема дня» 12:00
Передмова до туру
«Натхнення» 12:30 «Протилежний
погляд» 13:30 «Герої не
08.15 Валенсія ; Сельта.
вмирають!» (вечір пам’яті Юрія
Чемпіонат Іспанії
Лелюкова у Луцьку) 16:25
10.00, 16.30, 22.30 Футбол
Телеафіша 17:00 «Підліткова
NEWS
студія «Клас!» 18:30 «Крок
10.20 «Халатний футбол».
назустріч» 19:00, 00:00 Новини.
Прем’єра
Підсумок 19:25 Т/ц «Видатні
10.45 Гаддерсфілд ; Челсі.
волиняни» (Б. Самохваленко)
Чемпіонат Англії
20:00 «Про головне із
12.35 Севілья ; Леванте.
Володимиром Гунчиком» 20:55
Чемпіонат Іспанії
«Вечірня казка» 21:05, 00:30 «За
14.25 LIVE. Лестер ; Кристал
Пелес. Чемпіонат Англії літнім часом» 22:00, 04:00
Новини. Підсумок (сурдопереклад)
15.25 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
22:25 «Вікно в Америку» 23:10 Т/ц
16.50 LIVE. Арсенал ; Ньюкасл.
«Народна скарбниця» 00:25 «Із
Чемпіонат Англії
19.00, 01.30 Світ Прем’єр;Ліги перших уст» 01:20 «Сім нот» 02:35
Т/ц «Спадщина» 03:10 Т/ц
19.25 LIVE. Ейбар ; Валенсія.
«Видатні волиняни»
Чемпіонат Іспанії

Без права на забуття 18.45 Таке 23.00 «Змішані єдиноборства:
життя 19.30 Пульс РАЕС 19.45
UFC Fight Night. Роббі
Природа творення 20.30 Штрихи
Лоулер ; Рафаель Дос
з натури 20.45 На добраніч, казка
Анжос». Трансляція з
21.00 Почерк долі. Зіновій та Надія
Вінніпега (Канада)
Крет 21.30 Європейський дім
02.00 Х/ф «Легенда про
21.15 Муз. фільм «За Україну!
княгиню Ольгу»
Швагри МиРоВі» 22.30 Хітова
ФУТБОЛ1
вежа 22.55 Т/ф «Світло хреста
митрополита А.Шептицького»
06.00 Ейбар ; Валенсія. Чемпіонат
Іспанії
К1
07.45, 16.00 Світ Прем’єр;Ліги
05.15 «Рецепти щастя. Нова
08.15 Арсенал ; Ньюкасл.
історія»
Чемпіонат Англії
05.50 «Спеція»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
06.30 «TOP SHOP»
NEWS
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
10.20 «Халатний футбол».
08.15 «Мультфільми»
Прем’єра
09.00 «Ух ти show»
10.45 «Моя гра» В. Чеснаков
10.30 М/ф «Гніздо Дракона»
11.20 Атлетіко ; Алавес. Чемпіонат
12.20 Х/ф «Джек та бобове
Іспанії
стебло»
13.05 «LaLiga Docs». Чемпіонат
14.15 Х/ф «Траса 60»
Іспанії
16.45 «Орел і Решка.
13.55 Ман Сіті ; Тоттенгем.
Перезавантаження»
Чемпіонат Англії
18.50 «Орел і Решка. Рай та
16.30 «LaLiga Files» 8 епізод.
пекло»
Чемпіонат Іспанії
00.00 «КВН»
17.10 LIVE. Сельта ; Вільярреал.
02.40 «Нічне життя»
Чемпіонат Іспанії
18.00, 20.15 Футбол Tables
2+2
19.10, 21.25, 23.40, 01.45,
06.00 Мультфільми
03.50 Топ;матч
08.00 Бушидо
19.25 LIVE. Лас;Пальмас ;
10.00 «ДжеДАІ»
Еспаньйол. Чемпіонат
10.35 «Бандерлоги»
Іспанії
11.35, 01.00 «Помста природи»
21.40 LIVE. Барселона ;
15.45 Х/ф «Наввипередки з
Депортіво. Чемпіонат
часом» (16+)
Іспанії
17.15 Х/ф «Некерований»
19.10 Х/ф «Великий переполох 23.55 Вест Бромвіч ; МЮ.
Чемпіонат Англії
у малому Китаї» (16+)
21.10 Х/ф «Морська пригода» 02.00 Жирона ; Хетафе. Чемпіонат
Іспанії
(16+)

М/с «Цуценя в моїй кишені» 08.35,
23.40 Феєрія мандрів 09.00
Глобал 3000 09.30 Худ. фільм
«Вікно навпроти» 11.00 2 Я ; одне
життя 12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави 13.00 «Тільки
регтайм, і не тільки…» 14.00 Сад.
Город. Квітник 14.30 Шукаємо
таланти 15.00 Поспілкуймося
16.00 Малюваки 16.20 Говоримо
польською 16.30, 21.00 Рандеву
17.00 Бандерштат ; 2017. VIVIENE
MORT 18.00, 04.30 Шляхами
Волині 19.00 Худ. фільм
«Сніговики» 20.40 Вечірня
казочка 22.15, 05.00 Док. фільм
«Життя після смерті» 00.35 Т/ц
«Собор на крові» 01.00 Док. фільм
«Святий Миколай» 03.05
Ретроспектива «Коліївщина»

ZIK
06:00, 15:15 «МультZIK»
06:55, 12:55, 15:10, 16:55,
19:10 Пестуни долі
07:00 Перші про головне. Ранок
09:15, 00:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані
10:10 Художній фільм
11:30, 16:00, 05:30 «КультУра!»
12:00 Zіткнення
13:00 Перші про головне. День
17:00 Перші про головне. Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко
21:00 «Перші про головне»
21:30 «Народ проти!»
04:00 Хіт;парад FM;TV

АВЕРС
06.00 Мультсеріал «Хранителі
історії» 06.30, 12.30 Феєрія
мандрів 07.00 Детонація 07.35,
20.30 Вголос 07.45, 20.45 М/с
«Цуценя в моїй кишені» 08.00,
09.00, 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На часі» 08.35
Глобал 3000 09.35 Рандеву 10.00
Євромакс 11.00 2 Я ; одна сім’я
12.00 Чарівна майстерня 12.20
Забави 13.00 Бандерштат;2017.
VIVIENE MORT 14.00 Сад. Город.
Квітник 14.15 Говоримо польською
14.30 Шляхами Волині 15.00,
02.55 Серіал «Справа Дойла»
17.15 Худ. фільм «Сніговики»
19.00 Актуальне інтерв’ю 19.30
Завтра сьогодні 20.00 Вісник
обласної ради 20.40 Вечірня
казочка 21.00 Огляд світових подій
22.00 Худ. фільм «Принцеса
Монако» 00.25 Бандерштат;2017.
ВВ 05.15 Музична скринька

ZIK
06:10 «МультZIK»
06:55, 10:55, 19:55 Пестуни долі
07:00 Перші про головне. Вечір
08:45, 20:00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко
09:40, 17:55 Художній фільм
11:00 Злий дім
12:00 «Народ проти!»
15:10 Вижити в Україні
16:00 «Стежками війни»
16:30 «Прямим текстом»
19:25 Слідство. Інфо
21:00 «Перші про головне. Деталі»
22:00, 00:00 Історична правда
з Вахтангом Кіпіані

Духовність 10.30, 02.00 Огляд
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, світових
подій 11.00
НОВА ВОЛИНЬ Поспілкуймося
12.00 Чарівна

07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
Україну 07:05 Новини 07:30,
14:30 «Вікно в Америку» 08:00
«Про головне із Володимиром
Гунчиком» 08:50 «З добром у
серці» 09:00 «Ранок «Нової Волині»
10:05 «Підліткова студія «Клас!»
10:30, 19:50 «Урок для батьків»
11:00 «За літнім часом» 11:50 Т/ф
«Микола Косач: «Де пахнув сніг»
12:30 «Офлайн» 13:10 Т/ц «Вухаті
та хвостаті» 13:35 Т/ц «Кулінарія
від Андрія» 14:00, 00:00
«Волинський тиждень» 15:05 Т/ц
«Молодіжний МІКС» 15:35 Т/ф
«Габріеля Запольська. Не бути
лялькою» 16:00 «Дзвони Волині»
16:55, 03:50 «Піщані історії»
17:00 «Оберіг ;2017» 18:40 Т/ц
«Роки і долі» (В.Змій) 19:05
«Натхнення» 19:30 «Акценти»
20:20 «Вісник обласної ради»
20:45 «Вечірня казка» 21:00 Т/ф
«Не для сім’ї» 21:25 Ретроспектива
ВТ: «Півгодини для родини» 22:00,
04:00 «Волинський тиждень»
(сурдопереклад) 22:30 «Час;Time»
22:45 «Такти і факти» 23:35,
02:10 «Музичний проспект» 00:25
«Волинська веселка»

майстерня 12.20 Англійські КЛАси
12.30 Благодатна купель 13.00
Бандерштат;2017. ВВ 14.30
Мозаїка батьківства 15.00 Док.
фільм «Святий Миколай» 16.00
Мультфільм «Пісня моря» 17.30
М/с «Пісня ангела» 18.00 Глобал
3000 18.30, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На часі». Спецвипуск
19.05 Худ. фільм «Принцеса
Монако» 20.40 Вечірня казочка
22.15, 03.05 Худ. фільм
«Київські прохачі» 23.30
Шляхами Волині

ZIK

06:10, 16:40, 23:20 «КультУра!»
06:55, 09:40, 19:55, 23:55
Пестуни долі
07:00 «Перші про головне. Деталі»
08:00 Злий дім
09:00 «Євромакс»
09:25 «Shift. Життя в цифрі»
09:45 Художній фільм
11:40 «Житлоблуд»
12:00 «Народ проти!»
15:10 Доказ
15:40 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко
17:15 Zіткнення
18:15 Вільний мікрофон
АВЕРС
18:25, 00:00 Історична правда з
06.00 Мультсеріал «Хранителі
Вахтангом Кіпіані
історії» 06.30, 21.00, 04.35
Феєрія мандрів 07.00 Детонація 20:00 HARD з Влащенко
21:00 «Добрий ZIK»
07.35, 22.05 Вголос 07.45,
20.45 М/с «Цуценя в моїй кишені» 21:30 Перші другі з Наталією
Влащенко
08.00, 09.00 Новини «На часі»
22:15 «Кубала, Морено і
08.35 Завтра;сьогодні 09.35
Мончон»
Вісник обласної ради 10.00
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n Діло майстра величає

Прикрасити печиво можна
тематично до будь-якого свята.

Якщо займаєшся тим, що подобається, все неодмінно вдасться.

Гарбуз у вмілих руках майстрині легко стає то букетом, то корзиною.

ТРОЯНДИ ЗА ПОМАХОМ РУКИ
РОЗЦВІТАЮТЬ І ВЗИМКУ.
ЧУДЕСА? КАРВІНГ!
Лучанка Ольга Гончарук навчилася перетворювати звичайні плоди на
фантастичної краси квіти. Таїландське мистецтво художньої різьби по фруктах
і овочах вона вміло адаптувала до українських моркви, буряка, редьки, гарбуза
та інших дарів матінки-землі
Інна ПІЛЮК

Ц

ьому
дивовижному
процесу є і наукова
іншомовна назва —
карвінг. Але у випадку
з пані Ольгою це єдине «не
наше» у цій роботі. Ще хіба
спеціальні ножі замовляла за
кордоном, бо в Україні вони
коштують фантастичні суми,
та й не скрізь є у продажу.
А все решта — своє у прямому значенні слова. Те, що
незабаром стане квіткою,
росте на городі у майстрині.
Купує хіба вже геть якісь екзоти, як от двоколірну біло–
рожеву маргеланську редьку
або кавуни.
— Найбільше люблю
працювати саме з кавунами, — ділиться вона секретами. — Там є і білий, і зелений, і рожевий кольори,
тому малюнок виходить
дуже виразним і глибоким,
можна відтінити всі деталі. Але з ними і найважче.
Можуть зовсім несподівано
репнути — і все, картина
пропала.
Зараз уже, сміючись,
жінка розповідає, як одного разу на весілля вирізала
з величезного 12–кілограмового кавуна серце. Отут
і трапилася ота неприємність. На міліметр глибший поріз, тихеньке трісь
— і кількагодинна робота
зведена нанівець. Швиденько побігла за новим
аналогічним гігантом і за ніч
таки встигла виконати замовлення. Тепер має хороших знайомих, які продають
кавуни, і вже й вони знають,
якого саме смугастого красеня порадити для творчості.
Зараз більшість шедеврів майстрині народжуються теж уночі. До шостої
вечора вона є головним
спеціалістом
управління

Казкові ведмедики подобаються і дітям, і дорослим.

основні ідеї запозичує з інтернету, завжди є
« Хоч
поле для творчості.
»

З кавунами працювати найцікавіше, але й найважче.

Фонду соціального страхування у Волинській області. А вдома перетворюється ледь не на художника.
То тільки на перший погляд
здається, що взяв овоч
— і вирізай. Щоб троянда
вийшла як жива, потрібно
знати будову квітки, форму бутона. А в масштабних роботах із кавунами та
гарбузами обов’язково все
точно виміряти, розмітити. У хід іде навіть циркуль!
І вже точно тут не впоратися
без художнього смаку. Хоч
основні ідеї запозичує з інтернету, завжди є поле для
творчості.
Ще школяркою Ольга навчалася і в художній,
і в музичній школах, тому
вибору такого захоплення
не варто й дивуватися. Та й
делікатний «матеріал» для
різьби сам диктує час, коли
починати над ним працювати. Яблука можуть окислитися, картопля почорніти,
буряк обвітритися, кавун
— теж недовговічна сировина. Тому коли просять
оформити святковий стіл,

то працює безпосередньо
у ніч перед потрібним днем.
Каже, це заняття заспокоює
і зовсім не відчуваєш втоми,
а коли вже бачиш результат
і головне — що він подобається людям, то хочеться
і далі творити.
Хобі захопило жінку буквально з перших хвилин,
як тільки побачила таку красу в інтернеті.
— Це було ще вісім років
тому. Тренувалася на помідорі, вийшло тоді зовсім
навіть непогано. Потім у соцмережах знайшла у Львові дівчину, яка погодилася
мене навчити. Були і коротенькі курси у столиці, та й
сама постійно руку натреновувала. Поступово освоїла чи не всі придатні для
такої роботи овочі, — розповідає майстриня.
Вчилася і з відповідної літератури, і, звісно, на власних помилках. Мріє колись
потрапити на майстер–клас
до Таїланду, але відстань,
ціна і мовний бар’єр поки
стримують цей намір.
Іноді пробує вправлятися
у різьбі і дочка пані Ольги,
а от внуки, яких уже троє,
полюбляють інше захоплення творчої бабусі: розмальовувати святкове печиво.
Неперевершений
віртуоз
у випіканні тортів (у чому
переконалася вся редакція
«Волині–нової»), вона спробувала себе іще й у такому
цікавому занятті. Сподобалося, але відчула, що тут іще
треба повчитися. Знайшла
відповідні
майстер–класи
у столиці, не пошкодувала
часу та грошей — і тепер на
розмаїття її імбирно–медового печива можна дивитися
годинами і розмірковувати,
як виліпити отакі мініатюрні
сніжинки, намалювати мов
справжні очі песикові, не
помилитися ані на міліметр,
відтворюючи усмішку ведмедика, якого від замилування
аж їсти шкода. Напередодні
свят таку смачну і красиву
випічку залюбки замовляють
у дитячі садочки, школи, на
подарунки рідним. І знову ж
таки жінка усе робить вечорами–ночами, але ні на мить
не думає полишати улюблену справу.
Весела і комунікабельна,
Ольга Гончарук дивує ще одним заняттям. Виявляється
вона також є ... пасічником!
Уміє поратися біля вуликів,
качати мед, знає, що і коли
потрібно бджолам. Мабуть,
саме у них і запозичила працьовитість, якою дивує і надихає інших.
Більше фото і відео
незабаром на сайті
volyn.com.ua n
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n Футбол

Я ВАМ НЕ СКАЖУ ЗА ВЕСЬ «ОРКЕСТР» —
ТА БАНДУРА ТАКИ ВПРАВНО ГРАВ
Рівняни перервали свою десятиматчеву безпрограшну серію,
зазнавши третьої поразки у першості
Фото із сайту НК «Верес».

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

У

країнська Прем’єр-ліга.
18 тур. «Шахтар» (Донецьк) — «Верес» (Рівне)
— 2:0 (1:0 — Марлос, 49 хв.
(з пенальті); 2:0 — Факундо Феррейра, 75 хв.)
2 грудня. Харків. Стадіон ОСК
«Металіст». 1956 уболівальників. Головний суддя Денис Шурман (Київська область).
До поєдинку з «Шахтарем» «Верес» не програвав у десяти турах
УПЛ поспіль. Востаннє така прикрість трапилася з рівнянами ще
у серпні, в поєдинку сьомого туру
з тими-таки «гірниками» (1:2 у Львові). Натомість «безпрограшна серія»
самого «Шахтаря» в УПЛ складалася… лише з одного матчу.
Кубкову «розминку» (так назвав
нещодавню поразку 0:4 від донеччан Юрій Вірт) «Верес», звісно, з тріском провалив. Проте на поєдинок
чемпіонату вийшов практично інший
стартовий склад (вісім замін порівняно з кубковим матчем) — цього
разу в бій вже пішла «основа». Тоді
як суперник обидва матчі з інтервалом у три дні взявся проводити «основним» складом.
Рівняни розпочали доволі активно й сміливо. Проте навіть до ударів
по воротах Андрія П’ятова справа
не доходила. Трохи згодом підопічні
Паулу Фонсеки прогнозовано перехопили ініціативу й почали тиснути
на ворота гостей. Тож рахунок 0:0, за
якого суперники пішли на перерву,

І цього разу Бернард не зумів перехитрити Олександра Бандуру.

значною мірою є заслугою Олександра Бандури. Той і «мертві» м’ячі
брав. І навіть виходи суперника сам
на сам ліквідовував. Не дивно, що за
результатами післяматчевого опитування вболівальників саме голкіпер — з величезним відривом від

лося, це було таки до лінії карного
майданчика. Хай там як, пробивати
«з точки» взявся Марлос. Бандура
і тут вгадав напрямок удару! Проте м’яч, «поцілувавши» стійку, таки
зрадливо відскочив у ворота…
Голкіпер також спочатку вряту-

суботу, 9 грудня, о 14-й годині на «Арені Львів»
« Урівняни
«прийматимуть» «Карпати» (трансляція
на «24 каналі»).
»
переслідувачів — став найкращим
гравцем у складі «Вереса».
Проте вже в дебюті другого тайму «Шахтар» забив. Арбітр призначив, відверто кажучи, досить спірний
пенальті. Микола Іщенко таки вхопив
Бернарда руками, проте, як здава-

вав ситуацію, коли Факундо Феррейра під час контратаки гірників
«вискочив» із ним «на побачення».
Та все ж аргентинець зумів добити
парируваного Бандурою м’яча у ворота — 0:2.
Хоча ще за рахунку 0:1 у підо-

пічних Юрія Вірта були шанси зрівняти його! А в судді (теж за рахунку
0:1), здавалося, були всі підстави
призначити пенальті «у відповідь»
на грубу гру Коваленка проти Кобіна — де там, не наважився…
Таким чином «Верес» зазнав
третьої поразки у першості (крім
двох від «Шахтаря», була ще від
«Зорі» в першому колі) і втратив
третю сходинку в турнірній таблиці,
пропустивши вперед «Ворсклу».
Останній цього року матч «Верес» зіграє в суботу, 9 грудня. О
14-й годині на «Арені Львів» рівняни
«прийматимуть» «Карпати» (трансляція на «24 каналі»). Сказати, що
«зелено-білі» мають зуба на «червоно-чорних» — не сказати нічого.
Феєричні 1:6 у вересні на «Україні»
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

всі ми прекрасно пам’ятаємо!
До речі, львів’яни свій матч
18–го туру з «Олімпіком» на тій-таки «Україні» не дограли. Команди
пішли на перерву за рахунку 1:1.
А на другий тайм бригада арбітрів
вирішила суперників не виводити.
Адже поле на той момент прекрасно підходило для ліплення сніговиків або ж гри у сніжки, але аж ніяк
не для футбольного матчу. Тепер
«Олімпік» хоче дограти поєдинок…
у Києві. «Карпати» — категорично
проти…
Неабияку увагу в цьому турі
привертав також поєдинок у столиці між «Динамо» та ФК «Маріуполь».
Кияни прогнозовано дуже прагнули
«реваншу» за «кабінетну поразку»
в першому колі. Проте першою забила команда з приазовського міста! Щоправда, у відповідь підопічні
Олександра Хацкевича відвантажили аж п’ять, а президент «Динамо»
Ігор Суркіс дозволив собі післяматчевий коментар у стилі «Знятим
скальпом задоволений!»
Усі результати 18-го туру:
«Чорноморець» – «Зоря» – 1:1;
«Шахтар» – «Верес» – 2:0; «Зірка»
– «Сталь» – 1:0; «Карпати» – «Олімпік» (матч зупинено за рахунку 1:1);
«Ворскла» – ФК «Олександрія» –
3:1; «Динамо» – ФК «Маріуполь» –
5:1.

Турнірна таблиця Прем’єр-ліги:
КОМАНДА
I
В
Н
П
«Шахтар»
18
13
3
2
«Динамо»
17
11
5
1
«Ворскла»
18
8
4
6
«Верес»
18
5
10
3
«Олімпік»
17
6
7
4
«Зоря»
18
5
9
4
ФК «Маріуполь»
17
5
5
7
ФК «Олександрія»
18
3
9
6
«Зірка»
18
4
5
9
«Чорноморець»
18
3
7
8
«Карпати»
17
2
8
7
«Сталь»
18
2
6
10

М
37-16
37-12
21-17
20-13
20-18
29-24
19-24
18-21
10-21
12-26
9-27
11-25

О
42
38
28
25
25
24
20
18
17
16
14
12

Гонку бомбардирів очолює Факундо Феррейра («Шахтар») –
13 голів (1 – з пенальті). n
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«ПОШТА — ЦЕ МІСЦЕ, КУДИ ПРИХОДЯТЬ
НЕ ЛИШЕ ЗА ПЕНСІЄЮ ЧИ ГАЗЕТОЮ,
А Й ВИЛИТИ ДУШУ…»
Закінчення. Початок на с. 20
Катерина ЗУБЧУК

Щ

одо
службових
обов’язків поштовиків, то коло їх
з роками розширилося. Сьогодні і клієнтів більше, адже на пошті приймають
різні платежі — за електрику,
землю, страховку… А ще ж
— продаж товарів широкого
вжитку. Доставка періодики,
пенсій — само собою. При
нагоді питаємо, як «пішла»
в Кідрах «Волинь-нова». Два
роки тому, виявляється, жителі села передплачували 85
примірників нашої газети.
Зараз це число трохи зменшилося. Але то, як каже наша
співрозмовниця, не через те,
що інтерес до видання впав,
— просто в нинішніх непростих умовах виживання люди
кожну копійку рахують. І в чомусь мусять собі відмовляти.
Але є вже фанати «Волині-нової», які просять передплатити «тільки цю газету», де
є різноманітні новини, житейські історії, корисні поради, а тепер ще й з’явилася її
донька — «Цікава газета на
вихідні».

хліб її
« Святий
авторства був
окрасою весіль
і в Кідрах,
і в інших селах
Володимирецького
району, і далеко
за його межами
— у Рівному,
Житомирі.

»

«ЩЕ СПІВАТИ ЛЮБЛЮ,
А КОРОВАЇВ СПЕКЛА
СТІЛЬКИ, ЩО ВАЖКО
Й ПОРАХУВАТИ»
До зустрічі з Надією Сергіївною зі слів кідрівського сільського
голови Федора Лепуги ми довідалися, що вона — знана в селі
не лише як начальник відділення
поштового зв’язку, а й як жінка,
багата на таланти, активістка громадського життя. А вже від самої
нашої героїні почули конкретніше
про її уподобання й захоплення.
— Я ще й співати люблю, —
сказала Надія Сергіївна, — тож
беру участь у художній самодіяльності. Колектив аматорів сцени
села Кідри зазвичай потрапляє

На таких, як Надія Бабчанек,
і тримається Україна.

на концерти районного масштабу, зокрема, на традиційний
фестиваль «Бурштиновий шлях»
(проводиться він у рамках проекту «Поліський трамвай» на базі
унікального об’єкта — найдовшої
в Європі діючої вузькоколійки «Антонівка — Зарічне», яку в народі
називають «кукушкою». — Авт.).
Минулого літа він проходив на
озері Біле. Природа там дивовижна — не передати словами. А ще ж
намети вбрані вишивками, сцена
також заквітчана. У цьому році обставини склалися так, що я сама
їздила виступати на цей фестиваль. Виконувала пісню про маму.

Хочеться, звичайно, почути
голос жінки, і на наше прохання
Надія Сергіївна наспівує рядки, які
бентежать душу:
...Навчила дітей, як на світі
по совісті жити,
Зітхнула полегко — і тихо
пішла за межу…
Ще про один талант Надії
Сергіївни ми дізналися, коли вона
показала знімки своїх короваїв,
яких уже стільки спекла, що й не
злічити. Святий хліб її авторства
був окрасою весіль і в Кідрах,
і в інших селах Володимирецького району, і далеко за його межами — у Рівному, Житомирі. І свій
перший коровай пам’ятає.
— Це ж прийнято, — каже жінка, — що за коровайниць кличуть
жінок, які в шлюбі живуть щасливо. Ось і мене покликали (уже не
треба питати, як склалося подружнє життя у них із чоловіком.
— Авт.). І зразу я була головною
на цьому дійстві. Пригадую, піч
довелося трохи розбирати, щоб
коровай вийняти, — такий пишний він виріс. І гарний дуже був,
і не «запав», не тріснув. А це добра прикмета на подальше життя
молодих.
«Я ЗРОСТАЛА
У РАЙСЬКОМУ КУТОЧКУ»
Ось така вона, Надія Сергіївна Бабчанек — досвідчений

фахівець, співуха, коровайниця
(а ще любить вишивати, колись
і ткала) і просто добра людина,
яка і вислухає, і допоможе — як
треба, не тільки порадою, а й ділом. Звідки ж ця багатогранність
талантів і добра вдача? Відповідь на це ми одержали, коли
Надія Сергіївна згадала своє дитинство, юність, розповіла, звідки вона родом:
— Я інакше і не назву той куточок, де почалося моє життя,
як райським. Хата наша стоїть
біля Стиру — метрів двадцять до
річки і три дуби ростуть (правда,
один уже від вітру зламався).
І ось уявіть, що довкруг шумить
листяний ліс, багато ліщини, черемхи. На човнах-чайках ми по
Стиру плавали. А по руслу, до
речі, ліс аж до Пінська сплавляли. Батько мій 20 років працював на тих плотах. Сестри
всі (а нас росло шестеро) гарні
голоси мають, від тата й мами
перейняли. Ми гуртом любили
співати, був такий домашній ансамбль.
На жаль, батьків уже нема, як
розповіла Надія Сергіївна, а хата,
в якій минули дитинство і юність,
стала чужою: оскільки всі дочки
пороз’їжджалися, то обійстя довелося продати. Але хоч раз на
рік, у провідну неділю, збираються всі, приходять на кладовище,
що у сусідньому селі, до рідних
могил. А ще неодмінно бувають
біля тої хати, котра залишилася
в серці доброю згадкою про райський куточок (привозять сюди
і дітей своїх — Надія Сергіївна,
зокрема, виростила з чоловіком
сина й дочку). І пісні заведуть, які
колись із татом і мамою співали.
Згадають, серед якої краси росли, де душа набиралася доброти
і щедрості, любові до людей. n
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Професіонали
Профе

«ПОШТА — ЦЕ МІСЦЕ, КУДИ ПРИХОДЯТЬ
НЕ ЛИШЕ ЗА ПЕНСІЄЮ ЧИ ГАЗЕТОЮ,
А Й ВИЛИТИ ДУШУ…»
Досвідчений фахівець, співуха, коровайниця
і просто добра людина. І все це — в одній
особі: такою є, як ми пересвідчилися під час
зустрічі, начальник відділення поштового
зв’язку села Кідри Володимирецького району
Рівненської області Надія Бабчанек (на фото)

уже 23 роки
« Ось
Надія Сергіївна
керує відділенням
поштового зв’язку.

Фото Олександра ФІЛЮКА.

Катерина ЗУБЧУК

«НАЙПЕРШЕ ПРО
ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ
ДІЗНАЄТЬСЯ
ЛИСТОНОША»
— Родом я із села Кримне Володимирецького району, — розповідає Надія Сергіївна. — Вдома ще,
як школяркою була, зайшла якось
на пошту і побачила начальника

(то був мужчина). Подумала: «Виросту — і теж здобуду таку професію».
І так справді сталося. Після
школи дівчина за направленням
поїхала вчитися у Львівське училище зв’язку. В 1986 році закінчила
його і одержала призначення на
роботу у відділення поштового
зв’язку села Кідри. І до сьогодні
пам’ятає, як привезли її сюди машиною–будкою, яка доставляла
газети, кореспонденцію, посилки.
Була зима — снігом дорога

заметена, вулиці — у білому вбранні. Таким уперше побачила село,
яке стало для неї своїм на подальше життя. Спочатку Надія (до заміжжя Ващеня) працювала на
підміні по різних селах. В Озерцях,
наприклад, аж на два роки затрималася. А коли у 1990–му вийшла
заміж за свого Павла Бабчанека із
Кідрів, то вже закінчилося її кочове життя. Трохи листоношею була,
а коли її попередниця пішла на
пенсію, то зайняла цю посаду, і ось
уже 23 роки Надія Сергіївна керує

Коровай від пані Надії
немовби розкішний букет.

поштовим відділенням.
— Наше село і було дуже гарне, і є, — каже жінка найперш, коли
мова заходить про те, як їй тут живеться й працюється. — Воно само

ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТУ
«ВОЛИНЬ–НОВА» У 2018 РОЦІ

по собі ніби й невелике за територією, кількістю дворів, але число
жителів — понад дві тисячі, бо багатодітними сім’ями воно славиться. І люди тут хороші, доброзичливі. Я знаю усіх, адже пошта — це те
місце, куди приходять не лише за
пенсією, газетою чи заплатити за
якусь послугу, а й «вилити душу».
Тож і проблеми сільські мені відомі, і те, як їх кідрівчани вирішують.
А найбільша, до речі, за словами Надії Сергіївни, — безробіття.
Чоловікам, зокрема, доводиться
їздити на заробітки. Зараз переважно в Європу лежить їхній шлях.
Закінчення на с. 19

ЯК ВИПИСАТИ ТИЖНЕВИК

«ЦІКАВА ГАЗЕТА
НА ВИХІДНІ»

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
у Волинській області – 61136
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
у Рівненській області – 61615
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
1 місяць – 27 грн 97 коп.
3 місяці – 83 грн 91 коп.
6 місяців – 167 грн 82 коп.
12 місяців – 335 грн 64 коп.

+

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

вона є дешевшою –
320 грн 13 коп.

Також на наступний рік ви можете передплатити «Волинь–нову» у комплекті
із «Цікавою газетою на вихідні», з якою
маєте можливість ознайомитись у відділеннях зв’язку та у своєї листоноші.
Передплатний індекс комплекту «Волинь–нова» плюс «Цікава газета
на вихідні» для Волині – 60306,
індекс для Рівненщини – 60313.

Передплатний індекс
«ВОЛИНІ-НОВОЇ» ДЛЯ ІНШИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ – 61136

:)) Анекдоти
:)):)):))
— Василю, щось ти останнім часом багато п’єш, — бідкається сусід.
— А це в мене спадкове…
— Тобто?..
— Померла теща і зоставила у спадок 5 бутлів самогону.
:)):)):))
Розмова на вечірці:
— Знаєте, друзі, вчені дове-

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
1 місяць – 36 грн 04 коп.
3 місяці – 108 грн 12 коп.

6 місяців – 216 грн 24 коп.
12 місяців – 432 грн 48 коп.

ли, що між твариною і господарем є незримий зв’язок. І це
правда. От якось моя кішка
лапку травмувала, то в мене
теж чомусь нога боліла…
— Невже це правда?.. Я ж збирався завтра кота каструвати…
:)):)):))
Ніщо так не бадьорить
вранці, як фраза: «Ми проспали!»
:)):)):))
— Ні, куме, в наш час немає
друзів! Уявіть собі, зустрів

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

Увага, річна
передплата комплекту
«Волинь–нова» плюс «Цікава
газета на вихідні» – значно
дешевша і становить
400 грн 48 коп. Його
індекс для Волині – 60305,
індекс для Рівненщини – 60314.

недавно хорошого знайомого
і попросив позичити мені сто
гривень. І що ж ви думаєте?
Цей негідник мені відмовив!
— Куме! Відразу вас попереджаю: я також негідник.
:)):)):))
Суддя:
— Зрозумійте, обвинувачуваний, по можливості, треба
жити чесно.
— Я би радий, пане суддя,
але на відміну від вас, у мене
немає такої можливості…

»

для Волині – 60304,
для Рівненщини – 60312
для інших регіонів України – 60307

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:
1 місяць – 11 грн
3 місяці – 33 грн
6 місяців – 66 грн

12 місяців – 132 грн
*Ціни наведені без врахування послуг
ПАТ «Укрпошта».

