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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

n Резонанс

Фото tochka.net.

«І в травні тепла
не дочекаємось»
Підприємець Володимир
Деркач із Каменя-Каширського
вдосконалив давню методику
передбачення погоди на весь рік
і вкотре пропонує читачам «Волині»
детальний прогноз
с. 20

n А ви як думаєте?

Священик Тарас Манелюк: «Постамент зберігся, щоб нащадки в майбутньому згадали
про вояків Української Народної Республіки».

Навіть совєти не знищили
у Цумані пам’ятник із тризубом,
встановлений ще у 1920-х

Фото youtube.com.

Бетонний надгробок на могилі українського офіцера Данила Лучка
якимсь дивом уцілів на старому цвинтарі в комуністичні часи
Історію про постамент із тризубом
на кладовищі в селищі Цумань
Ківерцівського району я вперше почув
від священика Тараса Манелюка
ще кілька років тому. Нещодавно під час
відрядження нарешті трапилася нагода
побачити цей пам’ятник. Тепер намагаюся
знайти хоча б якусь інформацію
про полковника УНР Данила Лучка.
У доступних нині документах про нього
немає жодної згадки. Тому сподіваюся,
що хтось зможе доповнити цю історію
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Кость ГАРБАРЧУК

УКРАЇНСЬКІ ОФІЦЕРИ ПРАЦЮВАЛИ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ КНЯЗЯ РАДЗИВІЛЛА

Разом з отцем Тарасом ідемо на старе кладовище селища. Священик розповідає, що на цвинтарі є давні поховання, датовані ще 1903 роком. Нині на ньому вже хоронять тільки родичів, якщо є поряд місце для нової могили.
Неподалік від входу наш «екскурсовод» зупиняється біля
бетонного монумента з хрестом, розчищає сніг і починає
розповідати про історію пам’ятника, яку він уперше почув
від місцевого жителя Олега Волкова.

Закінчення на с. 11

»

»

Якби я мав
2,5 мільйона
гривень…
Саме таку суму треба заплатити
для реєстрації кандидатом
у президенти України. Якби вам
вдалося назбирати ці гроші,
на що б ви їх витратили?
с. 6

»

n Фотофакт
Отець Дмитро з луцького Свято-Троїцького собору
(на фото) служитиме в новій парафії Православної
лавної
зу Мар’їнцеркви України в місті Вугледарі, що поблизу
ки, за три десятки кілометрів від Донецька. Невдовзі
тут постане храм Успіння Пресвятої Богородиці. Священика
ященика
з Волині днями відвідали волонтери, які передали йому
подарунки, зокрема добірку книг від лучанина Андрія
рія
Бондарчука та колківчанина Петра Мосійчука.

Більше
інформації —
на сайті
volyn.com.ua
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Доброго дня
вам, люди!

1 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 8.21, захід — 16.23, тривалість дня — 8.02).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 26–27 дні
Місяця.
Іменинники: Федір, Макарій, Сава,
Антон, Арсен, Єфросинія.
2 ЛЮТОГО

Люблинецький майстер творить святих…
із сірників

Фото із сайту Музею волинської ікони.

Музей волинської ікони днями
отримав оригінальний подарунок —
образ Миколая Чудотворця,
виготовлений із пофарбованих
сірників

Автор такої незвичайної техніки —
Юрій Семенюк із селища Люблинець
на Ковельщині. Це вже не перша робота
талановитого чоловіка: були ікони Христа Спасителя та Георгія Переможця.
Святителя Миколая майстер створив із
19 200 пофарбованих у 31 колір сірників, які
уклав у кубічну просторову конструкцію. Як
розповіла провідний спеціаліст Людмила
Карпюк,образвиконанийустилііконографіки
ХVІІІ століття і зараз виставлений для огляду в експозиції музею.
Юрій Семенюк презентує образ Святителя Миколая в Музеї волинської ікони.

Нещодавно довелося стати свідком того,
як зовсім юні дівчатка передавали з рук
у руки спеціальний пристрій — вейп —
і курили
Катерина ЗУБЧУК

Якось у вихідний, ідучи алеєю центрального
парку Луцька, не могла не звернути уваги на цю
компанію. Бо ж підлітки, видно, вперше (принаймні деякі) пробували, що ж то таке — електронна
сигарета. Жваво ділилися враженнями, сміялися. Коли порівнялася з ними, то з кінчика язика
ледь не злетіла фраза: «Дівчатка, ви думаєте, що
це безпечніше, ніж звичайні цигарки?» Але стрималася, розуміючи, що можу одержати у відповідь відкоша на зразок: «Не вчіть нас, тітонько»
(це ще було б делікатно). А зрештою цим юнкам,
які, певно, добре знають про шкідливість традиційного куріння, хтось мав би розповісти й про
те, що електронні сигарети, які стали популярними
у 2000-х роках, — не така вже й безневинна штука.
Хіміки з Коннектикутського університету (США)
довели, що вейпи можуть бути такими ж шкідливими, як і цигарки без фільтра. Навіть випари, які
не містять нікотину, так само негативно впливають
на ДНК за рахунок хімічних добавок у них. А клітинні мутації внаслідок змін ДНК можуть спричинити
рак. Зрештою, в інтернеті дівчатка про це можуть
і самі прочитати. І немає сумніву — читають. Ось
тільки не завжди прислухаються до того, що говорять дорослі «тьоті й дяді». На жаль…

Магнітні бурі у лютому-2019
1,2, 3, 5, 7, 10, 19, 20, 21, 22, 27, 28.
Щоб уникнути негативного впливу сонця в
ці дні, медики рекомендують не навантажувати себе надмірною фізичною роботою, більше відпочивати, уникати стресових ситуацій,
а також дотримуватися правильного раціону
харчування і водного режиму. Також під час
магнітної бурі обмежте далекі переміщення
і поїздки та обов’язково тримайте під рукою
необхідні ліки.

Сонце (схід — 8.21, захід — 16.24, тривалість дня — 8.03).
Місяць у Козерозі. 27–28 дні Місяця.
Іменинники: Юхим, Інна, Римма,
Захар, Лаврентій, Петро, Лев.
3 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.25, тривалість дня — 8.05).
Місяць у Козерозі, Водолії. 28–29 дні
Місяця.
Іменинники:
Анастасія,
Валеріан,
Максим, Євген, Агнія, Іван, Феодосій.
4 ЛЮТОГО

Лариса ЗАНЮК

У черзі за… електронною
цигаркою

www.volyn.com.ua

Чи зможемо хоча б 7 днів
утриматися від релігійної
ворожнечі?
З 1 лютого триватиме Всесвітній тиждень
гармонійних міжконфесійних відносин,
запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН
2010 року
Людство забуває, що моральним обов’язком усіх
релігій і віросповідань є прагнення миру, терпимості
та взаємоповаги. Говоримо про об’єднання задля миру,
а ще більше ворогуємо й роз’єднуємося. Називаючи
себе вірянами, забуваємо, що віра — це любов до Бога
й ближнього.
Чи ж зможемо хоча б тиждень, як закликає ООН,
не поширювати наклепів, з повагою ставитись до представників інших релігійних громад, не ображати одне
одного на засадах цієї любові? Адже, за статистикою,
на сьогодні в Україні зареєстровано понад сто різних релігійних течій.

Без теплого шарфа — ніяк!
У дитинстві ми надягали шапку заради батьків, аби
вони зайвий раз не хвилювалися, а подорослішавши —
вже для себе
Людмила ВЛАСЮК

У шубці, закутана в теплий шарф, у рукавичках зимового вечора поверталась
з роботи додому. Переді
мною йшли й голосно сперечалися дві дівчинки підліткового віку. На вигляд одна
була молодша років на два.
— Віко, надягни шапку! —
почула настанови старшої,
коли зрівнялася з ними.
— Перестань, я ж не маленька і мені не холодно, —
перекидаючи через плече
пишну косу, сказало молодше дівча.
— Я зараз мамі подзвоню
і все розповім, — погрожувала старша (чомусь мені здалося, що сестра), дістаючи
з кишені телефон.
— Зима ж надворі, холодно, і мама засмутиться, — сказала я ображеній
дівчинці, обганяючи їх на до-

розі. А ще помітила, як вона,
усміхаючись мені, зовсім неохоче надягнула на голову
капюшон. Пригадала, як мені
у підлітковому віці теж хотілося чинити наперекір.
За якусь мить мелодією обізвався мій телефон і на екрані висвітилось
«МАМА». Ми ростемо, але
для батьків завжди залишаємося дітьми. Піднімаючи
слухавку, одразу пожартувала: «Сьогодні надягнула
теплий шарф», на що мама
щиро засміялась: «Я дуже
рада».
У житті настає такий момент, коли усвідомлюєш, що
немає нічого важливішого
за мамині емоції. Можливо,
справа у віці, та раптом осіняє, що зараз усе залежить
від тебе, що лише на тобі вся
відповідальність за власне існування. І тоді розумієш, що
без теплого шарфа — ніяк!

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.26, тривалість дня — 8.06).
Місяць у Водолії. 29–30–1 дні Місяця.
Іменинники: Тимофій, Петро, Юрій, Макар, Іван, Леонтій.
5 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.27, тривалість дня — 8.07).
Місяць у Водолії. 1–2 дні Місяця.
Іменинники: Євдокія, Климент, Геннадій,
Федір, Денис.

n

Прогноз погоди

Якщо зі стріхи
крапотить — вір у весну
1 лютого вшановують пам’ять
преподобного Макарія Великого. Якщо
цього дня була ясна погода чи крапало
зі стріхи, то очікували ранню весну. А ось
коли ввечері на небі з’явиться багато
зірок, то зима ще довго протримається.
Якщо ж на Макарія кружляла заметіль,
вірили, що така погода затягнеться.
Також цей день називали Громовицею,
бо могла бути гроза
А за прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометеоцентру
Лесі Пасічник, 1 лютого — хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг
та дощ, удень без істотних опадів, місцями туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно–західний,
5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від мінус 4 до плюс 1, вдень від
мінус 1 до плюс 4. 2–го — мінлива хмарність, без істотних опадів, подекуди
ожеледиця. Вітер південно–східний, 7—12
метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 0—5 градусів морозу, вдень — 0—5
градусів тепла. 3–го — мінлива хмарність,
без істотних опадів, на дорогах місцями
ожеледиця. Вітер південно–східний, 5—10
метрів за секунду. Температура повітря вночі — від мінус 2 до плюс 3, вдень — 3—8
градусів тепла. 4–го — мінлива хмарність
без істотних опадів, подекуди туман, на
дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5—10
метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 2 до плюс 3, вдень — 1— 6 градусів тепла. 5–го — хмарно, невеликий
мокрий сніг та дощ. Вітер південно–східний, 5—10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — від мінус 3 до плюс 2, вдень
— від мінус 1 до плюс 4.
За багаторічними спостереженнями,
найтепліше 1 лютого було 2002 року — плюс
9, найхолодніше — 1956–го — мінус 25 градусів.
У Рівному 1–2 лютого — хмарно, переважно без опадів. Температура повітря —
від нуля до 2 градусів тепла. 3-го — без
опадів. Температура повітря — 1–3 градуси з позначкою «плюс». 4-го — без опадів.
Температура повітря — 2–5 градусів тепла.
5-го — дощ зі снігом. Температура повітря — від нуля
до плюс 3.

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

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Політика

Фото president.gov.ua.
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n У всіх на вустах

«Підтримайте 31 березня
того, хто зможе сказати
Путіну «Ні», а не «Хі-хі»
З таким закликом 29 січня на форумі
«Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм
шляхом» виступила перший заступник
Голови Верховної Ради Ірина Геращенко
Василь УЛІЦЬКИЙ

а цьому заході Президент Петро Порошенко оголосив, що вдруге висуватиме
свою кандидатуру на пост глави держави. У форумі взяли участь 4 тисячі осіб. Цікаво, що серед присутніх не було Патріарха Філарета, який кількома днями раніше відвідав
аналогічне зібрання, коли свою кандидатуру
висувала Юлія Тимошенко. Зате до Порошенка приїхав предстоятель Православної церкви
України Епіфаній і …колишній лідер «Правого
сектору», нардеп Дмитро Ярош.

Н
«Тепер ніхто не ділитиме нас на канонічних і неканонічних, благодатних і неблагодатних».

«Отримання Томоса поклало кінець
трьохсотрічному пануванню Москви
над душами українців»
Відомі люди країни Юрій Щербак,
Дмитро Павличко, Надія Лук’яненко про
величезний внесок Президента Петра
Порошенка в духовне становлення нації
Віктор ПОЛІЩУК

и нарешті остаточно порвали кремлівські
кайдани, вийшли на дорогу справжньої
свободи. Ця подія стала святом перемоги правди над брехливим російським смертоносним
мороком. Наша державність отримала цілісне завершення — у незалежній Українській державі виникла
незалежна Православна церква України. Історична справедливість восторжествувала», — йдеться
у відкритому зверненні, яке підписали відомі письменники, науковці, митці, громадські діячі: Дмитро
ПАВЛИЧКО, Юрій ЩЕРБАК, Богдан ГОРИНЬ, Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, Надія ЛУК’ЯНЕНКО (вдова Левка

«М

»

Лук’яненка), Володимир СЕРГІЙЧУК, Павло МОВЧАН,
Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, Дмитро СТЕПОВИК,
Юрій ДОРОШЕНКО та інші.
«Путінські імперські сили, попри шалену активність,
нафтогазовий ресурс, не змогли завадити отриманню
Томоса. Московська церковна п’ята колона в нашій країні втратила легітимність і права. Тепер ніхто не ділитиме українців на канонічних і неканонічних, благодатних
і неблагодатних, не змушуватиме молитися за чужого
для нас московського патріарха, який є вірним слугою
міжнародного злочинця й агресора Владіміра Путіна», —
наголошується в документі.
Місячний посівний календар
ар
На думку предна І півріччя 2019 року
»
Коровай-коровай
у боремельської
майстрині
вибирай!

с. 19

Читанка
для всіх

▶ Письменник та дипломат Юрій ЩЕРБАК, який сказав: «Президентові Порошенку
сьогодні немає альтернативи. Головнокомандувачів не міняють під час битви. Це знала Великобританія Черчилля і Сполучені Штати Рузвельта.
Не міняли».
▶ Прем’єр-міністр Володимир ГРОЙСМАН: «Підтримую рішення Президента висунути свою кандидатуру на другий термін.
На фундаменті, який є сьогодні, треба побудувати сильну і міцну державу. І це нам під силу».
не міняють під час
« Головнокомандувачів
битви. Це знала Великобританія Черчилля
і Сполучені Штати Рузвельта.
»

всі попередники Петра
« Майже
Порошенка на президентській посаді
так чи інакше підходили до питання
помісної Церкви, але тільки
нинішньому главі держави завдяки
його енергійності, наполегливості
та мудрості вдалося це виконати.

СЕРЕД ТИХ, ХТО ВИРІШИВ ПІДТРИМАТИ
ЧИННОГО ГЛАВУ ДЕРЖАВИ
ТА ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА, ТАКОЖ БУЛИ:

«Історична справедливість восторжествувала», — йдеться
у відкритому зверненні.

ставників інтелігенції, роль Президента України Петра
Порошенка під час здобуття визнаної автокефальної
церкви була ключовою, її важко переоцінити.
«Майже всі попередники Петра Порошенка на президентській посаді так чи інакше підходили до питання
помісної Церкви, але тільки нинішньому главі держави
завдяки його енергійності, наполегливості та мудрості
вдалося це виконати», — переконані автори звернення.
«Якщо Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на церковному рівні заклав міцний фундамент української автокефалії, то Президент України
Петро Порошенко досяг її визнання Вселенським престолом — Церквою-матір’ю. Це особистий здобуток
Петра Олексійовича, внесок у духовне становлення
нашої нації. Це велика перемога Порошенка. Весь
цивілізований світ відзначив наш неймовірний успіх
і привітав із визнанням автокефалії», — зазначається
у відкритому зверненні представників творчої української інтелігенції та громадськості. n

▶ Генеральний прокурор Юрій ЛУЦЕНКО:
«Україні не потрібні жодні нові курси. Ні кроку
назад, як хотів би Путін. Тільки вперед!»
▶ Художник і письменник Лесь ПОДЕРВ’ЯНСЬКИЙ: «Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Вона може
з’явитися на наших теренах. Так ось, щоб цього не сталося, принаймні щоб у неї було менше
шансів, я сьогодні тут. Тому що в мене є донька
Настя і онук Тимур. Я все сказав. Слава Україні!»
▶ Голова Верховної Ради Андрій ПАРУБІЙ: «Ми зобов’язані довершити все розпочате. Наша боротьба сьогодні — це не боротьба
за булаву чи посади. Це наша відповідальність
перед Україною та українським народом».
▶ Голова Дніпра Борис ФІЛАТОВ: «Децентралізація — одна з найуспішніших реформ.
Раніше нікому в голову не приходила думка поділитися владою і повноваженнями з людьми,
з територіальними громадами. Лише одна людина поділилася владою з людьми. І прізвище
цієї людини — Порошенко».
▶ Міський голова Києва Віталій КЛИЧКО (по відеозв’язку з Відня, де лікується): «Ми
маємо втілити ті зміни, які розпочали. Україна
не повинна звернути з напряму європейського
розвитку».
P. S. На форумі Петро Порошенко пообіцяв: «До 2024 року ми подамо заявку
на вступ до ЄС – отримаємо і почнемо виконувати План дій щодо членства в НАТО». n
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Фото tet.tv.

«Володька, не позор мене!»
Їхній гумор вартий патенту, як французькі
оньяк чи шампанське
коньяк

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Фото youtube.com.
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Читайте в іншій нашій газеті «ЧИТАНКА ДЛЯ ВСІХ» за січень:
Чому
Танька
говорить
до
Володьки:
«Не позор
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ля
вибирай!
й!

Місячний посівний
календар
ар
городника
ика
на I півріччя
річчя
2019
року.

мене!»
Не бачили такої газети? Запитуйте у своєї листоноші!
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Тамара ТРОФИМЧУК,
відповідальний секретар
«Газети Волинь»

«Популісти доведуть
Україну до рівня
Венесуели»
Подібні заголовки зараз часто трапляються і
в пресі, і на телебаченні. Хтось скаже: ну що
нам до малопомітної країни на іншому боці
земної кулі та її незрозумілих проблем?
І все ж зв’язок є. Бо саме у Венесуелі замість
«бариг при владі», як називають нашу
правлячу верхівку, керують такі любі серцю
деяких українців популісти. І в результаті
колись заможна нафтова держава не тільки
залишилася без бензину на автозаправках,
а й опинилася в глибокій гуманітарній кризі
позиційна російська журналістка Юлія Латиніна якось сказала, що популісти — це такі
люди, котрі, якщо приходять до влади навіть
у пустелі Сахара, то через деякий час там обов’язково починаються перебої з піском. У справі організації «перебоїв із піском» Венесуела на чолі
з президентом Ніколасом Мадуро досягнула направду видатних успіхів. Крім дефіциту бензину
в країні, що свого часу займала перше місце в світі за кількістю розвіданих запасів нафти (зараз
це Саудівська Аравія), там майже не працює промисловість, у магазинах немає продуктів, в аптеках — медикаментів. Люди виходили на страйки
понад дві тисячі разів.
Таким є результат правління президента Ніколаса Мадуро, водія автобуса за фахом, котрого ще називають популістом номер один у світі.
Він прийшов до влади після смерті Уго Чавеса —
ще одного майстерного демагога, «обіцяльника
золотих гір», який, власне, і заклав під Венесуелу бомбу сповільненої дії. Його обіцянки звучали
фантастично (наприклад, відмінити всі екзамени
в школах і вишах, аби кожен охочий міг отримати
освіту за рахунок держави), але були нереальними для виконання.
Проблеми у Венесуелі почалися з націоналізації в нафтовій галузі, хоча саме це виробництво
у середині ХХ століття вивело державу на третє місце в світі за рівнем доходу на душу населення. Зрозуміло, що націоналізація позитивну
ситуацію з доходами доволі швидко «виправила». Прибутки почали повзти вниз, а щоб якось
втримати ситуацію, взялися націоналізовувати
інші галузі економіки. Для трудящих зафіксували
ціни на продукти, після чого харчі стали зникати
з прилавків. Винними у дефіциті Мадуро назвав
спекулянтів та бізнесменів, для боротьби з якими
залучив армію.
На більшість товарів були введені «справедливі ціни», після чого з магазинів розмели й те, що
ще залишалося. Дійшло до того, що в країні закінчилися навіть туалетний папір і пиво. Черги
в супермаркетах контролювали солдати Національної гвардії, біля кас стояли сканери для відбитків пальців, щоб не продавати більше норми
товару в одні руки. Та продукти все одно не з’явилися, а люди почали виходити на вулиці. Їхні протести придушували військові, яким у винагороду
за розгін демонстрантів іноді видавали туалетний
папір.
У країні ввели офіційний курс долара, на порядок нижчий від ринкового. Як це завжди буває,
наближені до влади особи вигідно міняли свої
болівари на американську валюту, а простий народ переплачував удвічі. Чоловік, котрий керував процесом, перебуваючи на відповідальному
посту, вкрав мільярд доларів, утік у США і там отримав за це 10 років тюрми. Перелік вражаючих
«успіхів» венесуельських популістів можна було б
продовжити, але потрібно підбивати підсумки.
Зараз у Венесуелі знищені всі державні інституції: ніхто нічого не контролює і ніхто ні за що
не відповідає. Грошей вистачає тільки на силовий
апарат. Немає ні медицини, ні освіти. За рівнем
розвитку країна повернулася на століття назад.
«Бути популістом — значить брехати людям, обманювати їх. Прирікати на злидні і страждання.
Мадуро це наглядно продемонстрував у Венесуелі, а деякі політикани хочуть поекспериментувати
в Україні», — сказав нещодавно Президент Петро
Порошенко. Після всього написаного не можу з
цим не погодитися. n

О
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«ГОВОРИТ МОСКВА»
У Росії визнали діяльність Володимира Зеленського
(на фото) «корисною» і пропонують нагородити
його орденом
Фото prm.ua.

Орест ПЕТРЕНКО

буде продовжувати фінансувати
проекти Володимира Зеленського. А сам
він заслуговує на російський
орден Дружби за те, що
у своїх виступах принижує українську владу. Про
це представник громадської
ради Міністерства культури
Російської Федерації Павло
Пожигайло заявив в ефірі
радіостанції з промовистою
назвою «Говорит Москва».
Так він прокоментував те, що
пов’язані з Зеленським фірми
продовжують заробляти гроші у Росії.
Нагадаємо, журналісти
програми «Схеми» з’ясували, що контрольовані Зеленським компанії, попри його
заяви, що бізнес у Росії закритий, продовжують знімати
кіно у країні-агресорі. Більше
того, отримують фінансування
з російського бюджету на виробництво фільмів!
«А чому він не може цього
робити? Якщо людина нічого
поганого для Росії не зробила, що дало б підстави внести
її до списку санкцій, то нехай
знімає», — сказав Пожигайло.
«Як на мене, йому, навпаки,
треба дати орден Дружби.
Мені здається, на сьогодні діяльність Зеленського корисна
для Росії, тому що він топить
Порошенка, який справді
русофоб», — додав росіянин.
«Уявіть, якщо Зеленський
виграє ці вибори. Навпаки,
це добре», — вважає він.
За даними російської
Федеральної служби державної статистики, у 2014 році
розмір грошових надходжень
на рахунки «Грин Филмс», що
контролюється Зеленським,
склав більш як 340 мільйонів
рублів. У 2015-му — близько 208, у 2016- му — трохи
більше, ніж 123 мільйони
рублів. У 2017 році надходження «Грин Филмс» зрос-

РФ

ли до майже 180 мільйонів.
Всього з 2014 по 2017 роки
надходження на рахунки цієї
кінокомпанії Зеленського
та партнерів у Російській
Федерації склали близько

фактом
« Знущальним
по відношенню
до України виявилось
те, що одну з ролей
у стрічці «Вниз»,
яку зняла компанія
Зеленського, зіграв
актор Володимир
Машков — довірена
особа Путіна.

»

13 мільйонів доларів, тобто
більш ніж 350 мільйонів гривень за нинішнім курсом.
Крім того, компанія Володимира Зеленського отримала 35 млн рублів від Міністерства культури Росії за зйомку
фільму. Відповідна угода
наявна в реєстрі субсидій
федерального бюджету Росії,
повідомляє телеканал «Настоящее время», який є спільним

проектом «Радіо Свобода»
та «Голосу Америки». Знущальним фактом по відношенню до України виявилось
те, що одну з ролей у стрічці
«Вниз», яку зняла компанія
Зеленського, зіграв актор Володимир Машков — довірена
особа Путіна.
Не менш зухвалою була поведінка самого шоумена, який
відмовився відповідати на питання журналістів, і просто втік
від них. Хоч потім в інтерв’ю
таки визнав наявність у себе
російського бізнесу.
Після брехні про відсутність бізнесу у країні-агресорі — Російській Федерації — Володимир Зеленський
не має права балотуватися
в президенти України. Таку
думку в ефірі телеканалу
«Прямий» висловив політолог
Віктор Уколов. «Мені здається, що це абсолютно неможливо, і це якраз говорить про
нечесність самого кандидата. Я б на місці виборців
не став би віддавати свій голос за того, хто, йдучи проти
системи, якраз є представником цієї системи», — наголосив експерт. n

n На часі

Путін хоче цьогоріч «закрити» питання
щодо нашої держави
Кремль має три сценарії на 2019-й,
щоб повернути Київ у свою орбіту
ро це розповів голова Служби зовнішньої
розвідки Єгор Божок. За його словами,
«перед усіма російськими спецслужбами
стоїть конкретне завдання — закрити українське
питання».
Перший варіант — привести до влади проро-

П

організацію «контрольованого
« Нахаосу
в Україні» Кремль виділив
350 мільйонів доларів.

»

сійські сили на президентсько-парламентських
виборах. Другий — влаштувати в країні «контрольований хаос», щоб змусити Україну силою прийняти умови, які висуває Кремль (на це виділили
350 мільйонів доларів, тож п’ятій колоні можна
тримати кишені ширше). І третій сценарій — військова операція, якщо два перші не дадуть результату.
Можемо запевнити російського фюрера:
нічого в нього не вийде. Українці навчились
не тільки тримати удар, а й потужно бити
у відповідь. І Томос нам у поміч! n

www.volyn.com.ua

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

31 січня 2018 Четвер

5

n Політика

ПОРОШЕНКО ЧИ ТИМОШЕНКО?
Стають зрозумілими фаворити виборів
Згідно з опитуваннями, рейтинг Юлії Тимошенко і Володимира Зеленського
знизилися, підтримка чинного Президента зростає
Петро БУЛАВА

етро Порошенко і лідерка «Батьківщини»
Юлія Тимошенко є
найбільш вірогідними учасниками другого туру президентських виборів. По суті,
саме вони ведуть між собою
боротьбу за головну посаду,
тоді як для інших кандидатів
йдеться лише про підготовку
до парламентської кампанії.
Таку думку висловив політолог Сергій Годний, коментуючи результати опитування
Центру соціального інжинірингу «РАНД».
Згідно з дослідженням,
яке проводилося у січні,
за Юлію Тимошенко готові
проголосувати
11,3%
українців (серед усіх виборців), за Петра Порошенка — 9,7%. Трійку замикає
лідер «Опозиційної платформи — За життя» Юрій Бойко.
Йому висловили довіру 8,1%
респондентів. Популярність
Володимира
Зеленського
знижується: за нього готові
проголосувати 6,5% громадян. За Олега Ляшка — 6%,

Фото glavred.info.

П

Їм пророкують битву у фіналі.

за Анатолія Гриценка — 5,2%.
В інших кандидатів показники нижчі ніж 5%.
«Порошенко і Тимошен-

до зниження. Причина —
люди не розуміють, що означає її «Новий курс». Крім того,
останнім часом актуальності

Тимошенко має тенденцію
« Підтримка
до зниження. Причина — люди не розуміють, що
означає її «Новий курс».
»
ко — безумовні фаворити перегонів. Причому підтримка
Тимошенко має тенденцію

набула тема газового контракту, який Тимошенко уклала з Путіним у 2009 році. Вже

сьогодні звучать заяви про
те, що цей кабальний договір завдав Україні багатомільярдних збитків і, можливо, став однією з передумов
російської військової агресії
у 2014 році», — наголосив
Сергій Годний.
Зниження електоральної
підтримки Володимира Зеленського, який опустився
на 4-те місце у рейтингах,
експерт пов’язує з тим, що
шоумен не має власної програми дій. Також після розслідування журналістів програми «Схеми» з’ясувалося, що
його бізнес продовжує працювати в Росії. «Цей скандал
мав негативні наслідки для
Зеленського, і зниження його
рейтингу продовжиться», —
сказав політолог.
На думку керівника центру «РАНД» Дмитра Громакова, ключовим питанням
майбутніх
виборів
стане
безпека держави. У цьому
аспекті у Петра Порошенка
є перевага: він зрозумілий
людям, має власну стратегію і показав себе як Головнокомандувач. «Усі інші кан-

дидати намагаються якщо
і не сподобатися Путіну,
то принаймні не нашкодити
йому, щоб мати можливість
сісти за стіл переговорів», —
наголосив він.
При цьому, за словами
експерта, міф про те, що
з Путіним можна домовитись, небезпечний. «Тимошенко, Зеленський чи Гриценко спеціально не кажуть,
якою може бути ціна таких
домовленостей, вони маніпулюють. Люди хочуть миру,
але не ціною поразки України», — підкреслив політолог.
Сергій Годний у свою чергу назвав декілька причин
зростання рейтингу Порошенка: «По-перше, переважна більшість населення
позитивно оцінила отримання автокефалії Православної церкви України, до чого
нинішній Президент доклав
максимум зусиль. По-друге,
громадяни не впевнені у безпеці держави в разі зміни
Президента. Тому голосуватимуть за Порошенка задля
збереження свого безпечного майбутнього».
«Рівень підтримки державних діячів в Україні зазвичай завжди низький. Але ті
показники, які у чинного Президента, вказують на те, що
Порошенко має свій чітко
орієнтований лише на нього
електорат. Ближче до виборів
підтримка глави держави зростатиме», — вважає Годний.
Джерело://zik.ua. n

■ Офіційно
грудня 2018 року на пленарному засіданні Волинської обласної ради
прийняте рішення «Про обласний бюджет на 2019 рік». 3 січня
2019-го голова облдержадміністрації Олександр Савченко
оскаржив цей документ у Волинському окружному адміністративному суді.
Ми, депутати Волинської обласної ради, заявляємо, що позов
до суду про скасування рішення
Волинської обласної ради про
обласний бюджет на 2019 рік,
поданий обласною державною
адміністрацією, є швидше політичною аферою, аніж юридичним
документом. Такими своїми діями
голова ОДА перешкоджає діяльності громади, а також виявляє
неповагу та ігнорує волю виборців
Волинської області, які делегували прийняття рішень в інтересах
Волині саме обраним депутатам.
Наші фракції у Волинській обласній раді розцінюють намагання голови облдержадміністрації
Олександра Савченка в судовому
порядку скасувати рішення Волинської обласної ради від 20 грудня
2018 року «Про обласний бюджет
на 2019 рік» як спроби ревізувати
офіційні документи найвищого
представницького органу місцевого самоврядування волинської
громади. Вважаємо, що блокування виконання обласного бюджету
на 2019 рік у такий недолугий спосіб зі сторони голови Волинської
ОДА Олександра Савченка є перевищенням ним своїх службових
повноважень та грубим зловживанням владою.
Весь бюджетний процес
проведений обласною радою
в рамках чинного законодавства
України, регламенту облради
VII скликання та Бюджетного рег-
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голів фракцій політичних партій «Батьківщина», «Свобода», УКРОП
та депутатів обласної ради до голови Волинської обласної державної
адміністрації Олександра САВЧЕНКА
ламенту. Корективи, які напередодні сесії Волиньради профільною
комісією були внесені в проект
бюджету, розробленого ОДА, стосуються лише 25 млн грн з усіх
видатків. При цьому, обласна рада
діяла виключно в межах компетенції і не вийшла за рамки своїх
повноважень. Громадяни Волинської області очікують в районах,
містах та ОТГ коштів для медичних, освітніх та інших закладів.
Проаналізувавши внесений
головою Волинської ОДА проект
бюджету на 2019 рік, більшість
депутатів не могли змиритися
з тим, що в ньому не було закладено жодних видатків на програму
соціального захисту населення
для надання матеріальної допомоги волинянам, які опинились
у скрутних життєвих обставинах,
та на підтримку обласних комунальних закладів.
У зв’язку з цим були ініційовані зміни до обласного бюджету
на 2019 рік. Адже ніхто не може
позбавити органи місцевого самоврядування права вносити
свої пропозиції при формуванні
бюджету з врахуванням інтересів громад. У результаті пропозиції вносилися в ході засідань
постійних комісій ради, а також
надходили від окремих депутатів
та уповноважених представників
фракцій.
Проте вперше в історії відносин представницької та виконавчої гілок влади Волині об-

ласна державна адміністрація,
як основний розробник, відмовилась доопрацьовувати проект
рішення із врахуванням внесених
сесійним рішенням змін. Тому виконавчим апаратом Волинської
обласної ради, постійною комісією з питань бюджету, фінансів
та цінової політики підготовлено
та, відповідно до ст. 15 Закону
України «Про доступ до публічної
інформації», вчасно оприлюднено
прийняте радою рішення «Про обласний бюджет на 2019 рік», яке,
згідно зі ст. 73 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», є обов’язковим для виконання
Волинською обласною державною адміністрацією.
Той факт, що обласний бюджет
Волині на 2019 рік належним чином прийнятий і оприлюднений,
визнали столичні урядові інстанції.
Зокрема, це офіційно зафіксовано на сайті Міністерства фінансів
України. Однак на цей очевидний
факт сьогодні свідомо закривають
очі у Волинській ОДА.
Складається враження, що,
зловживаючи нинішніми повноваженнями, виконавча влада
області хоче заблокувати виконання обласного бюджету в обмін
на «правильне» голосування волинян на березневих виборах. Але
це — відверта маніпуляція з боку
функціонерів президентської вертикалі і водночас її програшна позиція. Адже для Волині такі форми
і методи роботи — вже в минуло-

му. Спроби перетворити обласну
раду в «ручний додаток» до обласної державної адміністрації в образі «депутатів-кнопкодавів» у нас
не матимуть успіху.
На Волині ніхто й ніколи
не буде підкорятися одній особі, якого б високого рангу вона
не була і яким би самодержцем себе не уявляла. Волинь —
не та територія, де «правила гри»
встановлює лише одна людина,
а решта — покірно їх виконують.
Мабуть, голова ОДА Олександр
Савченко досі не може зрозуміти
цього, а також суті функціональних
обов’язків своєї нинішньої посади.
Адже голова обласної державної
адміністрації — це не жандарм
із гумовим кийком, якого повинні
всі боятися.
Шановний пане Савченко! Ми
закликаємо Вас не створювати
подібних прецедентів і не протиставляти себе депутатському
корпусу. Ліпше сконцентруйте
свою увагу на наповненні бюджету, сприянні, а не блокуванні
роботи таких бюджетоутворюю-

чих підприємств, як ДП «Волиньторф» і КП «Волиньприродресурс», підтримці інфраструктури
комунальних об’єктів волинських
громад.
У ситуації, що склалася, змушені Вас попередити про наслідки
прийнятих Вами рішень щодо блокування бюджету та їхній негативний вплив на соціально-економічний розвиток та життєдіяльність
області. Водночас нагадуємо Вам,
що, згідно зі ст. 72 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ОДА є органом влади,
підзвітним та підконтрольним обласній раді у виконанні програм
соціально-економічного і культурного розвитку, а також у частині
повноважень, делегованих їй радою, відповідно до ст. 44 цього ж
закону.
У зв’язку з цим вимагаємо
внести на розгляд чергової сесії
обласної ради проект рішення
«Про звіт голови обласної державної адміністрації про виконання
облдержадміністрацією делегованих обласною радою повноважень» — для своєчасного ознайомлення депутатського корпусу
та громадськості краю, публічного
обговорення за участю постійних
комісій обласної ради, що дасть
можливість належним чином оцінити Вашу роботу на пленарному
засіданні сесії Волинської обласної ради.
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n А ви як думаєте?

Якби я мав 2,5 мільйона гривень…
Саме таку суму треба заплатити для реєстрації кандидатом у президенти
України. Якби вам вдалося назбирати ці гроші, на що б ви їх витратили?
Фото YouTube.com.

Юрій СИМОНЧУК,
голова правління
Волинської обласної
організації УТОС
(м. Луцьк):
— Якби мав таку захмарну суму, то ні копійки
не дав би тим, хто хоче
стати президентом і просить фінансової
допомоги, аби зареєстрували свою кандидатуру. Є люди, яким потрібні гроші на лікування. До мене як до голови правління часто
звертаються із заявами допомогти коштами на операцію. Суми чималі. Наприклад,
у Луцьку, понад 12 тисяч гривень іде на заміну кришталика в оці. Якщо операція складніша і треба їхати до Києва, то їх не вистачить.
А з незрячим ще ж має їхати супроводжуючий. Йому теж треба десь жити, харчуватися.
У нас на обліку 1763 осіб, здебільшого
в них мінімальна пенсія. Наші люди вже звикли заощаджувати на всьому. І звертаються
за допомогою, коли вже, як кажуть, край.
Я у свою чергу прошу її в меценатів, але далеко не кожен готовий допомогти. Не раз
переконувався: чим багатша людина, тим
скупіша.
Руслана РУБІНОВСЬКА,
багатодітна мама
(м. Ковель):
— Знаю з досвіду, що
назбирати 2,5 мільйона
гривень простій людині неможливо. Кілька десятків
тисяч гривень на порятунок
хворої дитини — непідйомна сума. Моєму
синочкові, який має діагноз ДЦП, уже 10 років, а він лише вчиться ходити. І це завдяки
тому, що вдалося пройти 7 курсів лікування
в Міжнародній клініці професора Козявкіна
у Трускавці. У березні потрібно їхати знову,
а душу крає одна думка: де взяти гроші? Писала листи у громадські приймальні народних депутатів, зверталася і до претендентів
на президентське крісло, які вже оголосили
себе кандидатами, — відповіді не отримала, навіть 2,5 гривні не перерахували. Ніхто
не задумався, що викидати 2,5 мільйона
на вітер — гріх, якщо в Україні стільки хворих
дітей, яких можна врятувати за такі гроші.
У мене п’ятеро дітей, маю звання «Мати-героїня». Старший син Андрій — учасник
бойових дій на Сході України. Нам небайдужа доля держави. Але за її майбутнє можна
буде не тривожитися, коли при владі будуть
не грошові мішки, а люди моралі, професіонали. Тож якщо хтось із кандидатів із мільйонними статками ще вагається, чи реєструватися, то нехай би йому впало в очі наше
прохання. Мій номер картки ПриватБанку
— 4149497845629940. Адреса: м. Ковель,
вул. Коперника, 39.
Михайло ХАРКІВ,
учасник АТО (с. Скригове
Горохівського району):
— Часто бачу по телевізору, читаю в газетах,
як сім’ї не можуть зібрати
грошей на лікування тяжкохворих дітей. Звісно, насамперед їм варто було б допомогти. А ще ж
у нас є дитячі будинки, лікарні, госпіталі.
А скільки скалічених ветеранів АТО! То краще
витратити цю суму на них, ніж на ті білборди… Мені, пенсіонерові, що треба? У мене є
майже все. Здоров’я б лише трохи, але його
не купиш.
Галина ПЕРІГ,
багатодітна мама
(м. Камінь-Каширський):
— Насамперед скажу, що людині, яка живе
на одну зарплату, зібрати
таку суму нереально. А тим
більше, коли сім’я багатодітна — у нас із чоловіком восьмеро синів

і дочок. Відповідно, і витрати великі. А якщо
включити фантазію і уявити, що ті мільйони
в мене раптом з’явилися, то я б їх витратила передовсім на лікування двох своїх дітей,
у яких тяжкий діагноз — м’язова дистрофія
Дюшена. На жаль, на рівні держави немає
програми, яка передбачала б підтримку таких хворих. Раніше я одержувала путівки для
матері та дитини, зокрема в санаторії Одеси — оплачувала лише дорогу, а проживання
і лікування було безкоштовним. Тепер, ось
уже більше двох років, їх нема. Лікуємося,
як можемо, на місці — у лютому поїду в санаторій матері й дитини, що в Дачному під
Луцьком. А заклади, які спеціалізуються суто
на нашій недузі, нам недоступні.
Євген НЕДИЩУК,
голова Поромівської ОТГ
Іваничівського району,
учасник АТО
(м. Нововолинськ):
— Якби я мав 2,5 мільйона гривень, то, не задумуючись, використав би їх
для дітей-сиріт або дітей, котрі потребують
лікування, а їхні батьки не в змозі його забезпечити. Адже від того, яким є дитинство
людини, залежить багато, і в першу чергу
те, як складеться її подальша доля. Впевнений, що тільки щасливий здатен дарувати
добро й утіху іншим. Я досі по можливості завжди дотримувався цього життєвого
принципу й не відступатиму від нього.
Наталія ПОПОВА,
волонтер, помічник
народного депутата
(м. Київ):
— Такі гроші, напевно,
я вклала б в освіту волинських дітей загиблих і померлих Героїв війни. На Волині таких хлопчиків і дівчаток, про яких,
на жаль, вже не подбає тато, понад двісті.
Якщо таку суму цілеспрямовано використати на вивчення малечею англійської мови
в приватній школі, то її вистачить на 3 роки
занять! У Ковелі вже четвертий рік такий
проект фінансує приватна особа — і ми маємо прекрасні результати. Була б щаслива,
якби всі дітки Волині, які відчули гіркий присмак війни, отримали таку можливість. Вважаю, що найкраща інвестиція в майбутнє
України — це якісна освіта наших дітей.
Олександр ГОНЧАРУК,
директор комунального
опорного закладу
«Купичівський ліцей»
(с. Купичів Турійського
району):
— Директор школи таких грошей не збере впродовж життя. А навіть якби зібрав чи виграв
у лотерею, як Ляшко, то як заставу на пост
президента їх би не дав. Витратив би для
якихось особистих цілей, наприклад на подорожі та поліпшення житлових умов. І для
школи, яка у нас опорна, щоб покращити

її матеріально-технічний стан. Бо треба робити ремонти в усіх кабінетах — держава
виділила лише 200 тисяч, за які ми оновили
кабінет фізики, хоч перші опорні школи отримали по 2 мільйони. Та й м’ячі нові вже треба,
бо останній раз купували їх ще 6 років тому,
коли брали участь у проекті Сергія Мартиняка.
Валентина
МИХАЛЬСЬКА,
художниця (с. Хворостів
Любомльського району):
— Скільки на світі є людей, які потребують радості, які плачуть — і їх треба
втішити, висушити сльози!
Мабуть, якби мені таке трапилося щастя,
то я спробувала б комусь подарувати радість, хто її не мав. Щоб той, хто жив у бідності, отримав якусь упевненість, чия дитина
ніколи не гралася іграшками, отримала їх,
а той, хто раніше думав, що гроші закінчуються, мав можливість далі жити, радіти.
От так я б розпорядилася. Але коли знаєш,
скільком треба допомогти, то й ця сума
не буде здаватися такою великою. Можна й
більше мільйонів роздати, якщо вони є. Тому
я звертаюся до тих, хто їх має: подаруйте радість іншим, не бійтеся розтратити заради
когось — і ви відчуєте радість, якої до того
не мали. А може, й серця ваші закам’янілі
від цього пом’якшають. Вимкніть ненависть,
ввімкніть програму любові! У нас так мало
часу!
Тарас ЧОРНОВІЛ,
політолог (м. Київ):
— Витрачу точно не для
застави на президентську
кампанію, де в мене нема
шансів. Я — греко-католик,
ходжу в церкву, а частину
того, що заробляю, треба
віддати як пожертву. Отож, це я зробив би
відразу. А крім того, у мене виникає певна
фінансова діра з оплатою за навчання сина,
тому витратив би суму на це, бо найкраща
інвестиція — це інвестиція в освіту своїх
дітей. Також із такими грішми я б упевнено міг сказати, що цього літа знову зможу
нормально помандрувати, бо зараз у мене
нема впевненості, що «нагребу» достатньо
коштів для наступної мандрівки. Я люблю їздити машиною. Минулого літа подорожував
Балканами.
А стосовно тих кандидатів, які витрачають 2,5 мільйона на реєстрацію, то нагадаю:
гроші повертають тільки тим, хто виходить
у другий тур (на мою думку, це Порошенко
та Тимошенко, а Зеленський навіть у п’ятірку не увійде, у нього дутий рейтинг), інші
кошти ідуть до державного бюджету. Але
серед тих, хто висувається, ідіотів небагато,
ні в одного з них нема жодних ілюзій щодо
своїх президентських перспектив. Просто
для багатьох 2,5 мільйона — це нормальні
гроші за ранній старт парламентської виборчої кампанії. Але є ті, які самі не платили
внеску. Це суто технічні кандидати, за яких

гроші внесли інші. Просто вони здобувають право на своїх представників, членів
дільничних комісій. А це вже важливо. Думаю, що більше половини з тих, хто зареєстрований, — саме такі, технічні.
Галина ХМЕЛЯР,
волонтерка
(смт Маневичі):
— Передусім я ці кошти віддала б на лікування
хлопців, які повернулись
із війни, які продовжують воювати й отримують
страшні поранення. Ось зараз хлопчині
з Ковеля потрібні гроші на операцію — збираємо всім миром. Ми ж не захищені в нашій країні. А особливо наші: де їм взяти
такі гроші без волонтерської підтримки?!
З київського госпіталю дівчата постійно телефонують, що потрібна допомога. Я часом
опускаю руки, війна триває, діти гинуть. Але
небайдужість людей дає сили боротися
далі. Нещодавно прийшла жіночка і каже:
«Батьків уже немає, залишилась їхня пральна машинка «малютка». Чи не згодиться
хлопцям на фронті?». Зараз вона на промзоні в Авдіївці. Військові дуже раді такому
подарункові. Вони там нас захищають, і ми
повинні їх підтримувати.
Богдан БУТКЕВИЧ,
ведучий на телеканалі
«ЕСПРЕСО TV»
(м. Київ):
— Мільярд відсотків, що
не на вибори, — гарантую!
Адже я ще маю здоровий
глузд. По-перше, частина
грошей пішла б на новий інструмент — гітару. І ще б до неї багато різного накупляв.
По-друге, придбав би автомобіль. А тільки що народилася ще краща ідея: я б став
аферистом. Назбирав би з людей грошей
на вибори — і втік (усміхається).
Олена МЕДВЕДЄВА,
засновниця проекту
«Креативна книга»
(м. Рівне):
— Заробити такі гроші
сьогодні вкрай складно.
Хоча до цього треба прагнути. А коли б у мене було
2,5 мільйона, то вклала б їх у Музей креативної книги для дітей і дорослих із метою освітнього, виховного розвитку нашої молоді
та діток. Вони мають читати, розвиватися,
знати мистецтво і займатися ним. Читати
книги, аналізувати, самим писати — це майбутнє.
Олександр МАХНОВЕЦЬ,
селянин-одноосібник
(с. Четвертня
Маневицького району):
— Більшість кандидатів
прекрасно знає, що в президенти не пройдуть. Хоч
ми прості люди, але добре
розуміємо, що це так звані технічні претенденти. То для чого ті гроші викидати? І «Газета Волинь», й інші видання, і телебачення
неодноразово розповідали про хворих діток,
яким немає грошей на лікування. Батьки
б’ються як риба об лід. Хоча є якісь державні програми, але на них не виділяють коштів.
Тому я б ті 2,5 мільйона віддав би на це —
ні на що інше. Бо майбутнє — за дітьми.
Петро ПАНЧУК,
народний артист
України, лауреат
Шевченківської премії,
уродженець села
Лобачівка Горохівського
району (м. Київ):
— Найперше купив би
житло, щоб гості з Волині та моєї Лобачівки,
сільські театрали приїжджали в Київ до нас
у гості чи на гастролі і не ночували на підлозі
по 12 чоловік в нашій однокімнатній квартирі. Холодильник із дружиною маємо, меблі
і одяг теж. Десяту частину з тих мільйонів
витратив би на лобачіський клуб, щоб сцена
у ньому була схожою на театральну. Звичайно, купив би дружині Людмилі все, що вона
хоче. А більше мені нічого не треба. n
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«У другому турі будуть
він і вона»
Тарас Шкітер – про президентські вибори
Оксана ПУНЯК

Волинь

другий тур перегонів
потраплять він і вона.
Відповідно до досліджень Центру Разумкова,
це будуть Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.
Таку думку висловив
у ток-шоу на телеканалі
«Прямий» співзасновник
Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер.
Він зауважив, що
громадяни при своєму
виборі зважають не тільки
на слова, які виголошує
політик, а й на підсвідомі
фактори: ментальність,
емоції, упередження.
Відтак гендерний фактор
для багатьох українців
на підсвідомому рівні може
стати ключовим.
«Адже по суті люди
будуть обирати захисника
в особі президента. І для
багатьох громадян захисником є саме він — чоловік», — запевнив Тарас
Шкітер.
Також він зазначив, що
перебіг передвиборчої
кампанії його абсолютно
влаштовує, однак найці-

l Закрити мозок титановою

пластиною — такої операції
потребує 26-річний ветеран
АТО Олександр Кадира. Командир САУ 53-ї бригади після
демобілізації проживає з мамою
в смт Маневичі. Влітку на нього
напали невідомі, які проламали
череп. Місцеві лікарі повернули хлопця до життя. Волонтери
просять допомогти коштами на
придбання пластини – близько
20 000 гривень. Підтримати
захисника можна, переказавши
кошти на картку мами Світлани Василівни за номером
5168757391279116 у ПриватБанку.
l 38 осіб загинуло і травмува-

лось у вогні минулого року на
Волині. Врятовано 18. За 12 місяців
2018-го трапилося 1288 пожеж.
l Лучанка повідомила про по-

жежу в піцерії, щоб не платити
за бенкет. На «порятунок» закладу
харчування примчали 3 пожежні
автомобілі, а потім і поліція – їх викликали вже працівники закладу.
Відвідувачка розраховувала, що
зможе скористатися переполохом
у зв’язку з приїздом рятувальників
і втекти, не заплативши. Однак усе
відбулося за іншим сценарієм. Поліція затримала жінку й доставила
в наркодиспансер на експертизу.
Тепер їй доведеться не тільки
оплатити рахунок у кафе, а й відповідати перед законом за хибний
виклик оперативних служб.

Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер.

суті люди
« Побудуть
обирати
захисника
в особі
президента.
І для багатьох
громадян
захисником
є саме він —
чоловік.

»

l Троє рівнян опинилися у лі-

кавіше ще попереду. Адже
не всі кандидати зареєструвалися.
«Мене найбільше цікавлять дві речі: як проходитиме другий тур і хто буде
третім кандидатом. Саме
від цього залежатиме
конструкція другого туру.
Адже кожен штаб бачить
свою кампанію до 31 березня, після цієї дати
її ніхто не може спрогнозувати», — пояснив Тарас
Шкітер. n

карні через вибух газового балона, що грів шаурму. Випадок стався
біля адміністративного корпусу ринку Дикого на вулиці Здолбунівській.
На місці події працювало 2 одиниці
спецтехніки ДСНС та 10 рятувальників, а також екіпаж патрульної поліції
та бригада «швидкої» медичної
допомоги. За попередніми даними,
спалахнула газоповітряна суміш у
кіоску внаслідок розгерметизації
газового трубопроводу. Люди у стані
середньої важкості госпіталізовані
до Рівненської обласної клінічної
лікарні. Власника торгової точки
встановлюють.
l Тонну нелегального буршти-

Національна поліція здивувала даними щодо кількості
повій у різних регіонах України

Згідно з їхніми підрахунками, найбільше представниць
найдревнішої професії — у Дніпропетровській області. Там їх
нарахували 169 осіб. Не дуже відстає Одещина — 160 жінок
легкої поведінки. А от у тримільйонній столиці поліцейським
вдалося знайти лише 80 проституток.
Та найцікавіше, що пильні стражі порядку не змогли виявити жодної жриці кохання в Івано-Франківській області,
а на Волині ледве знайшли… одну.
Слухайте, а… як вони їх взагалі рахують? n

ПАЛІЄВІ «СВІТИТЬ» ВІД 3 ДО 10 РОКІВ
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Учора вночі до поліції надійшло повідомлення
про загорання на майданчику в селі Струмівка
Луцького району (на фото) трьох транспортних
засобів

Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

ожежу ліквідували, ніхто з людей
не
постраждав.
Попередньо
встанов-

П

лено, що на території
майданчика для реалізації сипучих матеріалів,
який орендує 46-річна
жителька району, хтось
умисно підпалив авто-

мобілі «DAF 105», «Iveco
420» та екскаватор «EQ».
На місці події поліцейські вилучили речові
докази. Сума завданих
матеріальних
збитків
встановлюється. Правоохоронці з’ясовують усі
обставини пожежі.
Слідчі
відомості
внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками
злочину, передбаченого
ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає
покарання у вигляді позбавлення волі на строк
від 3 до 10 років. Поліція
проводить всі необхідні заходи з метою виявлення осіб, причетних
до скоєння правопорушення, та притягнення їх
до відповідальності. n

Фото i.pinimg.com.

Василь РОГУЦЬКИЙ

l На Волині працівники

управління водного господарства ліквідовують наслідки пошкодження бобрами
дамб. Їх виявили в Ратнівському,
Старовижівському, Шацькому,
Ковельському та Любешівському
районах. Нині там усувають усі
дефекти, щоб запобігти підтопленню. n

відбувся на Рівненщині. Сільгоспвиробники озвучили свої нагальні
проблеми, серед яких – питання,
пов’язані з передачею земель
постійного користування у власність
фермерам, і державного сприяння
дрібним підприємцям. У святковій обстановці кращих фермерів
Рівненщини нагородили відзнаками
Міністерства аграрної політики і продовольства та облдержадміністрації.

ЧИ МОЖЕ ТАКЕ БУТИ,
ЩО НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ — 169 ПРОСТИТУТОК,
А НА ВОЛИНІ — ОДНА?

ли за рік волинські лісівники.
Це більше, ніж у 2017-му на 323
гектари. Протягом року скоєно 817
випадків незаконної вирубки лісу.
На злодіїв оформлено 604 протоколи про адмінправопорушення
та відкрито 47 кримінальних
проваджень.
яка вкрала телефон. Ковельчанин добровільно видав правоохоронцям апарат, який мати дружини поцупила в магазині «Щедра
хата», чим завдала власникові
майнової шкоди на суму
7 тисяч гривень.

l Зліт фермерських родин

n У номер!

l 6 074 гектари лісу віднови-

l Зять здав поліції свою тещу,

Рівне

У

ну, 52 машини та 119 мотопомп
вилучили правоохоронці на
Рівненщині протягом минулого року. Підрозділами поліції
розслідувалося 377 кримінальних
проваджень за фактом незаконного
видобування корисних копалин.
253 кримінальні провадження
зареєстрували в поліції за фактами
нелегального збуту та зберігання
цього каменю.
l Вечірньою безлюдною

набережною в Рівному мчить
авто, яке тягне за собою на тросі
екстремала на лижах — таке
відео розмістили користувачі
соцмереж. А за декілька днів — ще
одне, тільки вже серед білого дня. У
коментарях люди впізнають відчайдуха Рому. У поліції зазначають, що
лижник у цьому випадку вважається
пішоходом, який порушує правила
дорожнього руху, оскільки перебуває на проїжджій частині і становить
небезпеку для інших. За це йому
«світить» штраф — 51 гривня, щоправда, якщо знайдуть.
l Понад 2 тисячі громадян

переважно літнього віку перебуває нині в черзі на безплатне
зубопротезування в Рівному.
2 тисячі гривень, передбачених у
міському бюджеті на операцію одній
особі, на руки не видають. За ці кошти можна виготовити металеві зуби
та коронки, бо на металокераміку
потрібно у 4–5 разів більше. Тому
«атовці», які теж мають право на таку
послугу, від неї відмовляються. n
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n Пряма мова

Олег ЛЯШКО: «Україна на Cході
бореться за всю Європу»
Політик вважає
резолюцію ПАРЄ
лицемірною.
Засудити агресію Росії
в Азовському морі
та визнати захоплення
нею 24 українських
військових моряків лідер
Радикальної партії на сесії
Парламентської Асамблеї
Ради Європи у Страсбурзі
закликав європейців
припинити загравання
з Росією та не ховати
голови в пісок
Ірина ХОМЕНКО

олітик зауважив, що запропонований документ
ПАРЄ не називає речі
своїми іменами: агресора —
агресором, наших захоплених
моряків — військовополоненими. «У резолюції фактично
лицемірство. Немає ключового — визнання захоплених наших військовослужбовців полоненими. Ви шукаєте різні
слова, щоб уникнути визнання
російської агресії та військовополонених, визнання, що міжнародні договори щодо Росії
не діють. От до чого приводять
слабкість,
пристосуванство
і угодовництво, коли ви нама-

П
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гаєтесь догодити і думаєте, що
ваші обійми зупинять агресора. Вони, навпаки, його тільки
розпалюють, і сприймаються
як слабкість», — сказав Олег
Ляшко з трибуни ПАРЄ.
На думку українського політика, агресора зупинить тільки
сила. А розмови про політику
умиротворення щодо Росії —
міф і трата дорогоцінного часу.
«Який може бути діалог між
вовком і вівцею? Агресором
і жертвою?» — наголосив Олег
Ляшко. Політик не задоволений діями європарламентаріїв:
на його думку, ПАРЄ явно переживає кризу і готова проміняти
свої принципи — верховенства

права, державного суверенітету
і прав людини — на гроші Росії,
країни-агресора.
Дії Олега Ляшка в ПАРЄ
прокоментував керівник РПЛ
на Волині Володимир Кравценюк: «Принципи зараз намагаються розміняти на гроші,
на лояльність. А повинна бути
відповідь. Жорстка, тверда,
рішуча. Щоб не було спокуси
далі вчиняти злочини. І ми стали свідками того, як справді
потрібно обстоювати позиції
держави. Якби Олег Ляшко
не добивався прийняття поправок до резолюції, то нікого б наші проблеми і не цікавили. Зрозуміло, що кожному
своя сорочка ближча. До мене
Фото Прес-служби Радикальної партії.

Володимир Кравценюк: жорстка
позиція Олега Ляшка має бути
прикладом для політиків.

підходять волиняни, телефонують, просять передати
Олегові Валерійовичу подяку
за жорстку позицію і за те, що
поставив на місце російську
пропагандистку Скабєєву. Ніхто не має права втручатися
у внутрішні справи України,
тим більше відверто брехати
і перекручувати. Агресор розуміє тільки мову сили і визначеності, а не реверанси та догоджання».
Олег Ляшко твердо налаштований на жорсткий захист
українських інтересів, адже однієї резолюції ПАРЄ явно недостатньо. Що ж до Керченської
протоки, то там треба встановити міжнародний контроль,
переконаний політик. Тоді Росія
не зможе влаштовувати провокації, а українські підприємства
будуть безперешкодно вивозити свою продукцію.
Політик різко розкритикував
чинну українську владу, яка замість обстоювання національних інтересів намагається догодити всім сторонам.
«Події в ПАРЄ ще раз доводять: європейці думають тільки
про себе. Це приклад для нас,
українців. Ми маємо дбати лише
про національні інтереси. Бути
сильними, щоб не побиратися,
а самим давати руку допомоги
іншим. І ключ до нашої могутності — сильна економіка, віра
у свої можливості та радикальна
зміна політики і на міжнародному фронті, і всередині країни», —
підсумував Олег Ляшко. n

Елла ЛІБАНОВА,
директор Інституту
демографії та
соціальних досліджень
НАН України, про
більшовицьку ідею
«забрати і поділити»:

«

Такої кількості дорогих
автомобілів, як у Києві, я
не бачила ніде у світі. Ні
у Штатах, ні у Європі не
хизуються своїми доходами. Тобто мало того,
що накрали, то вони ще
й виставляють це. Звісно,
люди цим не задоволені.
Але я абсолютно переконана, що ми мусимо
боротися не за те, щоб у
них забрати, а за те, щоб
не дати красти далі. Це
різні речі. Бо якщо ми в
них сьогодні заберемо
й поділимо на всіх, то
завтра з’являться інші, які
теж почнуть красти. І ми
підемо другим колом цієї
спіралі.

»

n Точка зору

«Нечесних більше», або Чому статки родини
Гриценка не збігаються з витратами
Фото dyvys.info.

Головним
передвиборчим
лозунгом Анатолія
Гриценка (на фото),
кандидата в президенти
України, його штаб
обрав дуже красномовне
словосполучення
«Чесних більше».
Тож журналісти агенції
«Українські національні
новини» вирішили
перевірити на чесність
самого висуванця,
проаналізувавши
відомості декларації
політика про доходи
його родини з 2003 року

СПОНСОРСЬКА ДОПОМОГА
ПІНЧУКА

Досліджуючи
податкову
декларацію доньки Анатолія
Гриценка Світлани, натрапили на ще цікавіші дані. Ви-

Єгор ЧОБІТ

ПРИПУЩЕННЯ ЗАМІСТЬ
ВИСНОВКУ

Красномовні цифри статків
та витрат, які розійшлися більш

цифри статків та витрат,
« Красномовні
які розійшлися більш як на 12 мільйонів гривень,

УТРИМАНЕЦЬ

Перший висновок, який
напрошується навіть без глибинного аналізу декларації полковника за 2017 рік,
опублікованої вже як кандидата у президенти. Все
майно, а це 4 квартири у столиці, дві з яких були придбано
у 2014-му та 2013-му, будинок
(357,4 кв. м) та дві земельні
ділянки (2360 кв. м і 5829 кв.
м) під Києвом в Обухівському районі, автомобіль Toyota
RAV4 2016 року випуску і низка юридичних осіб у частковій
або повній власності належать
дружині Гриценка — Юлії Мостовій. Вона із сумарним річним доходом майже 375 тисяч гривень більш як удвічі
багатша за чоловіка. Полковникові ж належать лише авто-

ки на літак та проживання
в готелях), то виходить, що
«дебет — кредит» фінансового благополуччя кандидата
у президенти не збігається
аж на 12 143 200 гривень!
Можна припустити, що це,
власне, і є той показник не такої вже і чесності новоспеченого висуванця, який ми публічно закликаємо перевірити
НАЗК.

такої
«допомоги»
становила ще майже 330 тисяч
гривень. Отож припускаємо, що за п’ять років приховане фінансування кандидата
у президенти з боку одного
з найбагатших олігархів вилилося у кругленьку суму —
понад 1,4 мільйона гривень.
І це тоді, коли публічна риторика очільника «чесних» зводиться до постійних обіцянок
побороти олігархат у країні
та зруйнувати усталену традицію залежності української
влади від капіталів можновладців. Погодьтеся, якось
не зовсім чесна поведінка
Гриценка стосовно потенційних виборців.

мобіль Volvo XC90 2013 року
випуску та гідроцикл Yamaha
VX700 2006-го.
На рахунках кандидата
трохи більше 130 тисяч доларів (у національній валюті
кошти в банках не зберігає. —
УНН.), з яких він отримав відсотки на суму майже 180 тисяч гривень. Живе Гриценко
на пенсію, сумарний річний
розмір якої становив близько
140 тисяч гривень і на мізерну
зарплатню у 14,8 тисяч на рік
від НУ «Києво-Могилянська
академія».
«ДЕБЕТ — КРЕДИТ»

Якщо ж порахувати сумарний дохід Гриценка з 2003-го
по 2017 рік включно, отри-

маємо суму в 2 570 037 гривень. Дохід Мостової за аналогічний
період
сягнув
понад 8 мільйонів гривень
(8 070 819). Сумарний дохід
родини за 14 років становив
понад 10 мільйонів гривень
(10 640 856). А тут — найцікавіше. Якщо сумувати орієнтовну вартість рухомого та нерухомого майна, придбаного
родиною в період із 2013-го
по 2017 рік, то отримаємо
суму, удвічі більшу за легальні доходи родини Гриценків,
на суму 21 800 000 гривень.
Коли ж додати до отриманого числа ще й витрати на відпочинок Гриценка за останні три роки
(а це 368 744 гривні за квит-

вочевидь ставлять під сумнів задекларовану
чесність висуванця у президенти.
являється, у 2013 році вона
отримала більш як 124 тисячі гривень перерахувань
від благодійної організації
«Фонд Віктора Пінчука — Соціальна ініціатива». У 2014-му
такі благодійні відрахування
від організації українського
олігарха зросли майже удвічі й становили вже близько
244 тисяч гривень. У 2015му — трохи більше 113 тисяч,
у 2016-му — майже 245 тисяч,
у 2017-му — понад 355 тисяч.
У 2018 році Фонд Пінчука продовжив спонсорувати доньку Гриценка, і сума

»

як на 12 мільйонів гривень,
та системна й прихована спонсорська підтримка Анатолія
Гриценка Віктором Пінчуком
вочевидь ставлять під сумнів
задекларовану чесність і прозорість висуванця у президенти. Та висновки, шановний читачу, робити лише тобі!
Редакція ж УНН звернулася до всіх зацікавлених
сторін вказаного розслідування з проханням надати
публічні пояснення щодо
оприлюднених фактів.
Джерело:
УНН зі скороченнями. n

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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ОВИНИ КРАЮ

«ЛУЦЬК ПОВИНЕН
ЗБЕРЕГТИ СВІЙ КАПІТАЛ»
Андрій Покровський (на фото) — про розвиток міста
Депутат Луцької міської
ради вважає, що стратегія
розвитку обласного центру
до 2030 — це важливий
документ, який потрібно
виважено та комплексно
готувати

ДВІ СМЕРТІ
ВІД ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ
В ОДНОМУ СЕЛІ
Трагічний випадок стався нещодавно
у Ворокомлому, що на Камінь-Каширщині:
63-літній пенсіонер Сергій Х., будучи напідпитку,
пішов із дому й не повернувся
Іван КАПІТУЛА

е дочекавшись господаря, родичі почали
його пошуки. Та все марно. Довелося звернутися в місцеву поліцію. Наступного дня
вранці поліцейські знайшли Сергія на одній із вулиць села. Він був мертвий. Як встановили лікарі,
чоловік замерз.
На превеликий жаль, однією трагедією не обійшлося. Пішов із життя мешканець цього ж села 26-річний
Леонід Т. — також через переохолодження. За словами начальника сектору моніторингу Камінь-Каширського відділу поліції Валентини Коширець, він жив
сам. Часто пиячив. Грубку не завжди палив. Морози й
зробили свою чорну справу. Леонід ліг спати і не прокинувся. n

Н

Руслан ПИЛИПЧУК

ро це Андрій Покровський сказав у понеділок, 28 січня, під час
засідання постійної комісії
з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Обранець громади подякував департаменту економічної
політики за те, що майже всі
його пропозиції були враховані (30 пропозицій), та зазначив, що головне завдання для
міста — це зберегти капітали,
які в ньому залишилися.
«Ми повинні захищати місцевого інвестора та не давати
можливості відтоку фахової
робочої сили до інших країн.
Луцьк повинен зберегти свої
як матеріальні, так й інтелектуальні капітали», — зазначив
він.
Політик каже, що для успішної стратегії участь у її підго-
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Фото прес-служби Громадянського Руху «СВІДОМІ».

прозорість,
« Потрібні
відкритість
та постійний діалог.
Необхідно завжди
шукати
компроміси.

»

товці мають брати усі: від влади
до підприємців, які працюють
в обласному центрі.
«Потрібні прозорість, відР
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критість та постійний діалог.
Необхідно завжди шукати компроміси», — резюмував Андрій
Покровський.
Нагадаємо, що департамент економічної політики
міської ради займається розробкою стратегії розвитку
Луцька до 2030 року. Раніше,
під час засідання профільного
комітету, лише два депутати
внесли свої пропозиції: 1 — від
Тараса Шляхтича та 30 — від
Андрія Покровського. n

УТІКАЧ
«ПІД КАЙФОМ» СТРІЛЯВ
У ПРАВООХОРОНЦІВ
28 січня у Рівному система відеонагляду
«Безпечне місто» зафіксувала авто, яке
перебувало у розшуку. Орієнтування передали
екіпажам патрульної поліції та групі реагування
патрульної поліції, які розпочали переслідувати
транспортний засіб
Богдана КАТЕРИНЧУК

а вимогу правоохоронців зупинитися, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненщини, водій
лише додав швидкості та поїхав в напрямку
села Бармаки. Патрульні намагалися зупинити порушника, однак той протаранив два службові автомобілі «Тойота Пріус» і продовжив втечу. До затримання було залучено бійців роти поліції особливого
призначення. Приїхавши у лісосмугу поблизу села
Олександрія, чоловік покинув машину і побіг. Коли
поліцейським все ж вдалося наблизитися до нього,
то він дістав зброю і намагався вистрелити у їхній бік.
Однак, ймовірно, пістолет дав осічку. Правоохоронці
зробили попереджувальні постріли вгору, після чого
зловмисник здався. На щастя, під час інциденту ніхто
не постраждав.
Затриманим виявився 35-річний житель Олександрії, раніше судимий за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків. Минулого вівторка на брифінгу
начальник Рівненського райвідділення поліції Володимир Рой повідомив, що порушник перебував під дією
наркотиків. Нині він — в ізоляторі тимчасового тримання. n

Н

ЗАГИНУВ УВ’ЯЗНЕНИЙ
КОВЕЛЬЧАНИН
У Городоцькому виправному центрі, що поблизу
Рівного, страйкували засуджені
Валентин СТАВСЬКИЙ

они вимагали надати їм можливість вільного
пересування у виправному центрі та поза його
межами у радіусі 5-ти кілометрів, вільного вибору роботи та офіційного працевлаштування. Під час
страйку загинув чоловік, який упав зі сходів і вдарився
об них головою. На місце викликали екстрену медичну
допомогу. Але бригада, яка терміново прибула, констатувала смерть потерпілого.
— Попередньо встановлено, що в нього стався епілептичний напад. Працює слідчо-оперативна група.
Думаю, результати невдовзі будуть відомі, — сказав
керівник Городоцького виправного центру Віталій Гордіюк.
Загиблому було 32 роки, він — житель Ковеля.
А щодо вимог засуджених, то, за словами начальника виправної установи, вони не передбачені відповідним законом України. n
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Дружина повстанця Перця
переховувалася від чекістів 5 років
Подробиці слідства над Уляною Чепелюк стали відомими з архівної справи,
котру знайшли у Волинському обласному управлінні СБУ
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Закінчення.
Початок у «Волині» за 24 січня
Кость ГАРБАРЧУК

У 1950 РОЦІ В ЦУМАНСЬКИХ ЛІСАХ
ЩЕ БУЛИ ПОВСТАНЦІ

Уже 5 квітня заарештовану допитують капітан Данилов і той же слідчий
Ваганов. Вони намагаються
дізнатися,
ься дізнат
чоло
коли і де Уляна бачилася зі своїм чоловіком. Як «вибивалися» тіі покази,
ми можемо лише здогадуа
адуватися. Вона повідомляє
є
про зустріч із Василем
м
у хаті Тетяни Мазнюкк
ахх.
на липненських хуторах.
оли
А згодом її запитують, ко
коли
і куди він має прийти наступна
аступного разу. Жінка розповідає,
овід
дає, що
домовилися побачитися
ся в перший
день Пасхи (у 1950-му це було 9 квітня. — Авт.) в Одарки Ше
Шевчук
евчук на Липненських хуторах.
З самого початку
слідства
ку сл
лідства Уляна
Чепелюк заявляла, що не
е вміє писати,
тому старший лейтенант Ваганов після
допиту на кожній сторінці протоколу зазначав: «не грамотная». Згодом Уляна
розповіла, що 3 роки ходила в польську
школу. І далі вона вже сама підписувала
всі протоколи.
У справі є документ, надрукований на машинці і датований 7 квітня
1950 року: «Постановление о предъявлении обвинения», підписане начальником слідчого відділу УМДБ Волинської
області підполковником Кабановим.
Жінку звинувачують у тому, що
у 1945-му, під час виселення у східні райони СРСР, як дружини бандита, втекла
від конвою й перейшла на нелегальне
становище, «систематически встречалась с учасниками банды ОУН — своим
мужем Чепелюк Василием под псевдонимом «Перец» и другими: Чирук
Адамом, Гусак Иваном и бандитом под
псевдонимом «Иван», стирала им белье
и сообщала сведения о пребывании
в селах войсковых групп».
Завдяки справі Уляни Чепелюк ми
дізналися досі нікому не відомі подробиці про Перця та його побратимів.
У довідці від 7 лютого 1950 року йдеться
про те, що «в настоящее время на территории Цуманского района действует
районный провод «ОУН», в состав которого входят: 1) Районный проводник
«ОУН» «Иван», он же «Миша» — Пащук
Степан Давидович. 2) Рядовой бандит
«ОУН» «Перец», он же «Роман» — Чепелюк Василий Илларионович. 3) Рядовой бандит «ОУН» «Орех» — Линник
Максим Афанасьевич. 4) Рядовой бандит «ОУН» «Андрей» — Гусак Феодосий
Калинович. 5) Рядовой бандит «ОУН»

ТАК
не КОХАВ
24 січня 2019 року №1 (3)

В архівній справі, яку ми вручили
Лідії Літвінцовій, 476 аркушів.

він похований
« Кажуть,
у Цумані, але ніхто ж не знає,
де його могила.
»
«Петя» — Точинский Михаил Павлович.
6) Кущевой проводник «ОУН» «Тихий»,
он же «Сережа» — Павлик Степан Васильевич».
Це ще одне документальне підтвердження про діяльність незламних українських патріотів, котрі через 5 років
після закінчення Другої світової в такій
безнадійній ситуації боролися й не здавалися.
КРИЇВКА В КОМОРІ БАБИ ГАПКИ

На допиті 14 квітня жінка розповідає
про схрон у хаті Гапки Гусак на хуторі біля
села Злазне тодішнього Деражнянського району Рівненщини, в якому взимку
в 1947–1948 роках переховувався Перець з двома повстанцями на псевдо
Юрко і Макар. А Уляна жила в цієї жінки
й готувала їм їжу. Навесні 1948-го, коли
розтанув сніг, вони пішли, але назад
не повернулися, натрапили на військових на Постійненських хуторах. У перестрілці Юрко і Макар загинули. Василь
Чепелюк залишився живим і ще три
тижні переховувався в цій криївці.
У справі є протокол допиту жительки
села Злазне Гапки Гусак, 1880 року народження, у дворі якої знайшли обладнаний схрон. Вхід зроблено в коморі.
Згідно зі складеним актом його розміри
2 на 2 метри. І додається схема криївки,
яку знайшли у бабусиній хаті.

Але начальник управління МДБ Волинської області підполковник Кабанов
підписав постанову про невідкриття
кримінальної справи щодо Гапки Гусак,
враховуючи те, «что она имеет престарелый возраст — 70 лет и привлекать ее
к ответственности нецелесообразно».
Коли бабцю запитали, чому вона не повідомила органам радянської влади про
повстанців, та пояснила: «Я старая, неграмотная, живу одна, они все были вооружены…»
Читаючи цю справу, ми встановили прізвища емгебістів, які «полювали»
на українських патріотів та катували їхніх родичів. Деякі протоколи підписували начальник тодішнього Цуманського
районного відділу МДБ майор Летуновський, слідчий — лейтенант Пухир,
оперуповноважений — лейтенант Лосицький, помічник військового прокурора — старший лейтенант юстиції Малков.
Чекісти також заарештували й допитували Акулину Случик, 1930 року
народження, якій пред’явили звинувачення в тому, що з осені 1948-го до літа
1949-го вона переховувала в себе дружину Перця, нелегалку Уляну Чепелюк.
Судячи з протоколів, допити іноді
тривали по 10–12 годин. Ось запис від
22 березня 1950 року: «Допрос начат
в 13 часов 30 минут 22 марта и окончен в 3 часа 25 минут 23 марта. С перерывом на обед и отдых». Кати ще й
відпочивали, бо, видно, дуже втомлювалися, допитуючи молоду жінку.
Обвинувальний висновок по справі
№ 5152 щодо Уляни Чепелюк і Акулини
Случик підписує начальник управління

МДБ Волинської області полковник Сидоров. А 20 травня 1950-го, як написано; «в закрытом судебном заседании
без участия гособвинения и защиты
и без вызова свидетелей» військовий трибунал у складі підполковника
Дубовика, майора Прохорова, капітана
Крусинського і лейтенанта Мітрушева
ухвалив вирок: «Чепелюк Уляну заключить в исправительно-трудовые лагеря
сроком на двадцать пять (25) лет с поражением в правах на пять лет без конфискации имущества за отсутствием
такового в осужденной». Акулину Случик за те, що вона прихистила двоюрідну сестру, засудили на 10 літ. Дівчина
подала касаційну скаргу, й трибунал,
розглянувши повторно цю справу, засудив її на 25 років виправно-трудових
таборів.
З документа під грифом «Совершенно секретно» дізнаємося про етапування засудженої Уляни Чепелюк
в «Особый лагерь МВД СССР № 1 «Минеральный» станции Инта Печорской
железной дороги для отбытия наказания». У січні 1954-го справу переглянули
й зменшили термін покарання до 10 років. І нарешті 4 травня 1956-го дружину
Перця звільнили з табору. Вона повернулася до родини на Волинь, провівши
у неволі 6 років 1 місяць і 4 дні.
Ще один цікавий документ у цій
справі від 26 червня 1989 року. Довідка
Управління КДБ у Волинській області,
підписана заступником начальника Петриком на ім’я прокурора Найденка про
те, що кадебісти, розглянувши справу
(це вже роки горбачовської перебудови. — Авт.), прийшли до висновку, що
немає підстав для реабілітації. І лише
31 січня 1992 року Уляна Чепелюк була
нарешті реабілітована…
***
На завершення нашої тривалої розмови пані Ліда, яка не має навіть фотографії свого батька Василя Чепелюка,
пригадала один епізод:
— Це вже сталося після маминої
смерті. Я все просила Бога, щоби хоч
уві сні побачити тата. Бо вмру, й не буду
знати, яким він був. І якось він мені
приснився. Заходить в хату високий,
чорнявий чоловік у штанях галіфе й чоботах. Такий, як мама розповідала. Він
звертається до мене: «Я — твій батько.
А де мама?» А я йому відповідаю: «Мама
в другій кімнаті». Він мовчки пішов туди.
Після цього сну, ви знаєте, я три дні
плакала й дякувала Богу, що хоч так зустрілася з татом. Кажуть, він похований
у Цумані, але ніхто ж не знає, де його
могила.
ДОВІДКА «ВОЛИНІ»

Чепелюк Василь Іларіонович,
псевдо Перець, Роман.
Народився у 1923-му в селі Холоневичі Ківерцівського району Волинської області. Член Організації
українських націоналістів із 1943 року.
Керівник Цуманського районного
проводу ОУН (1946–1948). Загинув
31 грудня 1950-го в бою з опергрупою
Цуманського РВ МДБ у лісі поблизу
села Холоневичі. Місце поховання
не відоме.

с. 6

Ціна 5 грн

»

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

Читайте в іншій нашій газеті «ТАК НІХТО НЕ КОХАВ» за січень:

l ЗІРКОВЕ КОХАННЯ

«Не ревную і не даю
приводів для ревнощів»

»

Фото telegraf.com.ua.
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l ЕКСКЛЮЗИВ

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

Фото з архіву сім’ї ВЕРЕТКИ-КАЗЬМІРЧУКІВ.

l НЕЙМОВІРНИЙ СЮЖЕТ Одного дня дівчина

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

с. 7—9
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

І Бог послав Ірині чоловіка —
священика з Парагваю

»
«ТАК НІХТО
НЕ КОХАВ»
с. 12—13

ЗА 24 СІЧНЯ ВЖЕ У ПРОДАЖУ!
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Улюбленець
публіки Петро
Панчук: «Коли
моя Людмила
народжувала сина,
ми вдвох співали
«Гуцулку Ксеню»

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

Молилася – і Бог
послав Ірині чоловіка –
священика з Парагваю

Не бачили такої газети? Запитуйте у своєї листоноші!

НА ВОЛИНІ ЖИЛО ПОНАД
500 СТАРШИН ТА КОЗАКІВ УНР

НАВІТЬ СОВЄТИ НЕ ЗНИЩИЛИ У ЦУМАНІ
ПАМ’ЯТНИК ІЗ ТРИЗУБОМ,
ВСТАНОВЛЕНИЙ ЩЕ У 1920-Х

»

Закінчення. Початок на с.1

Кость ГАРБАРЧУК

— Якщо придивитися уважно,
то можна прочитати напис: «Тут спочиває полковник армії УНР Данило Лучко».
Згідно з датою офіцер помер у листопаді 1925 року, — пояснює отець Тарас. —
Найбільш дивовижним є те, що цей
пам’ятник уцілів у радянські часи, коли
совєти нещадно боролися з українським
націоналізмом. Ми ж знаємо, як комуністи плюндрували могили та руйнували й оскверняли храми. Тому постамент
із таким написом та тризубом мали знищити, щоб і сліду не залишилося. Але він
зберігся, щоб нащадки в майбутньому
згадали про вояків Української Народної
Республіки. Зверніть увагу, що на пам’ятнику добре видно витиснений у бетоні
тризуб, який не стерся за майже століття.
Як пояснює священик, нову надгробну плиту виготовили з ініціативи
колишнього голови Ківерцівської райдержадміністрації, дослідника історії
Волині Григорія Павленка. Краєзнавець
звернувся за допомогою до місцевих
депутатів та підприємців.
Цікавлюся в мого співрозмовника, що відомо про полковника, якого поховано у Цумані та звідки взялися бійці
УНР на Волині?
— Колись місцевий житель, дід Михайло Личко мені розповідав, що після
поразки у визвольних змаганнях частина вояків Української Народної Респу-

На бетонному постаменті добре видно знак,
який став нашим державним гербом.

з інших регіонів України
« Вихідцям
польська влада вкрай неохоче надавала
дозвіл на проживання на Волині.
»
бліки оселилася в Цумані. За версією,
це були офіцери, які проживали у двох
бараках, а працювали на підприємствах
князя Радзивілла, — пояснює отець Тарас. — Але про Данила Лучка, який помер 5 листопада 1925 року, у нас немає
жодних відомостей. Занадто багато
часу минуло з тих пір. Можливо, вдасться щось знайти в архівах. Думаю, у ньо-

Нову надгробну плиту виготовили
з ініціативи Григорія Павленка.

го була родина. Нащадки й не знають,
де поховано офіцера. Тому хочу звернутися до читачів «Газети Волинь» із проханням повідомити, якщо хтось із них
має хоча б якусь інформацію про полковника УНР Данила Лучка.

Загалом історія досить цікава. Сучасні дослідники стверджують, що
в армії Української Народної Республіки не було такого полковника. Але ми
маємо постамент у Цумані, якому майже 100 літ. Я ж не думаю, що це якась
помилка. Хіба у фахівців є повні списки
наших воїнів? Невже в історії не залишилося жодної згадки про полковника?
Намагаючись відшукати хоча б якісь
відомості про Данила Лучка, знайшов
документальне підтвердження того, що
інтерновані солдати й офіцери таки
справді проживали в наших краях. Історик та дослідник періоду визвольних
змагань Ярослав Тинченко у монографії
«Армія Української Народної Республіки
(1917–1921), пише, що більшість вояків
Армії УНР, котрі залишилися в Польщ прагнули оселитися саме у Вощі,
л
линському
воєводстві. Корінні жителі
щ в 1921 році повернулися в домівки.
ще
А
Але
вихідцям з інших регіонів України
п
польська
влада вкрай неохоче надав
вала
дозвіл на проживання на Волині.
У жовтня 1923-го перша група — пон
над
100 чоловік, переважно старшини
А
Армії
УНР на чолі з генерал-хорунжим
Є
Євгеном
Білецьким — виїхала під Рівне,
у село Бабин, для роботи на місцевій
ц
цукроварні.
Згодом тут було заснован сільськогосподарську колонію вояно
ків
к Армії УНР, у якій проживало майже
2 офіцерів.
200
До 1939 року в тодішньому Волинському
воєводстві Другої Речі Поспос
литої,
л
яке складалося з 11 повітів, мешкало понад 500 старшин та козаків УНР.
Найбільший їх осередок був у Рівному.
Вони також оселилися в Луцьку, Кременці, Сарнах, Ковелі, Цумані й інших
населених пунктах Волині. Як на мене,
досить цікава тема для майбутніх дослідників локальної історії. n

Р

n Варто знати!

КІНО ДЛЯ ГУРМАНІВ
Чому «ВОЛЯ» так активно розвиває послугу відео за запитом
Погодьтеся, кожному
знайоме розчарування,
коли вмикаєш телевізор
і ніяк не можеш дібрати
щось цікаве для себе.
На одному каналі вже
обридлий старий фільм,
на іншому — політичне
шоу, на третьому —
засилля реклами.
Вихід із такої ситуації
відомий — це відео
за запитом, яке
пропонують провайдери
телеком-послуг.
Те, що ви захотіли
переглянути саме
зараз, то і дивіться.
Це вже інший рівень
телебачення
Михайло СЕРДЮК

Що відчувають
жінки
в цивільному
шлюбі?

volyn.com.uaa
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
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Тим, хто користується
звичайним кабельним ТБ або
приймає сигнал через ефірну
антену, такий рівень не доступний. Адже потрібний постійний
зворотний зв’язок з провайдером для замовлення і управління послугою. Виходить, щоб
забезпечувати абонентів нею,
провайдерові треба підтримувати якісний інтернет і володіти великою бібліотекою фільмів і програм.
За оцінкою українців, які
підключають «ВОЛЮ», провайдер надає дуже зручну
і якісну послугу відео за запи-

том. Онлайн-кінотеатр «ВОЛЯ
Cinema» дає змогу глядачеві
обирати для себе найцікавіше
з більш як 30 тисяч фільмів,
телепрограм і мультфільмів.
Також є доступ до власних

телеканалів «ВОЛІ Cine+». Бібліотека кінотеатру регулярно
поповнюється новинками. Для
прикладу, наприкінці минулого року «ВОЛЯ» уклала угоду
з «1+1 media». У своїх пакетах

вона вже транслює 22 телеканали цієї медіагрупи і додатково отримала права на трансляцію 400 годин преміального
відеоконтенту
виробництва
«1+1 medіa» в онлайн-кінотеатрі «ВОЛЯ Cinema».
Різноманітність телебачення від «ВОЛІ» — це також результат співпраці з провідними
світовими виробниками контенту — FOX, Discovery, AMC,
Nat Geo. Завдяки їй компанія
постійно поповнює пакети телепрограм новими каналами.
А спеціально для футбольних
уболівальників «ВОЛЯ» розробила додаткову послугу «ВОЛЯ
Футбол +». З її допомогою можна на вимогу дивитися матчі
вищого рівня та огляди ігор Ліги
чемпіонів та Ліги Європи.
Як ми зазначали вище,
для перегляду відео за запитом телеглядачеві потрібен
інтернет. Тому вибір відео є
в абонентів таких комплексних
послуг «ВОЛІ», як «ТБ + Інтернет» і «ВОЛЯ + lifecell». Передплатник «ТБ + Інтернет» має
телебачення та швидкісний
інтернет із одних рук дешевші, ніж кожна послуга окремо.
А ті, хто має «ВОЛЮ + lifecell»,
ще й мобільний зв’язок
та 4.5 G. Не важко здогадатися чому саме ці дві комплексні
послуги «ВОЛІ» зараз мають
найбільший попит на вітчизняному ринку телекомунікацій. n
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n Зверніть увагу!

Інформація для нових субсидіантів,
яким субсидії призначено з 01.01.2019
Шановні одержувачі субсидії!
1 січня 2019 року кошти, передбачені в державному бюджеті для
виплати субсидії новим субсидіантам (яким субсидії призначено
з 01.01.2019), перераховуються
до Ощадбанку. Банк здійснюватиме
персоніфікований облік одержувачів субсидії та коштів, які надходять для виплати, у розрізі кожного субсидіанта. На підставі реєстрів нарахованих сум платежів
за спожиті комунальні послуги, які банк
отримає від постачальників комунальних послуг, Ощадбанк здійснюватиме
переказ коштів, що надійшли для виплати субсидій, на рахунки постачальників
комунальних послуг.
На кожного субсидіанта після опрацювання заяви на субсидію банком
буде автоматично відкритий персональний обліковий запис, на якому
буде відображатись житлова субсидія
у грошовій формі. Ощадбанк для цього
відвідувати не потрібно. Протягом
доби після перерахування коштів по-

стачальнику комунальних послуг банк
надсилає субсидіанту SMS-повідомлення про стан розрахунків. У повідомленні
обов’язково зазначаються дані, які саме
комунальні послуги і в якому обсязі необхідно оплатити власним коштом.
Після закінчення опалювального сезону залишки коштів для виплати субсидії,
відображені в персоніфікованих облікових записах одержувачів субсидії, які
утворилися станом на 1 червня, виплачуватимуться одержувачам шляхом перерахування на поточні рахунки, відкриті
в Ощадбанку. Кожному субсидіанту банк
надсилатиме SMS-повідомлення у червні
про перераховану суму залишку субсидії на його поточний рахунок. Споживач
зможе користуватись цими грошима
на власний розсуд. Жодних комісій від
субсидіантів та пільговиків за обслуговування їх персональних облікових
рахунків чи перерахування коштів
постачальнику комунальних послуг
Ощадбанк не братиме.

ДОВІДКОВО

lЩодо будь-яких питань, пов’язаних із призначенням субсидії, субсидіантам слід звертатись до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, зателефонувати
на урядову «гарячу лінію» (1545) або подати
звернення на сайті урядового контактного центру www.ukc.gov.ua.
lЗ приводу інформації про спожиті послуги,
нараховані суми, розмір заборгованості/переплати субсидіанти можуть звертатись до постачальників комунальних послуг.
lСтосовно операцій, відображених за відповідним обліковим записом, одержувачам
потрібно звертатись до контакт-центру Ощадбанку, тел. 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території
України).
З покроковою схемою перерахування субсидії можна ознайомитись у доданому інформаційному буклеті.

#монетизація_субсидій

Покрокова схема перерахування субсидії для нових субсидіантів,
яким призначено субсидію починаючи з 01 січня 2019 року
Будь ласка, зверніть увагу на те, що Ощадбанк відповідає лише за перерахування коштів субсидіанта на рахунки комунальних підприємств
відповідно до постанови КМУ від 21.10.1995 № 848, зі змінами та доповненнями

Ви отримали рішення про нарахування субсидії починаючи з 01 січня 2019 року
від структурного підрозділу з питань соціального захисту населення?
Так

2

Ні

Зверніться до найближчого структурного підрозділу з питань
соціального захисту населення

Ви отримуєте квитанції від комунальних підприємств
Ви продовжуєте, як і раніше, отримувати квитанції від своїх комунальних підприємств для оплати. У квитанції буде вказано повну вартість
спожитих послуг без урахування субсидії

3

Ви очікуєте на перерахування коштів
Ощадбанк здійснює перерахування коштів субсидіанта на рахунки комунальних підприємств за спожиті комунальні послуги до 18 числа
кожного місяця відповідно до зазначеної постанови

4

Ви отримуєте SMS
Протягом доби після перерахування коштів Ощадбанком на рахунки комунальних підприємств ви отримаєте SMS з інформацією про суми
коштів, які потрібно доплатити кожному комунальному підприємству

Важливо

Якщо комунальне підприємство не уклало договір з Ощадбанком або не надало Ощадбанку інформації щодо заборгованості, кошти
за послуги підприємству перераховано не буде. А в SMS надійде текст, що за такою послугою інформація відсутня. Ці кошти буде
використано на інші комунальні послуги в наступні місяці

5

Ви сплачуєте суму коштів
•Сплатіть суму коштів по кожному комунальному підприємству, що вказана в SMS від Ощадбанку
•Оплатіть послуги комунального підприємства в повному обсязі, якщо в SMS вказано, що по комунальному підприємству інформація відсутня

6

Ви накопичуєте залишок коштів
•Кожного місяця, коли ви споживаєте комунальні послуги на суму меншу, ніж розмір субсидії, у вас формується залишок коштів. Цей
невикористаний залишок за субсидією зберігається в Ощадбанку для покриття спожитих комунальних послуг у наступному місяці
•Якщо ви споживали комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за
субсидією буде перераховано на ваш поточний рахунок в Ощадбанку у червні. Рахунок для перерахування залишку коштів за субсидією
вам буде відкрито автоматично. Про надходження залишку на ваш поточний рахунок ви отримаєте SMS. Ці кошти ви зможете
використовувати на будь-які власні потреби

1. У контакт-центрі Ощадбанку (0 800
210 800) можна дізнатись тільки
таку інформацію:
•суму сплачених коштів за
субсидією
•суму, яку потрібно доплатити за
комунальні послуги
•перелік комунальних послуг, за
якими відсутня інформація, і за
якими ви сплачуєте згідно з
квитанціями
•залишок субсидії на поточний день
2. Відділення Ощадбанку не надають
жодних консультацій щодо субсидії
3. Інформацію щодо будь-яких питань,
пов’язаних з призначенням житлової
субсидії можна дізнатись у
найближчому структурному
підрозділі з питань соціального
захисту населення
4. Інформацію щодо спожитих послуг,
нарахованих сум за комунальні
послуги, розміру
заборгованості/переплати можна
дізнатись у надавачів комунальних
послуг

oschadbank.ua/sb

Ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 р.
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ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

n О часи! О звичаї!

Цей

День

ОБМОТАЛИ СКОТЧЕМ ГОЛОВУ
І БИЛИ ДО НАПІВСМЕРТІ
Десять поламаних ребер, переламаний ніс,
травма черепа, понівечене обличчя та сліди
від наручників на руках — таким 56-річного
рівнянина Володимира Жигадла (на фото)
привезли до лікарні. 15 січня чоловіка викрали
з-під будинку, де мешкає, на вулиці Романа
Шухевича. Били і відпустили тільки після того,
які він пообіцяв віддати збережені гроші.
Володимир, який працює вантажником на ринку
Дикого, одразу сказав: бив його колишній
роботодавець

озголосу побиття набрало, коли потерпілий
сам звернувся за допомогою до журналістів. На захист чоловіка стала також
правозахисниця Ліана Диновська, яка розповідає, що
причиною викрадення та побиття стала суперечка Володимира з підприємцем через
750 гривень, не виплачених
вантажнику. Підприємець начебто не віддавав підлеглому
тижневу зарплату, а коли той
спересердя кілька разів вдарив машину бізнесмена, той
учинив напад на працівника.
— Володимир пішов додому, і коли вже наблизився до арки будинку, до нього під’їхав бус підприємця,
з якого вистрибнув роботодавець із двома молодиками. Вони затягнули чоловіка в авто. Далі почався
жах, який дід пам’ятатиме
усе своє життя, — розповіла подробиці нападу Ліана
Диновська на своїй сторінці у «Facebook». — На нього одягли залізні кайданки
і скотчем замотали голову,
прорізали лише отвір для
носа. Били всю дорогу до селища неподалік Рівного. Потім затягли в сарай матері
підприємця і прикували його
там кайданками. Били протягом чотирьох годин, періодично виходили пити каву

Р

і курити. Весь час погрожували розправою всій сім’ї.
Володимир Жигадло благав
не вбивати, пообіцяв віддати
на ремонт авто тисячу євро.
Саме така ідея і спрацювала
для порятунку. Кайданки зрізали болгаркою, бо заклинив
замок. Група осіб повезла
вантажника додому, кинувши
на сидіння буса якусь ганчірку, винесену з будинку, щоб
не забруднив все кров’ю,
якою вже стікав. Один молодик пішов із Володимиром
Жигадлом до квартири, весь
час штурхав його у спину ножем, повторюючи, щоб дід
не надумав їх надурити. Вантажникові вдалося вскочити
у свою квартиру і викликати
поліцію.

в історії
лютого

3

в сарай матері підприємця і прикували
« Затягли
його там кайданками. Били протягом чотирьох
годин, періодично виходили пити каву і курити.
»
Підприємець, якого звинувачує Володимир Жигадло, — 37-річний Валерій
Остапчук. На ринку Дикого він має кіоск з одягом,
а в суді — не одну справу
на розгляді. Зокрема, торік
на чоловіка правоохоронці
подали матеріали до суду
про побиття ним дружини.
Справу розглядають досі.
Свою причетність до нападу на вантажника підприє-

3 лютого 1518 року міланська
герцогиня, майбутня
королева Польщі Бона
Сфорца (на малюнку) виїхала
з італійського міста Барі
до тодішньої столиці Речі
Посполитої — Кракова

к проїжджала королева Бона, то дала
назви багатьом урочищам. Була вона сліпою. Вмилась у криниці біля села, прозріла і сказала: «От і видва!»
Це означало, що вона вже бачить. Пізніше село стало називатись Вижва», — таку легенду
ще й дотепер можна почути від
старожилів про походження
назви (колись воно мало статус
міста) Нової Вижви Старовижівського району.

«Я
мець заперечує:
— Я шокований тим, що
він розповідає. Те, що він п’яним копав ногами моє авто,
бачили жінки. Але я його
не зачіпав. Грошей йому
не винен, бо він не працював.
Він постійно п’є. Не знаю,
чого він вирішив, що я на нього нападав. Мене там взагалі
тоді не могло бути.
За фактом нанесення
тілесних ушкоджень слідчі
Рівненського відділу поліції
розпочали досудове розслідування за попередньою
правовою
кваліфікацією
частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України

(умисне легке тілесне ушкодження). Крім того, поліцейські внесли відомості
за частиною 2 статті 146 ККУ
(незаконне
позбавлення
волі, вчинене групою осіб).
Минулого тижня чоловіків, які били вантажника, суд
взяв під варту. Серед них —
і Валерій Остапчук. Стосовно двох інших зловмисників,
то це були 17- та 18-річні
юнаки. n
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Королева жодного
разу не була
на Волині, але про неї
тут складали легенди

Андрій
БОРКОВСЬКИЙ

Фото rivnepost.rv.ua.

Левко ЗАБРІДНИЙ
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та поташу. Останній отримували
з деревного попелу і використовували для виробництва скла,
мила, відбілювання тканин. Попит на цей товар був чималим.
Тож невдовзі ком’яги з поташем потяглися Західним Бугом
до Балтійського моря, а звідти
до різних міст Європи.
Наприкінці життя королева
зажила лихої слави: нібито вона
отруїла свою невістку Барбару
Радзивілл, другу дружину Сигізмунда ІІ Августа. Ці та інші події
спричинили ворожнечу між королевою-матір’ю та сином. Урешті-решт Бона вирішила вибратися

вирішила вибратися на історичну
« Бона
батьківщину — в Італію. А заодно вивезти всі
свої багатства. Але тоді запротестував король
та шляхта.

»

У XVI столітті це містечко переходить у власність королеви
Бони, яка помінялася володіннями з князем Василем Сангушком, запропонувавши тому взамін маєтності в Білорусі. Так вона
стала власницею Вижви, Ковеля
та навколишніх сіл, яким надала
економічні привілеї.
Загалом із приїздом королеви в Польщі пов’язують чимало змін, починаючи від моди
на вбрання, нових продуктів
на кшталт апельсинів, лимонів
на столах аристократів та широкого застосування звичайної
виделки до філософії гуманізму
і нових методів господарювання.
Молода (вийшла заміж у 26 років
за вдвічі старшого Сигізмунда І)
королева швидко допетрала, що
величезні володіння Польщі
в Україні можуть приносити добрий зиск. Тому починає налагоджувати експорт у Західну
Європу худоби, зерна, дерева

на історичну батьківщину — в Італію. А заодно вивезти всі свої багатства. Але тоді запротестував
король та шляхта. Тож італійці
довелося відмовитися від володінь у Польщі та Литві, але вдалося зберегти особисті кошти. Про
розмір вивезеного красномовно
свідчить такий факт: невдовзі
після повернення в Барі Сфорца
позичила іспанському королеві
420 тисяч золотих дукатів, тобто
майже півтори тонни золота (дукат важив 3,5 грама).
Немає жодних доказів, що
за свого панування в Польщі
Бона хоч раз перебувала на Волині. Але легенд про неї — ціла
хмара. Їх зафіксовано в Ковелі,
Самарах, Датині, Річиці та Заболотті Ратнівського, Смідині,
Яревищі, Любохинах, Лютці,
Борзовій Старовижівського районів та Кременці Тернопільської
області. То, може, вона все-таки
була в нашому краї? n

Р Е К Л А М А

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

відбудеться індивідуальний
прийом лікарями

ефективне
лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування  анонімне
м. Луцьк, просп.
Волі, 6 (Фе де рація
проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75=11=75,
20=05=55, моб.:
095=808=20=53,
098=388=88=36.
м. Рівне, тел. (0362) 43=57=58.
Центральний офіс: Черкаси, вул.
Ложешнікова, 1/1, (0472) 63=16=16,
63=25=28.
Ліцензія Серія АВ № 539362
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Вітаємо!
90 років від дня народження зустрічатиме 1 лютого дорога матуся,
любляча бабуся, прабабуся, жителька села Скобелка Горохівського району
Ганна Ксенофонтівна
ПАЧКОВСЬКА.
Де взяти слова, щоб вдячність передати за все добро, за ласку, за любов, за світ, який нам подарували,
за тепло, яке даруєте знов.
Не журіться, мамо, що літа минають,
Що у вас волосся посріблило вмить.
Виросли вже діти й внуки, правнуки ростуть,
За якими серденько болить.
Дорога та рідна, проживіть 100 літ,
Хай вам усміхнеться веселковий світ.
Хай вас обминають горе і біда,
А душа хай буде вічно молода.
Нехай вас пам’ятають внуки, правнуки та діти,
Нехай в саду співають солов’ї,
Бажаємо за 100 в здоров’ї жити,
Добра та щастя у вашому житті.
З глибокою
повагою та любов’ю
син Олександр, невістка
Євгенія, внуки Богдан,
Юрій, Віталій, Галина,
Тетяна, Ольга, правнуки
Соломія, Наталія, Віталіна,
Тимофійко.

70 років 1 лютого виповнюється колишньому багаторічному керівнику поштової галузі Волині, жителю
Луцька
Ярославу Федоровичу
КРАВЧУКУ.
Шановний ювіляре, своє
життя ви присвятили становленню та розбудові української пошти в нашому краї.
Прийміть щирі вітання, шану та вдячність
за вашу працю на благо рідної країни.
Бажаємо вам міцного здоров’я, гарного
настрою. Нехай кожен день буде осяяний почуттями радості, взаєморозуміння, хай усміхається доля та дарує міцне здоров’я й довголіття. А тепло та затишок рідної оселі, любов
дітей та внуків надійно
захищають від негараздів.
Щастя і благополуччя вам.
З повагою
профспілковий
комітет, працівники
та ветерани поштової
галузі Волині.

День народження учора
відсвяткував
турботливий
тато, люблячий дідусь та прадідусь, житель села Бузаки
Камінь-Каширського району
Володимир
Парфентійович
ПАНАСЮК.
Хороших є людей багато,
та хоч планету обійди, як прадідусь, дідусь, наш тато, такого точно не знайти. Бажаємо сто років прожити, здоров’я доброго, щоб ще правнуків
одружити.
Хай ваша нива, щедра й золота,
Добром, спокоєм, щастям процвітає.
Любові, миру, радості, добра
Від щирої душі ми вам бажаєм.
Нехай Господь дарує вам життя,
А в ньому все, що можна побажати.
А що не вміститься
у цих простих словах,
В молитвах у Господа
будемо благати.
З великою
любов’ю та повагою
діти, внуки,
правнуки.

2 лютого золотий ювілей святкуватиме турботлива донька, дорога
дружина, найкраща матуся, сестра,
жителька Горохова
Любов Олександрівна
БОЙКО.
На килимі років, немов чарівна
м’ята,
Розквітла твоя ювілейна дата.
Хай цвіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до тебе щоднини
прибуває.
Хай твоє серце, лагідне та ніжне,
Не знає болю, смутку і образ.
Нехай здоров’я у тебе буде
І негаразди обминають повсякчас.
Боже, Ти живеш над нами,
Тебе благаємо в цей час:
Пошли здоров’я нашій дочці,
сестрі, дружині, мамі
І збережи її для нас.
З повагою та любов’ю
батьки, чоловік Ігор,
син Богдан, сестра Світлана
з сім’єю.

Р
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Гарної зимової днини,
30 січня, зустріла 55-річний
ювілей найкраща мама, чудова дружина, турботлива
невістка, жителька села Дідичі Ківерцівського району
Зінаїда Олексіївна
ДУБИНА.
У цей святковий світлий
день,
Коли настав ваш ювілей,
Ми вас усі вітаємо,
Добра та радості бажаємо.
Дай вам Боже днів щасливих,
Дай добра, здоров’я й сили,
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти.
І ділитись словом щирим,
Теплим, радісним, правдивим.
А сьогодні, у це свято,
Щастя зичим вам багато.
Хай вас Бог благословляє, многих літ вам
посилає.
З найщирішими
побажаннями
сини Петро, Павло,
чоловік Володимир,
свекор Анатолій.

Учора ювілейний день народження відсвяткувала гарна жінка, директор ЗОШ I–III
ступенів села Дідичі Ківерцівського району
Зінаїда Олексіївна
ДУБИНА.
Летять літа, мов бистрі
води,
І не вернути їх назад,
А нам не віриться
сьогодні,
Що вам — 55.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм
його щиро.
Щоб радісним
і довгим був ваш вік
З добром, любов’ю,
спокоєм і миром.
З повагою
колектив школи.

А

:)) Анекдоти
— Соню, виходьте за мене
заміж.
— Ізю, ви мені обручку з дiамантом на весілля подаруєте?
— Спритно ви мене відшили.
:)) :)) :))
— Бібліотека в тебе велика,
книжки пошарпані, значить,
читаєш. Інтелігент!
— Я коли п’яний, у книжки ховаю грошi, а в яку — не
пам’ятаю.
:)) :)) :))
Син грає на скрипці, щеня
завиває. Заходить батько:
— Ти можеш грати те, що
Рекс не знає?
:)) :)) :))
Чоловік заходить до психіатра:
— У моєї дружини нав’язлива ідея, що хтось намагається
вкрасти її сукні.
— Ви в цьому впевнені?
— Абсолютно. Вона найняла чоловiка, щоб вiн охороняв
їх. Я виявив його вчора у шафі.
:)) :)) :))
— Цей пішохід-самогубець
вже півгодини біжить попереду
нашої машини.
— З’їжджай швидше з тротуару на дорогу.

Т

ЕЛЕПРОГРАМА
4 — 10 ЛЮТОГО

з історією для душі!
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телеканалів

■ Життя, як серіал

Не скажи у гніві
Фото objectiv.tv.

Її привезли пізно
вночі в стані сильної
депресії. Вона ні на кого
не дивилася. Кусала губи
і говорила:
— Ну навіщо мені життя без
нього. Відпустіть додому.
Не хочу нікого бачити
Sandra OLEK
нашій неврології були непоодинокі випадки, коли
людина потрапляла до нас
після сильного стресу, але хід
її думок і поведінка ще давали їй
шанс бути серед здорових «на
голову» людей, а не поповнювати ряди пацієнтів психлікарень.

У

— Сестро, вколіть їй платифілін з димедролом і прослідкуйте,
щоб вона заснула, — наказав мені
Михайло Юрійович, черговий лікар.
Я підійшла до ліжка, на якому
сиділа хвора, обнявши себе руками за плечі, й попросила її лягти.
Та слухняно і байдуже, але загальмовано виконала моє прохання.
Коли зробила ін’єкцію, вона озвалася до мене кволим голосом:
— Побудьте зі мною, будь ласка. Мені так важко, що й словами
не сказати, але я хочу вам про все
розповісти, — по її обличчю потекли сльози.
— Добре, тільки недовго, —
озвалася через хвилину мовчанки, бо мене давно з нетерпінням
очікував Ігор, хлопчина, який уже
майже місяць лежав у сусідній палаті і з яким час від часу я... кохала-

завжди когось кидають, перш ніж
« Хлопці
знайдуть жінку, з якою захочуть створити

»

сім’ю.
ся ночами. Глянувши на годинник
і переконавшись, що уже далеко
за північ, пересмикнула плечима й
строго повторила:
— Тільки недовго.
Напевно, на дівчину почало
діяти снодійне, бо не зразу й усвідомила, що до неї звертаються.
Вона звела на мене погляд велетенських зелених очей, і я зрозуміла, що в таку прірву легко впасти
будь-якому хлопцеві.
— Що ви сказали? — засинаючи, перепитала дівчина.
Побачивши, що вона от-от таки
засне, радо рушила до виходу і вже
взялася за клямку, коли почула:
— Не йдіть, будь ласка. Може,
моє тіло й спить, а душа цього зро-

ПОНЕДІЛОК, 4 ЛЮТОГО
УТ-1

ІНТЕР

06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:30 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:40 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 11:35
Д/ц «Аромати Іспанії» 12:30
Енеїда 13:15, 14:30 РадіоДень
13:55 Д/ц «Неповторна
природа» 15:20 Чудова гра
15:50 Хто в домі хазяїн? 16:20
Д/ц «Супер Чуття» 16:55 По обіді
шоу 18:20 Тема дня 19:00
Разом 19:30 Д/с «Наглядачі
заповідника» 20:05 Д/с
«Секрети замків Великобританії»
21:25 UA:Спорт 21:45
Розважальна програма з
Майклом Щуром 22:15 Д/ц
«Подорож відкритим космосом»
22:45 Перша шпальта

02.45 «Три сестри» 04.10 «Орел
і Решка. Морський сезон 3»
05.00 «Top Shop» 05.30, 22.45
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10 Ранок з Інтером
09.20, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.10,
12.25 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» (16+) 13.40 Х/ф
«МАНІЯ ВЕЛИЧІ» 15.50 «Чекай
мене. Україна» 20.00
«Подробиці» 21.00 Т/с
«Мереживо долі» (16+) 00.30 Т/с
«Таїсія» (12+) 01.35 «Речдок»

історія»
07:50 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:40 МастерШеф 12+
12:55 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Один за всіх 16+
18:55 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
22:50 Т/с «Закохані жінки»
23:55 Давай поговоримо про
секс 16+

бити не в силах.
«Кат би тебе забрав із твоїм
тілом і душею», — подумала, повертаючись до хворої. І раптом,
сердячись на те, що через цю «заторможену» дівулю у мене відкладається сеанс кохання, виголосила:
— Ну що нового чи незвичного ти можеш мені розповісти?
Тебе покинув хлопець? Здивувала.
Хлопці завжди когось кидають,
перш ніж знайдуть жінку, з якою
захочуть створити сім’ю. І це лише
твоя вина, а не його, що не зуміла
бути такою, яка йому подобається.
Тільки твоя, — мій голос аж тріскотів від ненависті до пацієнтки. —
Уяви собі, якби тобі сподобався
хтось інший, хіба б ти не скориста-

ТБ
09:45 Х/ф «ЗАБОРОННЕ
ЦАРСТВО»
11:50 Х/ф «ВОЛОДАР СТИХІЙ»
13:50 Х/ф «ПРОРОК»
15:50 Ревізор
18:00 Страсті за Ревізором
21:00 Х/ф «СМОКІНГ»
23:00 Х/ф «РОЗБІРКИ У
БРОНКСІ»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса 08.00,
13.45 Правда життя 09.05, 16.45
Невідомий океан 10.05, 17.45
ICTV
Азія класу люкс 10.55 Код
доступу 11.55 Містична Україна
05:00 Служба розшуку дітей
12.40, 19.40 Речовий доказ
05:05 Т/с «Відділ 44»
14.55, 23.35 Секрети Другої
05:50 Громадянська оборона
УКРАЇНА
06:40, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, світової 15.50, 21.45 Річкові
монстри 18.45, 20.50 Секретні
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
21:00 Факти
території 22.35 Таємнича
Україною
09:15, 19:20 Надзвичайні
Латинська Америка 00.30
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
новини
Підроблена історія
23:00 Сьогодні
10:10
Антизомбі.
Дайджест
1+1
09:30 Зірковий шлях
11:05, 13:20 Секретний фронт.
К-1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
11:20 Реальна містика
Дайджест
«Сніданок з 1+1»
06:30 «TOP SHOP»
13:20, 15:30 Агенти
14:50, 16:20 Х/ф «ВПІЙМАЙ
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
07:40 М/с «Каспер»
справедливості 16+
МЕНЕ, ЯКЩО
19:30 ТСН: «Телевізійна 16:00 Історія одного злочину
08:25 М/ф «Земля до початку
ЗМОЖЕШ»
служба новин»
часів 7: Камінь
16+
16:45 Х/ф «ОСТАННІЙ РУБІЖ»
09:30, 10:55, 12:20 «Одруження 18:00 Т/с «Таємниці»
Холодного Вогню»
20:15 Прорвемось!
наосліп»
09:50 М/ф «Воруши ластами,
19:50 Ток-шоу «Говорить
21:20 Т/с «Розтин покаже»
13:05 «Міняю жінку 5», 8 серiя
Семмі»
Україна»
22:15 Свобода слова
14:45 «Сімейні мелодрами»
11:15 Т/с «Пригоди Геркулеса»
21:00 Т/с «Коротке слово «Ні»
15:45, 17:00 Т/с «Моє чуже
НОВИЙ КАНАЛ 13:50 «Вірю не Вірю»
23:30 Х/ф «СУДНА НІЧ»
життя»
14:40 «Орел і Решка. Морський
06:00 Абзац
СТБ
19:20 «Секретні матеріали 2019»
сезон»
07:49, 09:44 Kids Time
20:45 Х/ф «ЕРАГОН»
15:40, 21:00 «Орел і Решка.
05:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова 07:50 Х/ф «ЙОКО»
22:45 «Гроші 2019»
Перезавантаження.

лася можливістю вибору і чи замислювалася б над тим, що комусь
боляче від цього?
Вона звела на мене вже повністю осмислений погляд і мовчала.
— Ти впевнена, що не могла б
покохати іншого?
— Ні, — після недовгої паузи
таки мусила визнати вона.
— От бачиш. Тож не мучся
через дурницю, закривай очі,
виспись — і завтра ти знайдеш
значно міцніше кохання, про
втрачене почуття згадуватимеш
із здивуванням, а зустрівши колишню симпатію, глянеш і подумаєш: невже через цього козла,
від якого тхне сумішшю поту, перегару й смердючих шкарпеток,
ледь не розпрощалася з життям?
І це я — така красива зеленоока,
схожа на чаклунку дівчина? Спи! —
повторила.
— Не можу. Все було не так
просто. Прийшов, покохав, покинув…
— Ага. Ти навіть зробила аборт,
бо він не хотів дитини: ви ж іще такі
молоді.
Дівчина від здивування аж сіла
на ліжкові.
— Звідки ви про це знаєте? Я ж
нікому. Навіть матері. Навіть найкращій подрузі.
— Чудна ти! Хіба це новина?
Кожен мій хлопець через певний
час примушував мене так вчинити.
— І ви завжди погоджувалися?
Це ж гріх. Мені й досі пече в душі й,
певно, ніколи не перестане.
— Краще гріх, ніж самій ростити дитину від покидька, якому
зовсім байдужа твоя доля, а тим
більше життя якоїсь писклі.
— Своєї дитини?
— Називай як хочеш. Але деякі чоловіки і в старості не розумі-

Америка»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 Х/ф «ОДЕРЖИМІСТЬ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:25, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:50 «ДжеДАІ»
10:45 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
14:45 Х/ф «ХРАМ ЧЕРЕПІВ»
16:40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
19:25 Т/с «Опер за викликом-3»
20:30 Т/с «Опер за викликом-4»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-6»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «СПЛЯЧА
КРАСУНЯ»
11.00 Вечірка
17.00 Т/с «Рання пташка»
19.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Вечірка 2
23.00 Сімейка У

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 11:55 Топ-матч
06:10 Інтер - Болонья.
Чемпіонат Італії
ZIK
08:05 Тоттенгем - Ньюкасл.
07.00 Перші про головне. Ранок.
Чемпіонат Англії
Дайджест 07.20 Вижити в
09:55 LIVE. Шахтар - Ботев.
Україні 08.00, 09.00, 11.00 Перші
Контрольна гра
про головне. Ранок. Новини
12:00 Рома - Мілан. Чемпіонат
08.20, 09.10 Д/ф «Дзеркало
Італії
історії» 10.00, 11.20, 13.20,
13:50 Лестер - МЮ. Чемпіонат
16.15, 17.20, 18.15 Перші про
Англії
головне. Коментарі 12.00 Докаz
15:40, 22:45 Футбол NEWS
13.00, 15.00 Перші про головне.
16:00 Журнал Ліги чемпіонів
День. Новини 15.20 Між своїми
16.00 Перші про головне. День. 16:30 Ювентус - Парма.
Чемпіонат Італії
Дайджест 17.00, 19.00 Перші
18:15 Англія - Хорватія. Ліга
про головне. Вечір. Новини
Націй УЄФА
18.00 Перші про головне. Вечір.
19:55 LIVE. Фрозіноне - Лаціо.
Дайджест 19.15 VOX POPULI
Чемпіонат Італії
20.00 HARD з Влащенко 21.00,
21:55 LIVE. Вест Гем - Ліверпуль.
06.20 Перші про головне.
Чемпіонат Англії
Підсумки 21.40 Гра Z вогнем
22.30 Гра в класику з Сергієм
UA: РІВНЕ
Рахманіним 23.30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 03.00 07.00 Ранкове шоу «Добрий
Художній фільм
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,

ють, що ж таке діти і навіщо вони
потрібні нам, жінкам. І якщо ти така
розумна, то чому ж погодилася
на гріх?
Вона заплакала:
— У мене не було вибору.
Я щойно закінчила школу. Живу
з батьками. Вони б мене вигнали,
якби тільки дізналися, що чекаю
дитину. Мої батьки дуже строгі.
Мати, якби дізналася про щось подібне, то вбила б мене на місці.
— Зачекай, я на хвилиночку
вийду. Зразу ж повернуся, й ми
продовжимо розмову, якщо ти
ще не заснеш.
— Яке може бути спання. Я чекатиму. Вибач, що відриваю вас від
прямих обов’язків.
«А таки відриваєш», — зі злістю
думала дорогою і прикидала, чи
встиг уже Ігор заснути? Тоді пропало кохання. Бо хлопець спить
так, що й гарматою не розбудиш.
І тоді доведеться чекати наступного нічного чергування, ходити
три ночі не коханою. Роздеру тоді
цю пацієнтку на клапті й за вітром
розвію.
Штовхнула двері чоловічої
палати. Так і є. Ще від порога було
добре чути заливчасте хропіння
Ігоря. Три ночі. Ще три ночі без
обіймів такого хлопця. Ну що ж.
Треба хоч гнів зірвати на хворій,
а то руки так і сверблять.
...Вона не спала. Сиділа, зіщулившись, підібгавши під себе ноги.
— То на чому ми зупинилися?
Чи не на тому, що, взнавши про
твою вагітність, батьки б тебе роздерли?
— Так.
— І ти, така ніжна, вирішила, що нехай краще постраждає
ні в чому не винна дитина, хай
її видеруть із твого тіла, ніж батьки мають тебе вбити. Цікаво, як ти
собі це уявляла? — продовжувала
знущатися я. — Приходиш додому,
кажеш з порога, пустивши сльозу:
«Мамо, я вагітна», а мати відчиняє
шухляду, дістає ніж й встромляє
його в твої груди. Так? — запитала
голосом судді, який зараз, видно, здався дівчині голосом вищої
справедливості, бо вона затремтіла, мов у пропасниці, і попросила:
— Годі про це. Мені й так погано…
— А ти хотіла, щоб від такого
було добре? Боліло?
— Дуже.
Закінчення на с. 18

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

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
08:00, 08:30, 13:30, 17:00, 19:00
Новини 09:00 «Своя земля»
09:33, 13:00 «Енеїда» 10:00,
21:55 «Тема дня» 10:30 Д/ц
«Неповторна природа» 11:00,
17:40 Wise cow 11:32 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:29
Д/ф «Таємниче місто Гелон»
13:44 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:10, 14:55,
17:10, 18:00 «Світ навколо»

14:15 Радіодень «Модуль
знань» 15:00 Д/с «Незвідані
шляхи» 15:52 «Українська
читанка» 16:00 Радіодень
«Життя +» 16:30 «Букоголіки»
17:14 «Разом» 18:12 Т/с «Еліза»
19:23 «Тема дня» (прямий ефір)
19:52 #ВУкраїні 20:18 Лайфхак
українською 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:50 «Спільно»
21:23 Схеми. Корупція в
деталях 22:25 Д/ф «Марко
Вовчок. Таємнича зірка»

ЕСПРЕСО
00.00, 03.05, 08.30
«Політичний МаринаД» 01.00,
06.30 «Світ цього тижня»
02.00, 05.50 «Княжицький»
02.40, 23.00 «Культ:Експрес» з
Марією Бурмакою 04.00
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 05.00
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 05.25, 22.00
«Поліцейська хвиля» 07.30
«Суботній політклуб» 09.30
«Людина і право» з Борисом
Захаровим 09.55, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
10.05, 15.15 «Погода» з
Наталкою Діденко 10.10,
11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
15.20, 16.10, 17.10, 18.15
Коментар 15.30, 22.30 «Ваша
Свобода» 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 21.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
21.55 «ІТ-Документ» 23.30
«#Скандали_тижня»

ТБ

ВІВТОРОК, 5 ЛЮТОГО
УТ-1

ІНТЕР

06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:30 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:40 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 11:35 Д/ц «Аромати
Іспанії» 12:00 Д/ц «Аромати
Мексики» 12:30 «Енеїда» 13:15,
14:30 РадіоДень 13:55, 19:50 Д/ц
«Неповторна природа» 15:20 Т/с
«Галерея Вельвет» 16:55
UA:Фольк 18:20 Тема дня 19:00
Спільно 20:05 Д/с «Секрети
замків Великобританії» 21:25
UA:Спорт 21:45 Наші гроші 22:15
Д/с «Як працюють машини»
22:45 Складна розмова

02.15 «Три сестри» 03.30, 18.00,
19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 04.15, 20.00
«Подробиці» 05.00 «Top Shop»
05.30, 22.50 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 Ранок з
Інтером 10.10 Т/с «Згадати
молодість» 12.25 Х/ф
«НЕПРИБОРКАНИЙ» (16+)
14.50, 15.50, 16.45, 01.35
«Речдок» 21.00 Т/с «Мереживо
долі» (16+) 00.30 Т/с «Таїсія»
(12+)

1+1

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коротке слово «Ні»
23:20 Без паніки

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30, 10:55, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:00 «Міняю жінку 5»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:15 Х/ф «ПІСЛЯЗАВТРА»
22:45 «Одруження наосліп 5»

УКРАЇНА

СТБ
05:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова

історія»
07:45 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:30 МастерШеф 12+
13:00 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
22:50 Т/с «Закохані жінки»
23:55 Давай поговоримо про
секс 16+

ICTV
05:35, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:00 Прорвемось!
10:55, 17:00 Антизомбі.
Дайджест
11:50, 13:20 Х/ф «ОСТРІВ
ГОРЛОРІЗІВ»
13:55 Т/с «Бібліотекарі»
16:10, 21:20 Т/с «Розтин покаже»
22:15 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:20 Х/ф «ДОРОЖНЯ
ПРИГОДА»

НОВИЙ КАНАЛ
06:20 Т/с «Меліса та Джой»
11:00 Т/с «Хроніки Шаннари»

УТ-1

ІНТЕР
02.15 «Три сестри» 03.30, 18.00,
19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 04.15, 20.00
«Подробиці» 05.00 «Top Shop»
05.30, 22.50 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 Т/с «Згадати
молодість» 12.25 Х/ф «СМЕРТЬ
НЕГІДНИКА» (16+) 14.50, 15.50,
16.45, 01.35 «Речдок» 21.00 Т/с
«Мереживо долі» (16+) 00.30 Т/с
«Таїсія» (12+)

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30, 11:00, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:05 «Міняю жінку 5»
14:45 «Сімейні мелодрами»
15:45, 17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45 Х/ф «ДЖОН УЇК»
22:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Коротке слово «Ні»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

08:30 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
10:20 МастерШеф 12+
13:30 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
22:50 Т/с «Закохані жінки»
23:55 Давай поговоримо про
секс 16+

ICTV
05:35, 10:05, 17:10
Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
11:55, 13:20 Х/ф «ДОРОЖНЯ
ПРИГОДА»
14:05 Т/с «Бібліотекарі»
16:15, 21:20 Т/с «Розтин
покаже»
20:15 Секретний фронт
22:15 Скетч-шоу «На трьох» 16+
23:25 Х/ф «ДОРОЖНЯ
ПРИГОДА-2»

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Абзац
07:00 Т/с «Меліса та Джой»
11:40 Т/с «Хроніки Шаннари»

УТ-1

20:45 Х/ф «ВІЙНА»
22:30 «Право на владу 2019»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
09:40 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:50 «Вірю не Вірю»
14:45 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15:45, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»

13:10 Т/с «Загублені»
15:50 Суперінтуїція 12+
19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ»
23:00 Х/ф «16 КВАРТАЛІВ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.05,
13.55 Правда життя 09.05
Таємнича Латинська Америка
10.05, 17.55 Азія класу люкс
11.05 Місця сили 11.55, 00.35
Містична Україна 12.45, 19.45
Речовий доказ 15.00, 23.35
Секрети Другої світової 16.00,
21.45 Річкові монстри 16.55,
22.35 Невідомий океан 18.45,
20.50 Секретні території 01.20
Наші 04.00 Там, де нас нема

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
09:40 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:50 «Вірю не Вірю»
14:45 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15:45, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

ТБ

ЧЕТВЕР, 7 ЛЮТОГО
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:40 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 11:35 Д/ц «Аромати
Мексики» 12:30 «Енеїда» 13:15,
14:30 РадіоДень 13:55 Д/ц
«Неповторна природа» 15:20 Т/с
«Галерея Вельвет» 17:30
Ювілейний концерт гурту
«Піккардійська терція» 18:20
Тема дня 18:55 Біатлон. Кубок
світу. VII етап. Індивідуальна гонка
20 км. Чоловіки 21:25 UA:Спорт
21:45 Схеми. Корупція в деталях
22:15 Д/с «Як працюють машини»
23:05 Біатлон. Кубок світу. VII
етап. Індивідуальна гонка 15 км.
Жінки

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.10,
13.45 Правда життя 09.15, 16.50
Невідомий океан 10.10, 17.50
Азія класу люкс 11.00 Місця сили
11.50, 00.35 Містична Україна
12.35, 19.40 Речовий доказ
14.50, 23.40 Секрети Другої
світової 15.50, 21.45 Річкові
монстри 18.45, 20.50 Секретні
території 22.40 Таємнича
Латинська Америка 01.25
Ризиковане життя 04.55 Скептик
05.20 Доктор Хайм

ТБ

СЕРЕДА, 6 ЛЮТОГО
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:30 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:40 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі» 11:35 Д/ц «Аромати
Мексики» 12:30 «Енеїда» 13:15
РадіоДень 13:55 Д/ц «Неповторна
природа» 14:30 52 вікенди 15:20
Т/с «Галерея Вельвет» 16:55
Сильна доля 18:20 Тема дня 19:00
Своя земля 19:30 Д/с «Наглядачі
заповідника» 20:05 Д/с «Секрети
замків Великобританії» 21:25
UA:Спорт 21:45 Складна розмова
22:15 Д/с «Як працюють машини»
22:45 Схеми. Корупція в деталях

12:50 Т/с «Загублені»
15:20 Суперінтуїція 12+
19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ГРОШІ ВИРІШУЮТЬ
ВСЕ»
22:55 Х/ф «ПОДОРОЖІ
ГУЛІВЕРА»

СТБ

06:55 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
ІНТЕР
08:50 Містичні історії з Павлом
02.15 «Три сестри» 03.30, 18.00,
Костіциним 16+
19.00 Ток-шоу «Стосується
10:40 МастерШеф 12+
кожного» 04.15, 20.00
13:55 Хата на тата 12+
«Подробиці» 05.00 «Top Shop»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
05.30, 22.45 «Слідство вели... з
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
Леонідом Каневським» 07.00,
16+
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
22:50 Т/с «Закохані жінки»
Інтером» 10.10 Т/с «Згадати
23:55 Давай поговоримо про секс
молодість» 12.50 Х/ф
16+
«БОРСАЛІНО І КОМПАНІЯ»
14.50, 15.50, 16.45, 01.35
ICTV
«Речдок» 21.00 Т/с «Мереживо
05:35 Громадянська оборона
долі» (16+) 00.30 Т/с «Таїсія»
06:30 Ранок у великому місті
(12+)
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
УКРАЇНА
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
1+1
10:05 Секретний фронт
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 11:55, 13:20 Х/ф «ДОРОЖНЯ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
ПРИГОДА-2»
23:00 Сьогодні
«Сніданок з 1+1»
14:05 Т/с «Бібліотекарі»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 09:30 Зірковий шлях
16:15, 21:25 Т/с «Розтин покаже»
11:20 Реальна містика
19:30 ТСН: «Телевізійна
17:15 Антизомбі. Дайджест
13:20, 15:30 Агенти
служба новин»
20:15 Інсайдер
справедливості 16+
09:30, 11:00, 12:20 «Одруження
16:00 Історія одного злочину 16+ 22:15 Скетч-шоу «На трьох» 16+
наосліп»
23:30 Х/ф «ГРОМОБІЙ»
18:00 Т/с «Таємниці»
13:10 «Міняю жінку 4»
19:50 Ток-шоу «Говорить
14:45 «Сімейні мелодрами»
НОВИЙ КАНАЛ
Україна»
15:45, 17:10 Т/с «Моє чуже життя»
05:50 Абзац
19:20 «Секретні матеріали 2019» 21:00 Т/с «Коротке слово «Ні»
07:20 Т/с «Меліса та Джой»
23:20 Контролер
20:40 «Чистоnews 2019»

11:30 Т/с «Хроніки Шаннари»
13:20 Т/с «Загублені»
16:00 Суперінтуїція 12+
19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ 2: ПЕРШЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ»
22:50 Х/ф «СМОКІНГ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.00,
13.45, 14.20 Правда життя 09.05
Таємнича Латинська Америка
10.05, 17.45 Азія класу люкс
11.00 Місця сили 11.50, 00.35
Містична Україна 12.35, 19.40
Речовий доказ 14.55, 23.35
Секрети Другої світової 15.55,
21.45 Річкові монстри 16.45,
22.35 Невідомий океан 18.45,
20.50 Секретні території 01.20
Таємниці кримінального світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
09:40 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:50 «Вірю не Вірю»
14:45 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15:45, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»

23:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 Відеобімба
15:10 Х/ф «СТРАХОВЩИК»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-6»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00, 22.00 Вечірка 2
14.00 Панянка-селянка
16.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
23.00 Сімейка У

ФУТБОЛ-1

06:00, 16:00 «Європейський
ZIK
WEEKEND»
07.00 Перші про головне. Ранок. 06:50 Журнал Ліги чемпіонів
Дайджест 07.20, 08.20, 09.20,
07:20, 22:50 Чемпіонат Англії.
11.20, 13.20, 16.20, 17.20, 18.20
Огляд туру
Перші про головне. Коментарі
08:15 Челсі - Гаддерсфілд.
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
Чемпіонат Англії
головне. Ранок. Новини 12.10 Гра 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
Z вогнем 13.00, 15.00 Перші про
NEWS
головне. День. Новини 15.20 Між
10:20 Рома - Мілан. Чемпіонат
своїми 16.00 Перші про головне.
Італії
День. Дайджест 17.00, 19.00
12:05
Вест
Гем - Ліверпуль.
Перші про головне. Вечір. Новини
Чемпіонат Англії
18.00 Перші про головне. Вечір.
13:55 Шахтар - Партизан.
Дайджест 19.15 VOX POPULI
Контрольна гра
20.00 Хард-ток-шоу «DROZDOV»
21.00, 06.20 Перші про головне. 16:50 Ман Сіті - Арсенал.
Чемпіонат Англії
Підсумки 21.40 Ток-шоу «Злий
18:40 Топ-матч
дім» 23.00 Вижити в Україні
18:50 Півн. Ірландія - Австрія.
23.45 Історична правда з
Ліга націй УЄФА
Вахтангом Кіпіані 03.00 Художній
20:40 Шахтар - Ботев.
фільм
Контрольна гра

2+2

23:45 Наполі - Сампдорія.
Чемпіонат Італії

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00
Д/с «Дешевий відпочинок» 09.30,
13.00 Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 10.00, 13.45, 19.25,
21.55 Тема дня 10.30, 15.00 Д/с
«Неповторна природа» 11.00,
17.40 Лекції «100 років кіно» 11.30
Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 12.30 Д/ф
«Неочікуване побачення» 14.15
Радіодень «Модуль знань» 15.30
Д/с «Таємниці підводного світу»
16.00 Радіодень «Життя +» 16.30
«Музlove» з Любою Морозовою
17.15 «Спільно» 18.10 Т/с «Еліза»
19.55 Разом. Регіональні дебати
20.20 Лайфхак українською
20.50 «Своя земля» 21.25
Шахтарська зміна 22.25 Д/ф «В
Україні»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00 «Дешевий відпочинок»
09:30, 13:00 «Енеїда» 09:56,
14:10, 17:10 «Світ навколо» 10:00
«Тема дня» 10:30 Д/ц
«Неповторна природа» 11:00,

ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30,
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00
Д/с «Бюджетний відпочинок»
09.30, 13.00 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 10.00,
13.45, 19.25, 21.55 Тема дня
10.30, 15.00 Д/с «Неповторна
природа» 11.00 Лекції. «100 років
літератури» 11.20 Публіцистична
програма «Розсекречена історія»
12.10 Д/ф «Богдан Гаврилишин.
ФУТБОЛ-1
Місія свободи» 14.15 Радіодень
06:00 Кальярі - Аталанта.
«Модуль знань» 15.30 Д/с
ZIK
Чемпіонат Італії
«Таємниці підводного світу» 16.00
07:45
Вест
Гем
Ліверпуль.
07.00 Перші про головне. Ранок.
Радіодень «Життя +» 16.30
Чемпіонат Англії
Дайджест 07.20, 08.20, 09.20,
«КіноWall» з Сергієм Тримбачем
09:30, 20:10 Журнал Ліги чемпіонів 17.15 «Своя земля» 17.40 Лекції
11.20, 13.20, 16.15, 17.20, 18.20
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS «100 років літератури» 18.10 Т/с
Перші про головне. Коментарі
10:20 Ювентус - Парма. Чемпіонат «Еліза» 19.55 «Шахтарська зміна»
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
Італії
головне. Ранок. Новини 12.05,
20.20 Лайфхак українською
12:05 Шахтар - Ботев. Контрольна 20.50 Програма розслідувань
20.00 HARD з Влащенко 13.00,
гра
15.00 Перші про головне. День.
«Наші гроші» 21.25 Ток-шоу
Новини 15.20 Між своїми 16.00 13:50 Ман Сіті - Арсенал.
«Складна розмова» 22.25
Перші про головне. День.
Чемпіонат Англії
«Пліч-о-пліч»
Дайджест 17.00, 19.00 Перші про 16:00 «Сіткорізи». Прем’єра
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
головне. Вечір. Новини 18.00
16:30 Рома - Мілан. Чемпіонат
Перші про головне. Вечір.
Італії
НОВА ВОЛИНЬ
Дайджест 19.15 VOX POPULI
18:20 Швейцарія - Бельгія. Ліга
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
21.00, 06.20 Перші про головне.
націй УЄФА
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
Підсумки 21.40 Гра Z вогнем
20:40 Чемпіонат Італії. Огляд туру 08:00, 08:30, 13:30, 17:00, 19:00
22.30 Перші другі 23.30
21:35 LIVE. Евертон - Ман Сіті.
Новини 09:00 «Дешевий
Історична правда з Вахтангом
Чемпіонат Англії
відпочинок» 09:30, 13:00
Кіпіані 03.00 Художній фільм
23:45 Інтер - Болонья. Чемпіонат «Енеїда» 09:56, 14:10, 17:10
Італії
«Світ навколо» 10:00 «Тема дня»
ТЕТ
10:30 Д/ц «Неповторна
06.00 ТЕТ Мультиранок
UA: РІВНЕ
природа» 11:00, 17:45 Wise cow
09.45 Х/ф «БРЕМЕНСЬКІ
11:32 Д/ф «Розсекречена
07.00 Ранкове шоу «Добрий
МУЗИКАНТИ»
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
15:20 Х/ф «КОДЕКС ЗЛОДІЯ»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-6»

11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00, 22.00 Вечірка 2
14.00 Панянка-селянка
16.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
23.00 Сімейка У

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
08.00, 21.00 «Вердикт» з
Сергієм Руденком 03.00, 05.30,
15.30, 22.30 «Ваша Свобода»
03.30 «Поліцейська хвиля»
04.00 «Суботній політклуб»
05.00 «Міжнародний огляд» з
Юрієм Фізером 09.00
«Мандруй своє» 09.30 «Успішні
в Україні» 09.55, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 НОВИНИ 10.05, 15.15
«Погода» з Наталкою Діденко
10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
Коментар 22.00 «Шустрова
Live» 23.00 «Студія Захід» з
Антоном Борковським

історія» 12:29 Д/ф «Гуцулка
Ксеня» 13:44, 21:55 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:15
Радіодень «Модуль знань»
15:00 Д/с «Неповторна
природа» 15:30 Д/с «Таємниці
підводного світу» 16:00
Радіодень «Життя+» 16:30
КіноWall з Сергієм Тримбачем
17:14 «Своя земля» 18:12 Т/с
«Еліза» 19:23 «Тема дня»
(Прямий ефір) 19:52
«Шахтарська зміна» 20:18
Лайфхак українською 20:30
Новини. Сурдопереклад 20:50
«Наші гроші» 21:23 «Складна
розмова» 22:25 «Пліч-о-пліч»

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00,
21.00 «Вердикт» із Сергієм
Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
22.30 «Ваша Свобода» 03.30
«Шустрова Live» 04.00
«#Скандали_тижня» 04.30
«Культ: Експрес» з Марією
Бурмакою 05.00 «Поліцейська
хвиля» 09.00 «PRO здоров’я» з
Іриною Коваль 09.55, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
18.15 Коментар 22.00 «Вартові
Еспресо» 23.00 «Княжицький»

23:20 Евертон - Ман Сіті. Чемпіонат «Тема дня» 10:30 Д/ц
«Неповторна природа» 11:00,
Англії
17:45 Wise cow 11:32 Д/ф
ТЕТ
2+2
UA: РІВНЕ
«Розсекречена історія» 12:29 Д/ф
«Сімдесятники. Леонід Биков»
06.00 ТЕТ Мультиранок
07.00 Ранкове шоу «Добрий
06:00 Мультфільми
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 13:44, 21:55 «Тема дня».
09.45 Х/ф «КІТ У ЧОБОТЯХ»
08:00 Т/с «Безсмертний»
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00 Сурдопереклад 14:15 Радіодень
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
09:35, 18:15 «Спецкор»
Д/с «Дешевий відпочинок» 09.30, «Модуль знань» 15:00 Д/с
13.00, 22.00 Вечірка 2
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
13.00 Кулінарно-літературне шоу «Неповторна природа» 15:30 Д/с
14.00 Панянка-селянка
10:55, 17:15 «Загублений світ»
«Таємниці підводного світу» 16:00
«Енеїда» 10.00, 13.45, 19.25,
16.00 Т/с «Рання пташка»
12:55 «Облом.UA.»
Радіодень «Життя+» 16:30
21.55 Тема дня 10.30, 15.00 Д/с
18.00 4 весілля
15:00 Х/ф «ЧУЖИЙ»
NeoСцена з Олегом Вергелісом
«Неповторна природа» 11.00
20.00, 21.00 Одного разу під
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
17:14 «Чудова гра» 18:12 Т/с
Лекції. «100 років літератури»
Полтавою
викликом-4»
«Еліза» 19:23 «Тема дня» (Прямий
11.30 Публіцистична програма
20.30, 21.30 Танька і Володька
21:35, 23:20 Т/с «Кістки-6»
«Розсекречена історія» 12.30 Д/ф ефір) 19:52 «Букоголіки» 20:18
«Євген Патон. Щедрість таланту» Лайфхак українською 20:30
ФУТБОЛ-1
ZIK
14.15 Радіодень «Модуль знань» Новини. Сурдопереклад 20:50
07.00 Перші про головне.
06:00 Челсі - Гаддерсфілд.
«Складна розмова» 21:23
15.30 Д/с «Таємниці підводного
Ранок. Дайджест 07.20, 08.20,
Чемпіонат Англії
світу» 16.00 Радіодень «Життя +» «Спільно» 22:25 «Наші гроші»
10.00, 11.20, 13.20, 16.20, 17.20, 07:50, 11:55 Топ-матч
16.30 «НеоСцена» з Олегом
18.20 Перші про головне.
ЕСПРЕСО
08:00 Наполі - Сампдорія.
Вергелісом 17.15 Д/ф «Чудова
Коментарі 08.00, 09.00, 11.00
Чемпіонат Італії
00.00, 06.00, 19.00 «Великий ефір
гра» 17.45 Лекції. «100 років
Перші про головне. Ранок.
09:45, 10:45, 15:40, 22:30 Футбол
Василя Зими» 02.00, 08.00
літератури» 18.10 Т/с «Еліза»
Новини 09.10 Добрий ZIK
NEWS
«Вердикт» із Сергієм Руденком
19.55 «Букоголіки» 20.20
09.45 Сім чудес України 12.10 09:55 LIVE. Шахтар - Ваккер.
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Лайфхак українською 20.50
Гра Z вогнем 13.00, 15.00
Контрольна гра
Ток-шоу «Складна розмова» 21.25 Свобода» 03.30, 09.30 «Вартові
Перші про головне. День.
12:00 Тоттенгем - Ньюкасл.
Еспресо» 04.00 «Студія Захід» з
«Спільно» 22.25 Програма
Новини 15.20 Між своїми
Чемпіонат Англії
Антоном Борковським 05.00,
розслідувань «наші гроші»
16.00 Перші про головне. День. 13:50 Ювентус - Парма. Чемпіонат
09.00, 23.00 «Шустрова Live»
Дайджест 17.00, 19.00 Перші
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
Італії
про головне. Вечір. Новини
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
16:00, 22:50 Журнал Ліги чемпіонів
НОВА ВОЛИНЬ
18.00 Перші про головне.
10.05, 15.15 «Погода» з Наталкою
16:30 Лестер - МЮ. Чемпіонат
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
Вечір. Дайджест 19.15 VOX
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
Англії
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
POPULI 20.00 Докаz 21.00,
18:20 Німеччина - Нідерланди. Ліга 08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини 13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
06.20 Перші про головне.
18.25 Коментар 18.15
націй УЄФА
09:00 «Дешевий відпочинок»
Підсумки 21.40 Прямим
«Агро-Експрес» 21.00 «Політклуб
09:30, 13:00 «Енеїда» 09:56,
текстом з Остапом Дроздовим 20:10 «Сіткорізи»
Віталія Портникова» 23.30
20:40
Рома
Мілан.
Чемпіонат
Італії
14:10,
17:10
«Світ
навколо»
10:00
23.00 Стежками війни 23.30
«Поліцейська хвиля»
23:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 03.00 Художній фільм

17:45 Wise cow 11:32 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:29 Д/ф
«Стефан Турчак. Партитура долі»
13:44, 21:55 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:15 Радіодень
«Модуль знань» 15:00 Д/с
«Неповторна природа» 15:30 Д/с
«Таємниці підводного світу» 16:00
Радіодень «Життя+» 16:30
МузLove з Любою Морозовою
17:14 «Спільно» 18:12 Т/с «Еліза»
19:23 «Тема дня». (Прямий ефір)
19:52 «Разом» 20:18 Лайфхак
українською 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:50 «Своя
земля» 21:23 «Шахтарська зміна»
22:25 #ВУкраїні

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 8 ЛЮТОГО
УТ-1

ІНТЕР

06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:30 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:40 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 11:35
Д/ц «Аромати Мексики» 12:30
«Енеїда» 13:15, 14:30 РадіоДень
13:55 Д/ц «Неповторна
природа» 15:20 Т/с «Галерея
Вельвет» 16:55 Д/ц «Браво,
шеф!» 18:20 Тема дня 19:00
Перший на селі 19:30 Д/ц
«Мегаполіси» 20:00 Д/с
«Секрети замків Великобританії»
21:25 UA:Спорт 21:55 Перша
шпальта 22:25 Д/с «Найбільш
завантажений у світі»

02.15 «Три сестри» 03.30, 18.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
04.15 «Подробиці» 05.00 «Top
Shop» 05.30, 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» 10.10 Т/с
«Згадати молодість» 13.00 Х/ф
«ШОК» (16+) 14.50, 15.50,
16.45, 23.45 «Речдок» 20.00
«Подробиці тижня» 22.00 Д/п
«Ірина Муравйова. Не вчіть мене
жити!»

1+1

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:40, 15:30 Т/с «Референт»
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00 Т/с «Коротке слово «Ні»
23:20 Слідами

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30, 11:00, 12:20 «Одруження
наосліп»
13:15 «Міняю жінку 4»
14:45 «Сімейні мелодрами»
СТБ
15:45, 17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
06:05 Хата на тата 12+
19:20 «Секретні матеріали 2019» 11:30, 20:00 Х/ф «ЗАГАДКА
20:25 «Чистоnews 2019»
ДЛЯ АННИ»
20:35, 22:55 «Ліга сміху 2018»

15:20, 22:50 Х/ф «ДІВЧАТА»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+

ICTV
05:35, 10:55, 17:15
Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:00 Інсайдер
11:55, 13:20 Х/ф «ЄЛЕНА
ТРОЯНСЬКА»
14:55 Т/с «Бібліотекарі»
16:15 Т/с «Розтин покаже»
20:15 Антизомбі
21:25 Дизель-шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
09:00, 19:00 Хто зверху? 12+
15:00 Вар’яти 12+
21:00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ 3: ЗНОВУ
ДО НАВЧАННЯ»
22:45 Х/ф «ГРОШІ
ВИРІШУЮТЬ ВСЕ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.00,
13.45 Правда життя 09.05,
15.50, 21.45 Річкові монстри

УТ-1

1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100»
11:15, 23:30 «Світське життя
2019»
12:15 Т/с «Маршрути долі»
16:30, 21:40 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка 2018»
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українські сенсації 2019»

ІНТЕР
02.15, 01.45 «Добрий вечір на

Інтері» 03.40 «Подробиці тижня»
05.20 «Top Shop» 05.50 «Школа
доктора Комаровського.
Невідкладна допомога» 06.10
«Готуємо разом» 07.10 «Чекай
мене. Україна» 09.00 «Слово
Предстоятеля» 09.10 Х/ф
«ЗАКОХАНИЙ ЗА ВЛАСНИМ
БАЖАННЯМ» 11.00 Х/ф
«ВІДПУСТКА ЗА СВІЙ РАХУНОК»
13.40 Х/ф «НАЙЧАРІВНІША ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША» 15.15
Х/ф «ЧОРНИЙ ТЮЛЬПАН» 17.45
Х/ф «АНЖЕЛІКА - МАРКІЗА
ЯНГОЛІВ» 20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Голос з минулого»
(12+) 00.10 Х/ф «МИЛЕНЬКИЙ
ТИ МІЙ»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:15 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Коротке слово «Ні»
14:20, 15:20 Х/ф «ВИХОВАННЯ
ТА ВИГУЛ СОБАК
І ЧОЛОВІКІВ»
16:50, 20:00 Т/с «На гойдалці
долі»
22:15 Т/с «Найщасливіша»

СТБ
05:55, 16:55 Хата на тата 12+
07:25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
09:20 Т/с «За вітриною»

19:00 Євробачення 2019
Національний відбір
21:30 Євробачення 2019
Національний відбір.
Підсумки голосування
22:30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»

ICTV
05:25 Скарб нації
05:35 Еврика!
05:40, 12:45, 18:45 Факти
06:05 Більше ніж правда
07:45 Я зняв!
09:35 Дизель-шоу 12+
10:45, 10:50 Особливості
національної роботи
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
15:10 Т/с «Розтин покаже»
19:10 Х/ф «ПАДІННЯ ОЛІМПУ»
21:15 Х/ф «ПАДІННЯ
ЛОНДОНА»
23:05 Х/ф «ЛЕОН»

НОВИЙ КАНАЛ
05:24, 06:09 Kids Time
05:25 М/с «Лунтік та його друзі»
06:10 Ревізор
08:25 Страсті за Ревізором
11:25 Х/ф «16 КВАРТАЛІВ»
13:20 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ»
15:20 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ 2: ПЕРШЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ»

УТ-1

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 Лотерея «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
11:00, 12:05 «Світ навиворіт»
12:40 Х/ф «САХАРА»
15:10 Х/ф «ДЖОН УЇК»
17:30 Х/ф «ВІЙНА»

19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 9»
23:25 «Ліга сміху 2018»

ІНТЕР
03.25, 20.00 «Подробиці» 03.55,
10.00 «Орел і Решка. Морський
сезон 3» 04.45, 12.00 «Орел і
Решка. Мегаполіси» 05.40 Х/ф
«ДВОЄ ПІД ОДНІЄЮ
ПАРАСОЛЬКОЮ» 07.15 Х/ф
«НАЙЧАРІВНІША ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША» 09.00
«Готуємо разом» 11.00 «Орел і
Решка. Морський сезон 2» 13.00
Х/ф «007: КАЗИНО «РОЯЛЬ»
(16+) 15.50 Т/с «Фалько» 18.00
Х/ф «ЧУДОВА АНЖЕЛІКА» 20.30
Ток-шоу «Стосується кожного»
22.25 Х/ф «ІДЕАЛЬНЕ
ВБИВСТВО» (16+) 00.25 «Речдок»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 Відеобімба
15:20 Х/ф «НІКОВА ПОМСТА»
19:25 Х/ф «СЛІД СМЕРТІ»
21:15 Х/ф «СНАЙПЕР»
23:00 Х/ф «ЧУЖІ»

17:15 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ 3: ЗНОВУ
ДО НАВЧАННЯ»
19:00 Х/ф «АЛЬФА»
21:00 Х/ф «ПОМПЕЇ»
23:05 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВ’ЯТОГО
ЛЕГІОНУ»

ВИГУЛ СОБАК
І ЧОЛОВІКІВ»

СТБ
06:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:20 Все буде смачно!
10:30 Хата на тата 12+
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Один за всіх 16+
22:15 Я соромлюсь свого тіла 16+

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «ПАСТУШКА»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
13.00 Вечірка 2
14.20 Х/ф «СНІГОВА
КОРОЛЕВА»
16.00 Т/с «Рання пташка»
18.00 4 весілля
20.00 Одного разу під
Полтавою
20.30 Танька і Володька

21.00 М/ф «Панда Кунг- Фу 3»
23.00 Х/ф «ПОСПІШАЙ
КОХАТИ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Рома - Мілан. Чемпіонат
Італії
07:45, 22:50 «Сіткорізи»
08:15 Евертон - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:20 Лаціо - Емполі.
Чемпіонат Італії
12:05 Челсі - Гаддерсфілд.
Чемпіонат Англії
13:55 Інтер - Болонья.
Чемпіонат Італії
16:00 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
16:30 Вест Гем - Ліверпуль.
Чемпіонат Англії
18:20 Шахтар - Ваккер.
Контрольна гра
20:10 Світ Прем’єр-ліги
20:40 Ювентус - Парма.
Чемпіонат Італії
23:20 Лестер - МЮ. Чемпіонат
Англії

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

герої війни» 13:44, 21:55 «Тема
дня». Сурдопереклад 14:15
Радіодень «Модуль знань»
15:00 Д/с «Неповторна
природа» 15:30 Д/с «Таємниці
підводного світу» 16:00
«Чудова гра» 16:30 БібліоFun з
Ростиславом Семківим 17:14
«Букоголіки» 18:12 Т/с «Еліза»
19:23 «Тема дня» (Прямий
ефір) 19:52 «Пліч-о-пліч»
20:18 Лайфхак українською
20:30 Новини. Сурдопереклад
20:50 «Схеми. Корупція в
деталях» 21:23 «Своя земля»
22:25 «Як дивитися кіно?»

21:25 LIVE. Парма - Інтер.
Чемпіонат Італії

Сурдопереклад 14:14
«Розсекречена історія» 15:15
«Радіодень. Книжкова лавка»
16:09 Вистава «Шепіт вбивці»
18:04 «Сильна доля» 18:40
Новини 18:55 Національний відбір
Євробачення (Прямий ефір)
22:30 NeoСцена з Олегом
Вергелісом

18:50 Х/ф «ВІЙНА БОГІВ»
21:00 Х/ф «РОБІН ГУД: ПРИНЦ
ЗЛОДІЇВ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 06.50,
23.45 Містична Україна 07.40,
18.05 У пошуках істини 09.30
Секрети Другої світової 12.25,
20.25 НЛО: секретний архів 15.10
Невідомий океан 16.10
Дивовижна Індія 17.05, 22.50
Річкові монстри 00.55 Код доступу

2+2

ТЕТ

06:00 Мультфільми
08:05 «102. Поліція»
09:00 ДжеДАІ-4. Найкраще 2018
10:00 «Загублений світ»
15:00 Х/ф «НІКОВА ПОМСТА»
16:55 Х/ф «СНАЙПЕР»
18:40 Х/ф «ГРА НА
ВИЖИВАННЯ»
20:15 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
22:05 Т/с «Ділянка лейтенанта
Качури. Фільм 3.
Смертельний танець»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Оз: Повернення у
Смарагдове місто»
12.50 Х/ф «СПЛЯЧА КРАСУНЯ»
14.00 4 весілля
17.00 Х/ф «ПОСПІШАЙ
КОХАТИ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Сімейка У

10:00 «Загублений світ»
13:00 «Шалені перегони»
14:00 Х/ф «МАШИНА»
15:50 Х/ф «СЛІД СМЕРТІ»
17:40 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
19:15 Х/ф «МЕДАЛЬЙОН»
21:10 Х/ф «РОЗПРАВА»
23:05 Х/ф «ЧУЖІ»

08.30 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 09.35 «Хто в домі хазяїн?»
10.00, 16.20 Д/ф «Чудова гра»
10.30 Д/с «Неповторна природа»
11.00 Д/с «Таємниці підводного
світу» 11.35 Кулінарнолітературне шоу «Енеїда» 12.30
ФУТБОЛ-1
06:00 Брайтон - Бернлі. Чемпіонат Двоколісні хроніки 12.50
Радіодень «Модуль знань».
Англії
Вибране 13.30, 15.10 «Українська
07:45, 12:40, 18:10 Світ
читанка» 13.40 Суботня тема
Прем’єр-ліги
14.15 Д/с «Незвідані шляхи»
08:15 Лаціо - Емполі. Чемпіонат
15.20 «Букоголіки» 15.50 Д/ф
Італії
«Відкривай Україну» 16.50 Д/ф
10:00, 15:40, 22:15 Футбол NEWS «Хто в домі хазяїн?» 17.25 Д/ф
10:20 Журнал Ліги чемпіонів.
«Сильна доля» 18.30 Спільно
Прем’єра
19.00 Публіцистична програма»
10:50 Фулгем - МЮ. Чемпіонат
Розсекречена історія» 20.00
Англії
Разом. Регіональні дебати 20.30
13:10, 17:55, 18:40, 20:55, 23:25
Д/ф «В Україні» 21.00 «Бібліофан»
Топ-матч
з Ростиславом Семківим 21.30
13:20 Шахтар - Ваккер.
«КіноWall» з Сергієм Тримбачем
Контрольна гра
22.00 UA Фольк
15:10 Журнал Ліги чемпіонів
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
15:55 LIVE. Аталанта - СПАЛ.
Чемпіонат Італії
НОВА ВОЛИНЬ
16:45, 19:45 Футбол Tables
07:00 «Ранок «Нової Волині»
18:55 LIVE. Сассуоло - Ювентус.
08:00 Національний відбір
Чемпіонат Італії
Євробачення 11:34 «Енеїда»
21:25 LIVE. Мілан - Кальярі.
(нова) 12:30 Двоколісні хроніки
Чемпіонат Італії
12:50 Радіодень «Модуль знань»
23:40 Тоттенгем - Лестер.
13:30, 14:05, 15:10 «Українська
Чемпіонат Англії
читанка» 13:39 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:15 Д\ф
UA: РІВНЕ
«Незвідані шляхи» 15:18
07.00 М/с «Принцеса Сісі» 08.00 «Букоголіки» 15:49 Д/ф
«Відкривай Україну» 16:18 Д/ф
Дитяча програма «Додолики»

ZIK

07.00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07.20 VOX POPULI
08.00 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 09.00, 05.30 Докаz
10.00, 22.30 Перша передача
ICTV
10.35 Стежками війни 11.00
К-1
Перші другі 12.00, 20.10 Гра Z
05:05, 12:45, 18:45 Факти
вогнем 12.50 Добрий ZIK 13.30
06:30 «TOP SHOP»
05:30 Громадянська оборона
Політичне ток-шоу «Народ
07:40 М/с «Каспер»
07:15 Антизомбі. Дайджест
проти!» 16.15, 17.10 Прямим
08:00 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Відділ 44»
текстом з Остапом Дроздовим
09:00
Т/с
«Пригоди
Геркулеса»
12:35, 13:00 Х/ф «ГРОМОБІЙ»
17.00, 19.00 Перші про головне.
10:35 М/ф «Земля до початку
14:50 Х/ф «ПАДІННЯ ОЛІМПУ»
часів 8: Велика холоднеча» Вечір. Новини 17.50 Джокери
16:55 Х/ф «ПАДІННЯ ЛОНДОНА»
18.30, 00.30 Історична правда з
12:00 М/ф «Земля до початку
20:35 Х/ф «300 СПАРТАНЦІВ:
УКРАЇНА
Вахтангом Кіпіані 19.20 HARD з
часів 9: Подорож до
ВІДРОДЖЕННЯ
ІМПЕРІЇ»
Влащенко 21.00 Перші про
06:30 Сьогодні
Великої Води»
22:35
Х/ф
«300
СПАРТАНЦІВ»
головне. Деталі 22.00 Вижити в
07:30 Зірковий шлях
13:20, 21:00 «Орел і Решка.
Україні 23.00, 03.30 Художній
09:10 Т/с «Коротке слово «Ні»
Навколо світу»
НОВИЙ КАНАЛ
фільм 06.30 Хард-ток-шоу
14:50 Х/ф «СЕКРЕТ
19:10
Х/ф
«ДИЯВОЛ
І
ДЕНІЕЛ
05:25 Стендап шоу
«DROZDOV»
НЕПРИСТУПНОЇ
ВЕБСТЕР»
06:19, 08:19 Kids Time
КРАСУНІ»
22:00
«Орел
і
Решка.
Рай
та
пекло»
ТЕТ
16:50, 21:00 Т/с «Невідправлений 06:20 Х/ф «ЙОКО»
08:20 Х/ф «АЛЬФА»
06.00 ТЕТ Мультиранок
лист»
2+2
11.45 М/ф «Гномео та Джульєтта»
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 10:20 М/ф «Білий полон»
06:00 Мультфільми
12:45 Х/ф «СНІГОВІ ПСИ»
12.45 Х/ф «ПРИНЦИ ПОВІТРЯ»
Панютою
08:05
«102.
Поліція»
14:45 Х/ф «ДРАКОН ПІТА»
14.00 4 весілля
20:00 Головна тема
09:00 ДжеДАІ-4. Найкраще 2018
16:45 Х/ф «ПОМПЕЇ»
17.00 М/ф «Панда Кунг- Фу 3»
23:10 Х/ф «ВИХОВАННЯ ТА

ЕСПРЕСО

00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
09.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 03.00, 05.30,
15.30, 22.30 «Ваша Свобода»
03.30 «Поліцейська хвиля»
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 04.00, 08.05 «Княжицький»
НОВА ВОЛИНЬ 05.00, 23.00 «Вартові Еспресо»
08.00 «ІТ- Документ» 09.55,
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
08:00, 08:30, 13:30, 17:00, 19:00 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 10.05, 15.15
Новини 09:00 «Дешевий
«Погода» з Наталкою Діденко
відпочинок» 09:30, 13:00
10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
«Енеїда» 09:56, 14:10, 17:10
UA: РІВНЕ
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.15
«Світ навколо» 10:00 «Тема
Коментар 21.00 Авторська
дня» 10:30 Д/ц «Неповторна
07.00 Ранкове шоу «Добрий
програма «Ч/Б шоу» 22.00
природа» 11:00, 17:45 Wise
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
cow 11:32 Д/ф «Розсекречена «#Скандали_тижня» 23.30
13.30, 17.00, 19.00, 20.30
Новини 09.00 Д/с «Бюджетний історія» 12:29 Д/ф «Чотириногі «Мандруй своє»

UA: РІВНЕ

07.00 М/с «Принцеса Сісі» 08.00
Ранкове шоу «Добрий ранок»
09.35 «Хто в домі хазяїн?» 10.00
Д/ф «Чудова гра» 10.30 Д/с
«Неповторна природа» 11.00 Д/с
«Таємниці підводного світу» 11.35
МЕГА
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 12.30 Двоколісні хроніки
06.00 Бандитський Київ 06.50,
12.50 Радіодень «Модуль знань».
00.55 Містична Україна 07.40,
Вибране 13.40 Тема дня 14.10
18.00 У пошуках істини 09.30
Публіцистична програма
Секрети Другої світової 12.25,
ZIK
ФУТБОЛ-1
«Розсекречена історія» 15.15
21.00 НЛО: секретний архів 15.10
07.00,
09.00
Перші
про
головне.
06:00
Ювентус
Парма.
Радіодень «Книжкова лавка»
Невідомий океан 17.05, 23.55
Ранок.
Дайджест
07.20,
09.10
Чемпіонат
Італії
16.20 Вистава 18.05, 22.00 Д/ф
Річкові монстри 01.45
Перші
про
головне.
Коментарі
07:45 Чемпіонат Італії. Передмова «Сильна доля» 19.00 Новини
Телеформат
09.35, 23.00 Вижити в Україні
до туру
19.15 Суботня тема 19.50
10.00, 22.30 Перша передача
08:15, 23:40 Шахтар - Ваккер.
Лайфхак українською 20.10 UA
К-1
10.35, 23.30 Історична правда з
Контрольна гра
Фольк 21.00 «Музlove» з Любою
06:30 «TOP SHOP»
Вахтангом Кіпіані 11.00 FACE 2
10:00, 16:30, 22:15 Футбол NEWS Морозовою 21.30 «НеоСцена» з
07:40 М/с «Каспер»
FACE з Тетяною Даниленко 12.00 10:20 Евертон - Ман Сіті.
Олегом Вергелісом
08:10 «Дай Лапу»
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00
Чемпіонат Англії
08:50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
Добрий ZIK 13.30 Ток-шоу «Злий 12:10 Лаціо - Емполі. Чемпіонат
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
12:10 «Ух ти show»
дім» 14.50 Між своїми 15.40 Сім
НОВА ВОЛИНЬ
Італії
13:35 Х/ф «ПЕРШИЙ ПЕС
чудес України 16.00, 17.10
13:55 Чемпіонат Англії.
07:00 «Казки Лірника Сашка»
ДЕРЖАВИ»
Політичне ток-шоу «Народ
Передмова до туру
08:00 «Ранок «Нової Волині»
15:20, 21:00 «Орел і Решка.
проти!» 17.00, 19.00 Перші про
14:25 LIVE. Фулгем - МЮ.
09:34 «Хто в домі хазяїн?» 10:04
Навколо світу»
головне. Вечір. Новини 18.45
Чемпіонат
Англії
«Чудова гра» 10:34 Д/ц
18:10 М/ф «Земля до початку часів Місто 19.20 VOX POPULI 20.00
«Неповторна природа» 11:04 Д/ц
Докаz 21.00 Перші про головне. 15:25, 19:45 Футбол Tables
8: Велика холоднеча»
16:50 К’єво - Рома. Чемпіонат
«Таємниці підводного світу» 11:34
19:35 М/ф «Земля до початку часів Деталі 22.00 Стежками війни
Італії
«Енеїда» (нова) 12:30 Двоколісні
03.00 Художній фільм 06.00
9: Подорож до Великої
18:40, 20:55, 23:25 Топ-матч
хроніки 12:50 Радіодень «Модуль
Євромакс 06.30 Завтра вже
Води»
18:55 LIVE. Фіорентина - Наполі. знань» 13:30, 14:05 «Українська
22:00 «Орел і Решка. Рай та пекло» сьогодні
читанка» 13:40 «Тема дня».
Чемпіонат Італії

ТБ

НЕДІЛЯ, 10 ЛЮТОГО
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:10,
08:10, 09:10 Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00 Новини
09:40 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 10:55 Д/ц
«Супер Чуття» 11:25 Перший на
селі 12:00 Д/ц «Браво, шеф!»
13:20 Національний відбір
учасника від України на
Міжнародний пісенний конкурс
«Євробачення-2019» 16:20
UA:Фольк 17:25 Д/ц «Мегаполіси»
18:30 Т/с «Іспанська легенда»
19:55 Біатлон. Кубок світу. VII етап.
Мас-стар 15 км. Чоловіки 21:25
Розважальна програма з Майклом
Щуром 21:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 22:25 Д/ц «Мальовничі
села» 22:55 Біатлон. Кубок світу.
VII етап. Мас-стар 12.5 км. Жінки

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:00 Т/с «Дорогий доктор»
09:40 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:50 «Вірю не Вірю»
14:45 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15:45, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

ТБ

СУБОТА, 9 ЛЮТОГО
06:00, 10:10 М/с «Гон» 06:30,
07:10, 08:10, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:10 Новини 09:40 М/с «Вруміз»
10:55 Д/ц «Погляд зсередини»
11:30 Хто в домі хазяїн? 11:55
Сильна доля 13:00 Х/ф
«ГРОЗОВИЙ ПЕРЕВАЛ» 14:25
Д/ц «Мальовничі села» 15:00 По
обіді шоу 16:00 Спільно 16:25
Лайфхак українською 16:50 Т/с
«Іспанська легенда» 19:55
Розсекречена історія 21:25
Біатлон. Кубок світу. VII етап.
Естафета 4х7, 5 км. Чоловіки
23:40 Біатлон. Кубок світу. VII етап.
Естафета 4х6 км. Жінки

10.05, 17.45 Азія класу люкс
10.55 Місця сили 11.45, 00.35
Містична Україна 12.35, 19.40
Речовий доказ 14.50, 23.35
Секрети Другої світової 16.45,
22.35 Невідомий океан 18.45,
20.50 Секретні території 01.25
Бандитський Київ

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

19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Сімейка У

ЕСПРЕСО
00.00 «Великий ефір Василя
Зими» 02.00, 07.00 «Політклуб
Віталія Портникова» 03.30, 06.30,
16.30 «#Скандали_тижня» 04.00,
11.05, 23.00 Авторська програма
«Ч/Б шоу» 05.00, 21.30
«Шустрова Live» 05.30 «Ваша
Свобода» 06.00, 13.30 «Вартові
Еспресо» 08.30 «Поліцейська
хвиля» 09.00 «Культ:Експрес» з
Марією Бурмакою 09.30
«Мандруй своє» 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 НОВИНИ
10.05 «PRO здоров’я» з Іриною
Коваль 12.10, 14.05, 15.10, 17.05,
18.10 Коментар 13.05, 21.00
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 14.30 «Успішні в Україні»
15.30 «Суботнє інтерв’ю» з Радіо
Свобода 16.05 «Людина і право»
з Борисом Захаровим 19.05
«Суботній політклуб» 20.00
«Політичний МаринаД» 22.00
«Студія Захід» з Антоном
Борковським

«Чудова гра» 16:48 «Хто в домі
хазяїн?» 17:23 Д/ф «Сильна
доля» 18:30 «Спільно» 19:00
«Розсекречена історія» 20:00
«Разом» 20:30 #ВУкраїні 21:00
БібліоFun з Ростиславом
Семківим 21:30 КіноWall з
Сергієм Тримбачем 22:00 UA:
Фольк (новий)

ЕСПРЕСО
00.00, 03.00, 08.30, 20.00
«Політичний МаринаД» 01.00,
23.00 «Поліцейська хвиля»
01.30, 16.30 «Шустрова Live»
02.00, 06.30, 11.05 «Суботній
політклуб» 04.00 «Політклуб
Віталія Портникова» 05.30
«Вартові Еспресо» 06.00
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо
Свобода 07.20 «Агро-Експрес»
07.30 «PRO здоров’я» з Іриною
Коваль 09.30 «Мандруй своє»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 10.10, 22.00
«Княжицький» 12.10, 14.05,
15.10, 16.05, 17.05, 18.10
Коментар 13.05 «Студія Захід» з
Антоном Борковським 14.30
«Успішні в Україні» 15.30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 19.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 21.00 «Світ
цього тижня» 23.30
«Відзеркалення Пастернака»,
передача з циклу «Метанойя»
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n Є такий хлопець!

Фото з архіву Олега ПРИХОДЬКА.

www.volyn.com.ua

n Життя, як серіал

Не скажи
у гніві
Закінчення. Початок на с. 15
Sandra OLEK

твоїй дитині не боліло? А тебе
не мучитиме совість, коли будеш
мати інших дітей? А що ти скажеш
на Святому суді, чому в тебе виросло на одну
дитину менше, чому ти вибрала, кому жити,
а кому — ні?
Дівчина сховалася в куточку й жалібно стогнала, намагаючись боронитися:
— Це він у всьому винен. То через нього.
— Що? Він приставив тобі ніж до горла
в темному провулку й зґвалтував? Він зв’язав
тебе, завіз у підпільну клініку, й тобі там зробили
аборт? Ні. На все була твоя згода й твоя добра
воля.
— Він обдурив мене. Казав, що любить.
— А бідна дівчинка виросла в лісі. У школу
не ходила, книжок не читала, фільмів не бачила, де таких, як вона, — мільйони. Мільйони!
Так що, оригіналко, лягай спати. А післязавтра
в нас якраз день, коли можна піти до сповіді. День попостиш, посповідаєшся — і про все
забудеш. Краще, коли вбили не тебе, а відчикрижили щось у тобі, яке ніколи не засміється,
не простягне до тебе ручки, не назве мамою.
Ну все, на добраніч. Воно мертве, а ти — жива.
То й живи собі. Спи. А якщо щось буде потрібно,
покличеш. Мій стіл недалечко.
Я вийшла з палати сповнена мстивої радості,
хоч у такий спосіб дістала великий заряд енергії.

–А
На Сході України воїнові Олегу доводилося звикати
до обстрілів і смертей.

Козацьке братство привабило тим, що не підтримує
політичних партій.

МАНЕВИЦЬКИЙ АТОВЕЦЬ
ПОДАВСЯ У КОЗАКИ
Олега Приходька знаю добре, адже навчалися в одному класі
Маневицької ЗОШ І–ІІІ ст. № 2. Однак, як завжди після шкільних
років, у кожного своя життєва дорога, і лише під час зустрічей
однокласників дізнаєшся про зміни, що сталися останнім часом.
Так довідався, що він побував в АТО та став членом Козацького
стрілецького братства
Сергій ГУСЕНКО

півтора місяця. Там Олегові дороги перетиналися
зі шляхами теперішнього
заступника громадської
організації
ветеранів
АТО, маневичанина Руслана Шпоти. Після ротації та короткої відпустки
Приходька
перевели
служити у 24-ту бригаду

ісля
закінчення
школи Олег здобув
спеціальність тракториста-шофера в Маневицькому СПТУ-28, а в
Ковельському машинобудівному технікумі — техніка-механіка. Потім сім
років працював у державній службі охорони
в Маневичах та Ківерцях.
Оселився на Рівненщині,
в селі Новоукраїнка Млинівського району.
– 22 червня 2014-го,
під час другої хвилі мобілізації, мене призвали
до Збройних сил України, — розповідає Олег
Приходько. Цю звістку
сприйняв як належить,
бо не мав наміру десь
переховуватись, а став
на захист своєї держави.
Спершу він потрапив у 51-шу ОМБ як водій-санітар. Після навчань
на Яворівському та Рівненськомуполігонахусерпні 2014-го разом із іншими вояками його відправили в зону АТО — у Дачне Донецької області.
—
Було
нелегко
звикнути до обстрілів
та смертей, — продовжує
співрозмовник. — Доводилось вивозити і вбитих,
і поранених із місць бойових сутичок та блокпостів.
У складі 51-ї бригади в АТО служив близько

П

маневицького Свято-Троїцького храму тоді ще
УПЦ КП. Повернувшись
до мирного життя після демобілізації у травні
2015-го, Олег Приходько працював у Львівській
охоронній фірмі. Та через
півроку взявся за власну справу — монтаж

й амуніцію козаки купують
« Форму
за власні кошти, також за особистий
рахунок беруть участь у різноманітних
дійствах.
оператором-навідником
ПТУРа
(протитанкової
керованої ракети). Знову
військовий полігон, цього
разу Чугуївський, і з листопада 2014-го — вдруге зона АТО (Лисичанськ
Луганської області).
— Наш підрозділ зайняв позиції «сєпарів»
на склозаводі міста. Так
вийшло, що про цю позицію вороги не знали, тому
лише кілька разів сипнули
«Градами», а от неподалік
нас дислокувалась «вісімдесятка», то їм діставалось більше, — пригадує
Олег.
Бійці три місяці провели в бліндажах. Там
самотужки
зробили
лазню. Вдячні волонтерам за допомогу. Тричі
приїздив до них отець
Михайло,
настоятель

»

опалення та сантехніки.
Якось у Луцьку Олег познайомився з отаманом
Козацького стрілецького
братства Віктором Федосюком, а вже згодом
у Берестечку — із братчиками. Там рік тому його й
посвятили в козаки.
— Спочатку кандидат
повинен проявляти громадську активність і лише
через рік-півтора може
стати членом братства.
Моя посвята відбулась
лише торік у День Незалежності України.
Форму й амуніцію
козаки купують за власні кошти, також за особистий рахунок беруть
участь у різноманітних
дійствах. Братство не підтримує жодних політичних партій, тому і привабило Олего Приходька.

У 2018-му козаки відвідали Холодний Яр, побували в Жидичинському
монастирі, щороку святкують День українського
козацтва в Берестечку.
Штаб братства — в Луцькому національному технічному університеті. Тут
проводять навчальні лекції для студентів. А на запрошення отця Михайла
козаки побували на відкритті новозбудованого
храму Мучениць Віри,
Надії, Любові та їх матері
Софії в Маневичах.
— Ми радо відгукуємось на такі пропозиції і можемо зварити
справжній козацький куліш, показати історичну
зброю козаків, продемонструвати, як стріляє
гармата. Усе це теж виготовляємо самі, — доповнює братчик і згадує про
своє давнє захоплення:
— Вже років п’ятнадцять колекціоную вишиті
картини (маю їх близько ста), старовинні речі
домашнього вжитку. Виставляю і власні картини.
Планую в майбутньому
організувати невеличкий
музей. Вже було декілька
виставок — в Острозькій
академії, Луцькому політесі та в Художній галереї
Волинського краєзнавчого музею. Охоче відгукнувся б на пропозицію
зробити таку виставку
і в рідних Маневичах.
Надихають на творчість Олега Приходька
його дружина Валентина
та дві доньки — Наталія
і Тетяна. Часто навідується в Маневичі до матері
і сестри. А ще Олег —
добрий господар. Має
півтора гектара землі,
трактор, займається вирощуванням грибів, садівництвом. Це допомагає йому адаптуватися
до мирного життя, впевнено стати на ноги. n

Фото lohotron.in.ua.

l ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ!

Обережно: БІЗНЕС
НА СПІВЧУТТІ
5»

Фото volyn24.com.
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Цікава
ГА ЗЕТА +

на вих ідні

За словами архієрея, 2014-го у нього поцупили п’ять ікон і
ящик горілки...

Не читайте —
бо Лебідь прокляне!
Одіозний митрополит Павло готується до 25-річчя
свого намісництва у Свято-Успенській КиєвоПечерській лаврі

Сергій ХОМІНСЬКИЙ
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото із сайтів espreso.tv та segodnya.ua

атьки назвали його
Петром, але у 28-річному віці він постригся у чернецтво і прибрав
ім’я іншого первоверховного апостола — Павла. Перші три десятки років його
життя майже нерозривно
пов’язані з рідною Волин-

Б

ню — проте невдовзі він
робить блискучу кар’єру
в Києві. Маючи високий сан
митрополита, він користується титулом «Вишгородський і Чорнобильський»
і насправді не має у підпорядкуванні власної єпархії.
Але воно йому не дуже й
треба. Адже впливу в цього
архієрея — хоч відбавляй.
Уже впродовж майже чверті століття він є намісником
величезної православної
святині — Свято-Успенської
Києво-Печерської лаври.

Закінчення на с. 3

»

«Українські вишиванки моїм руандійським родичам дуже сподобалися,
а приїдуть у гості — то ще й борщем та варениками нагодую!»

Жан Беленюк, син українки та руандійця,
не втомлюється здобувати перемоги під
синьо-жовтим прапором

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

атуралізованими спортсменами-іноземцями, які виступають
за нашу державу, українців уже
не здивуєш. Свого часу за національну
їни з футболу грав бразизбірну України
лець Едмар.. Нині ж одним із лідерів
нди є ще
щ один «чарівник
нашої команди
м’яча» — Марлос. А народжений у Пекіні гравець у настільний теніс Лей Коу
змінив китайський паспорт на «тризу-

Н

бий» — і вже представляв нашуу країну
на кількох Олімпійських іграх.
ця Жана
Зовсім інша історія в борця
Беленюка. Адже він народивсяя в Украах цього
їні. І хоча нашої крові в жилах
афроукраїнця тільки половинаа — ковий чемзарлюга він хоч куди! Дворазовий
піон Європи, чемпіон світу, володар
мтеся —
олімпійського «срібла»! Знайомтеся
ленюк…
28-річний Жан Венсанович Беленюк…

“

Фото glavred.info.

І гопака
вшкварить,
і на лопатки покладе!
Він народився
в Україні. І хоча
нашої крові в жилах
цього афроукраїнця
тільки половина —
козарлюга він хоч куди!
Дворазовий чемпіон
Європи, чемпіон світу,
володар олімпійського
«срібла»!

»
«ЦІКАВА»
»
Закінчення на с. 11

ЗА 31 СІЧНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 31 січня:
Справжній
козак
Жан
Беленюк:
і гопака
вшкварить,
і на лопатки
покладе!

Митрополит Павло лякає
прокльонами і порівнює
Віктора Януковича
з… Ісусом Христом

Бізнес на співчутті:
наживаються на
як наж
сім’ї, що виховує
горі сім’
тяжкохвору дитину
тяжкох

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

обдурив мене. Казав,
« Він
що любить.

»

Хай тепер дівчисько не спить цілу ніч, хай думає
про свій смертний гріх. Боже, їх у мене на совісті
вже аж три! Хоча й один такий — і то смертний.
Я сиділа і пригадувала тих хлопців, через
яких, як думала до того, коли почала «виховувати» дівчину, натерпілася стільки жаху. Сама,
тільки сама у всьому винна. Хто примушував
вірити їм, хто забороняв бодай запобігатися.
«Мені так не подобається, — говорив кожен
із них, коли намагалася запропонувати «гумові
костюмчики». — Це все одно, що нюхати троянду в протигазі. Так немає потрібного кайфу».
Навіщо було ради їхнього задоволення давати калічити себе? Розраховувала прив’язати
до себе? Лише одним місцем це важко зробити. То чому ж вважала себе найсексуальнішою
і неповторною? І припускалася цієї ж помилки
аж тричі?
Думала, згадувала, холоділа душею. Ще й
зараз навіщо було ятрити душу дівчині, яка
ні в чому перед тобою не завинила? Для профілактики подальшої довіри, засміялася невесело
й тут же скрикнула, почувши, як у сусідній палаті
відчиняється вікно.
Я кинулася туди. Але було вже пізно. Дівоча
постать на секунду вималювалася у віконній рамі
і щезла за нею. Почувся короткий крик і звук падіння. Вітер, що ввірвався до кімнати, закружляв
папірець, який мені ледве вдалося перехопити
в нього. «Мамо! Тато! Я вбила свою дитину, для
вас — онука чи онучку. Тому й заслуговую смерті. Мені нема прощення, але простіть. Валя».
Визирнула у вікно. Біля розпластаного тіла
зібрався медперсонал. Один із лікарів узяв неживу руку, похитав головою.
— Ірочко, що сталося? — в палаті з’явилася
скуйовджена голова Ігоря.
«Господи! — Дійшло до мене. — Це ж я вбила її. Я. Довела розмовами до самогубства через втрачений сеанс кохання. Я вбила людину.
Вбивця! Через свій гнів занапастити чужу душу».
Ігор уже стояв поряд, дивився через відчинене вікно і важко дихав. Я підійшла до нього й
теж глянула дивитися на тіло, яке накривали білим простирадлом.
Хлопець притис мене до себе.
— Це жах. Я її бачив. Така молода й гарна.
Така дурна смерть.
Я вхопилася за його останні слова. Дурна
смерть. Так і є. При чому тут я? Хіба відчинила
вікно і випхала її з нього? Ні. Притислася міцніше до Ігоря:
— Поки ми живі, цілуй мене, хлопчику! n

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті —
30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети» Вартість
оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці);
с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн
за один раз публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про
послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 30 грн
(за сайт + 30 ). Вартість оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт).
Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок
є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається хата у c. Лаврів Луцького району. Тел. 066 77 23 052.

l У c. Тарасове (100 м від Луцька)
продається житловий будинок. Є усі
комунікації, два гаражі, 0.25 га присадибної ділянки. Ціна за домовленістю. Тел. 067 49 82 214.
l Продається житловий будинок
(5 кімнат, кухня, санвузол, усі комунікації). Є літня кухня, льох, хлів, город.
Усе приватизоване. Подвір’я заасфальтоване, є можливість добудови
(м. Берестечко Горохівського району). Тел. 050 65 76 225.
l Терміново продається будинок (81 кв. м, 3 кімнати, газ, 3-фазна лінія, туалет, ванна). Є 30 соток
городу, сад, колодязь, льох, 5 сараїв. Ціна 170 000 грн. Торг (Горохівський район). Тел.: 097 09 33 977,
096 35 79 670.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної
цегли під розбір. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l У c. Угринів Горохівського району
продається будинок (вода, газ, туалет, душ). Є надвірні споруди. Можливий обмін. Тел. 050 68 74 120.
l У м. Ківерці продається приватизована земельна ділянка (0.06 га) під
забудову. Тел. 099 02 78 610.
l Продається земельна ділянка (0.20 га) під забудову. Недорого
(c. Тростянець Ківерцівського району). Тел. 098 71 18 983.

АВТОРИНОК
l Куплю колеса (скати) до автомобіля ГАЗ 51–52 (розмір 220–508–20).
Тел. 096 61 89 485.
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.
l Терміново куплю автомобіль
на українській реєстрації (розгляну усі можливі варіанти). Тел.:
097 71 47 792, 095 01 32 359.
l Куплю автомобіль ЛуАЗ (969 М,
1302) у будь-якому стані та запчастини до нього. Тел.: 066 12 99 287,
068 85 42 736.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам трактор МТЗ-80 (1992 р. в.,
мала кабіна, на стартері), а також запчастини до МТЗ. Тел. 098 51 69 673.

l Продається
зернова
навісна тракторна сівалка (привезена з Європи). Можлива доставка.
Тел. 096 96 95 596.
l Продається різна с/г техніка:
картоплесаджалки,
картоплекопачки, картоплекомбайни, плуги,
культиватори, дискові борони, грунтофрези, косарки, сінограбарки,
обприскувачі, розкидачі міндобрив,
сівалки, прес-підбирачі, зернозбиральні комбайни. Тел.: 067 93 46 442,
095 15 53 666.
l Куплю навантажувач КУН (можна
запчастинами). Тел. 066 12 96 842.
l Продам: навантажувачі ПС-0.8,
СНУ, ТЗК-30, приймальний бункер, картоплесортувалку КСП,
4-рядну картоплесаджалку, фрезерний
культиватор,
стрічкові
транспортери, запчастини до картоплетехніки. Тел.: 050 61 07 082,
068 56 40 474.
l Продаються 2-корпусний плуг
(польського виробництва) до трактора Т-40 та дискова борона (Луцький
район). Тел. 096 87 44 504.
l Продам: сівалки кінні (15, 17,
25, 30 лійок) та тракторні (однота двокоморові), анкерні та сошникові, картоплекопачки однорядні
(«Кромаг», «Кухман», «Шмутцер»)
та дворядні (польського виробництва), картоплекомбайни «Хассія»,
«Болько», Т-25. Тел.: 096 85 85 455,
098 11 67 547.
l Продам міні-трактори (японського виробництва): «Кубота»,
«Янмар», «Ісекі», «Хіномото»,
«Мітсубісі» (від 17 до 80 к/ сил).
Повний пакет документів, без
використання в Україні (фреза у подарунок). Можлива доставка. Тел.: 097 76 27 586,
050 56 17 800, 096 74 51 932.
l Терміново
продам
трактор
Т-40 АМ у доброму стані, нова гума, є
документи. Тел. 096 80 48 733.
l Недорого
продам
трактор
Т-25 з кабіною, у доброму робочому
стані, 1992 р. в. Тел. 066 38 05 887.
l Терміново
продам
трактор
ЮМЗ-6 АКЛ, 1992 р. в., велика кабіна,
нова гума, у доброму стані. Недорого. Тел. 066 38 05 882.
l Продам трактор Т-16. Є документи, у доброму робочому стані. Недорого. Тел. 096 72 22 134.
l Продаються трактор МТЗ-80
та
зернова
сівалка
СЗУ-3,6.
Тел. 096 57 61 609.

ТІЛЬКИ 1 ДЕНЬ

9 лютого о 9.00
HARVARD MEDICAL КИЇВ
ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО ОБЛАДНАННЯ
УСУВАЮТЬ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ АДЕНОМИ
ПРОСТАТИ, КАМІННЯ У НИРКАХ,
ЖОВЧНОМУ, СЕЧОВОМУ МІХУРАХ,
ПОЛІКІСТОЗ, ЗОБ, ПСОРІАЗ,
ОСТЕОПОРОЗ, ЗАХВОРЮВАННЯ
СУГЛОБІВ, ХРЕБТА, ЦУКРОВИЙ
ДІАБЕТ, ПОЛІКІСТОЗ НИРОК, ШУМ У
ГОЛОВІ, ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ, ЕНУРЕЗ,
ЗАЇКАННЯ
harvardmedical.com.ua
Результати перевіряються на УЗД до і після
ЕКОНОМТЕ ГРОШІ НА ОПЕРАЦІЯХ
ГОТЕЛЬ «СВІТЯЗЬ», вул. НАБЕРЕЖНА, 4

Тел. 063–643–30–94, ЗНИЖКА 50%
9 лютого о 9.00
Самолікування шкодить вашому здоров’ю
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l Продам недорого трактор Т-40 АМ
у робочому стані, є документи (Любешівський район). Можлива доставка.
Тел: 066 11 43 935, 098 76 83 077.
l Продам: трактори Т-25, МТЗ,
«Джон Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі (навісні
та причіпні), саджалки, сівалки,
плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни,
навантажувачі (фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив, шпагат
«Юта», грунтофрези, зерношнеки,
прес-підбирачі, шини до тракторів,
твердопаливні котли «DEFRO», різна с/г техніка. Тел.: 097 23 95 170,
066 72 14 192.
l Продається трактор МТЗ-80 у робочому стані (є документи). Тел.:
050 53 95 710, 098 63 05 257.
l Продам трактор Т-25 (привезений з Польщі). Тел.: 097 14 20 540,
050 28 69 222.
l Продається трактор Т-25, привезений з Польщі, у доброму стані. Можлива доставка. Тел.: 066 34 56 267,
098 64 06 233.
l Недорого продається трактор
Т-25, привезений з-за кордону,
у дуже доброму технічному стані.
Тел.: 066 47 09 124, 097 12 77 234.
l Продається різна с/г техніка:
дискові борони, плуги, прес–підбирачі, обприскувачі, культиватори,
картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі
міндобрив, косарки роторні, грунтофрези, млини, а також запчастини
та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264,
095 00 50 455, 095 81 59 912,
096 34 46 777.

РІЗНЕ
l Зроблю на замовлення або
продам
перуки,
шиньйони.
Тел. 066 06 87 430.
l Продам пластмасову харчову бочку (220 л). Можлива доставка. Тел.:
067 75 35 548, 050 19 39 526.
l Продам: оцинкований металопрофіль (некондиція, ціна
82 грн/кв. м), кольоровий металопрофіль (110 грн/кв. м),
оцинкований
металопрофіль
(104 грн/кв. м), металочерепицю (137 грн/кв. м), стовпчики
для огорожі 40 х 40 х 2, ціна 60 грн/п. м), прогони для огорожі
(30 х 20 х 2, ціна 40 грн/п. м). Тел.: 050 90 10 508,
099 19 79 367.
l Продам кінні сани (Горохівський
район). Тел. 097 78 83 035.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.:
097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Продам: жом, торфобрикет,
дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь
бут, цеглу білу та червону (нову
та б/в), землю на вимостку, гній,
цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.

РЕАЛІЗУЄМО:
Комбікорм (для тварин і птиці),
ПТИЦЮ (бройлер, качка,
м’ясояєчна, гуска, індик).
Доставляємо по області.
Телефонуйте з 8-ї до 19-ї год., крім неділі:
Тел.: 066 408 77 76, 067 362 95 32, 099 771 49 12,
067 332 62 50, 050 198 45 41, 067 634 82 87.
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l Продам: дрова рубані (твердої
породи), торфобрикет, цеглу білу
та червону (нову та б/в), пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги міні-навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ.
Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам: дрова рубані (твердої породи), жом, торфобрикет,
цеглу (нову та б/в), шифер (б/в),
пісок, щебінь, відсів, керамзит,
цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття.
Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги міні-навантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.
l Продається тільна телиця. Тел.:
066 22 49 170, 098 50 69 226.
l Куплю бика. Дорого. Тел.:
067 75 35 548, 050 19 39 526.
l Продам коня (Любомльський район). Тел. 099 19 67 105.
l Продам тільну корову (2-м телям,
чорно-ряба масть, м. Володимир-Волинський). Тел.: 098 32 51 103,
066 35 52 600.
l Куплю
коней,
ВРХ.
Тел. 098 25 75 859.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.:
050 18 64 979, 097 07 72 211.
l Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак,
сою, горох, кукурудзу, овес, половинки або відходи ріпаку, пшениці,
ячменю, сої, кукурудзи (наявність
аналізної карти). Тел.: 098 06 96 276,
098 52 12 186.
l Куплю: картоплю, моркву, буряк, капусту, часник, квасолю. Тел.:
096 72 66 046, 068 57 49 517.
l Продам
солому
в
тюках.
Тел. 067 89 86 384.
l Продам цуценя німецької вівчарки. Тел. 050 43 81 896.

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублений студентський квиток, виданий деканатом факультету
іноземної філології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки на ім’я Янчук
Анна Олександрівна, вважати недійсним.

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

НАДАЄМО
ТРАНСПОРТНІ
ПОСЛУГИ
ЛІСОВОЗАМИ.

ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ НА КАМЕНІ.

Тел. (097) 212 40 17.

Тел. 050 616 72 00.

ПАМ’ЯТНИКИ
з мармурової крихти

та натурального каменю.
Виготовлення та встановлення.
Тел.: (0332) 70 85 72, (050) 197 68 69.
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n Що віщує небесна канцелярія?

Народний синоптик про холодний 2019-й:
«І В ТРАВНІ ТЕПЛА НЕ ДОЧЕКАЄМОСЬ»
Підприємець Володимир Деркач (на фото) із Каменя-Каширського вдосконалив
давню методику передбачення погоди на весь рік і вкотре пропонує читачам
«Волині» детальний прогноз
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Свого способу заглянути у майбутнє чоловік
не приховує, не розкриває лише деяких нюансів, що
прийшли з досвідом. Між Різдвом за Григоріанським
календарем (25 грудня) і цим же святом за Юліанським
(7 січня) є 12 днів, кожен з яких відповідає за один
із місяців року. У цей час потрібно спостерігати
за погодою з 7.30 до 17.30, тобто впродовж світлового
дня. Всі зміни природи, що відбуваються, визначають
певні синоптичні ситуації у майбутньому.
До речі, ми вже публікували у номері за 3 січня
прогноз Володимира Деркача на цьогорічну зиму.
Маєте змогу зіставити його передбачення з власними
спостереженнями
Леонід ОЛІЙНИК

СІЧЕНЬ

Перша декада очікується
з помірними морозами і невеликими опадами у вигляді
снігу. Хоча протягом цього періоду може бути декілька днів
із плюсовою температурою.
Кінець першої декади — початок другої принесе часткове її зниження. Але хочеться
відразу зазначити, що дуже
сильних морозів (наприклад,
аж до 20 градусів) у січні
не буде. Остання десятиденка теж не здивує: очікуються
помірні морози з незначними
опадами. Кінець місяця трохи тепліший. Загалом зима
в січні буде — кількість днів
зі знаком «плюс» дуже мала.
За прогнозами народного синоптика, весь рік буде
холодним. Узимку — помірні
морози. Весна повільно вступатиме у свої права, і навіть
у травні не варто сподіватися на літнє тепло, та й у наступні три місяці засмагати
на волинських пляжах буде
складно. Спекотні періоди
триватимуть не довго. Осінь
прийде з рясними дощами,
а ще волинян потішать два
бабині літа. Зиму варто чекати вже у листопаді, і лише
грудень буде незвично теплим. А тепер — деталі:
ЛЮТИЙ

Цей місяць почнеться з короткотривалої відлиги. Далі
знову температура опуститься до мінусової. Хоча наприкінці першої декади можливі
1–2 тепліші дні. Друга десятиденка зустріне нас на початку мінусовою температурою,
а далі прийде потепління.
Ймовірні опади у вигляді дощу
або мокрого снігу, а наприкін-

ці декади вони будуть сильнішими. Після 20 лютого доведеться згадати про зиму.
Температура опускатиметься
при помірних опадах. Декілька
тепліших днів буде в середині
цього періоду. Наприкінці останнього зимового місяця —
сплеск морозу. В окремі дні
очікується значний «мінус».
БЕРЕЗЕНЬ

Початок весни буде холодним. Наприкінці першої декади лише кілька днів потішать
плюсовою
температурою,
можливі опади. У другій десятиденці повіє холодом із нічними та денними морозами,
з неба активніше сипатиме.
Після цього температура підвищиться, але цей відрізок
знову ж буде коротким. Остання декада місяця також не принесе різкого потепління, лише
зрідка температура вдень матиме плюсові показники. Далі
теплішатиме, хоча зі скрипом,
можливі слабкі опади.
КВІТЕНЬ

На початку місяця боротимуться теплі і холодні дні.
У середині декади — невеликі опади. Наприкінці цього
відрізка температура дещо
підніметься. Далі погода
змінюватиметься досить часто — то холодніше, то тепліше, то дощик. На дуже високу
температуру повітря, як то інколи буває у квітні, сподіватися не варто. Остання десятиденка — без сюрпризів, трохи
холодніше на початку. Далі
потепліє, особливо наприкінці місяця, хоча не так, як хотілося б. У ці дні очікуємо опадів
середньої інтенсивності.
ТРАВЕНЬ

Місяць розпочнеться не-

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

www.volyn.com.ua
Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ І ВИДАВЦЯ:
43025, Луцьк, просп. Волі, 13
volyn.nova@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com

ECmail

Заснована 27 вересня 1939 року.*

Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження
з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів.
Передрук або відтворення у будьCякій формі матеріалів, розміщених у газеті «ВолиньCнова» чи на її
інтернетCсторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно»,
«Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а
також із позначкою –*– друкуються на правах реклами. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе.
Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить
законодавству України, нормам моралі
або може завдати шкоди виданню.

опадів, спостерігатиметься
досить тепла погода. Стовпчик термометра почне опускатися на порозі осені.
ВЕРЕСЕНЬ

Святкові лінійки у школах
супроводжуватимуться похолоданням, а далі поступово потепліє. Із середини декади можливі невеликі дощі.
Друга десятиденка зустріне
нас трохи нижчою температурою й опадами, які припиняться наприкінці цього
відрізка. Третя — це так звані жидівські кучки, розпочнеться вона з похолодання
та дощів, інколи сильних.
В останні дні цього періоду
температура трохи підвищиться, але і далі можливі
опади.
ЖОВТЕНЬ

Щоб спостерігати за природою, пан Володимир влаштовує щороку
зимові «канікули».

великими дощами, які часом
переростатимуть у сильні.
Температура теж не потішить, лише в середині першої десятиденки трохи потеплішає. Багатою на опади
буде і друга декада, особливо
її початок. Температура пово-

прогнозами
« Занародного
синоптика, весь рік
буде холодним.

»

лі зростатиме. Третій відрізок
місяця очікується теж геть
не літнім, але затяжних дощів
не буде. Перші дні декади засмутять прохолодою, а далі
теплішатиме.
ЧЕРВЕНЬ

У перші дні літа очікуються невеликі опади. Стовпчик
термометра почне підніматися лише із середини декади,
дощі припиняться. Друга десятиденка теж розпочнеться
з прохолоди, а далі ненадовго
добряче потепліє. Кінець другої і початок третьої декади
зіпсують короткочасні дощі,
які зумовлять часткове зниження температури. Далі знову стовпчик термометра піде
вгору (але це не справжнє літнє тепло), висока ймовірність
короткочасних дощів.

ЛИПЕНЬ

Перша декада не вирізнятиметься високою температурою, як би цього хотілося. Помірно теплі, без
опадів дні із середини змінюватимуться доволі прохолодними. Друга десятиденка
ще більше розчарує, можливі невеликі опади, разом
з тим буде досить прохолодно, як для літа. Десь у середині місяця взагалі ймовірні
сильні шквали! Та все ж інколи природа подарує кілька теплих днів. Третя декада
не покращить загальну картину, опади протягом цього
періоду нагадуватимуть про
себе досить часто. Теплих
погожих днів буде мало.
СЕРПЕНЬ

Липневі тенденції продовжаться й протягом останнього літнього місяця.
На початку першої декади —
помірне тепло із далеко невисокими температурними
показниками, у середині
і наприкінці цього відрізка
можливі слабкі опади. А вже
у другій десятиденці будуть
досить спекотні дні, думаю,
навіть короткотривалий дощ
у цей час не розчарує. Далі
температура поволі знизиться, знову можливі опади, які посиляться наприкінці декади. Остання літня
десятиденка буде майже без
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Зима розпочнеться зі снігу. Десь із середини першої
декади прийде відлига. Температура, як для цього періоду, вдень і вночі буде високою,
зі знаком «плюс». Далі також
спостерігатимемо нетипово
теплу для зими погоду, інколи
з невеликими опадами. Лише
на Миколая трохи температура знизиться. Спершу морозитиме вночі, а потім і вдень,
можливий сніг. Це помірне
похолодання протримається
до кінця року. n
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Перші дні місяця мають
бути досить погожими, час
від часу можливі незначні
опади. Протягом усієї декади вдень і вночі буде плюсова
температура. Далі похолодає. Можливі нічні морози,
невеликі опади. У середині
місяця на кілька днів потепліє. І знову погода лякатиме нас зимою, випаде перший сніг. Захопить цей холод
і третю декаду. Вона теж буде
позначена опадами різної інтенсивності, інколи — дуже
сильними. Стовпчик термометра опуститься нижче
нуля.
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Початок місяця порадує
гарною погодою, хоч можливі невеликі опади в середині і наприкінці декади.
Температура буде досить
комфортною, як для середини осені. Друга десятиденка
із самого початку подарує
нам короткочасне потепління (бабине літо). А наприкінці
декади прийде похолодання (вночі можливі заморозки). Вдень температура хоч
і підніматиметься вище нуля,
але не набагато. Це похолодання займе кілька перших
днів останньої декади місяця. А ось далі знову добряче
потепліє — мабуть, це друге
бабине літо.
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