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«Заради свого
Миколи я і в Америку
не захотіла виїжджати»
Галині і Миколі Перогам, які живуть
у Камені-Каширському, Бог дав восьмеро
дітей (на фото). Дев’ята, як мовиться,
в дорозі. На сімнадцятому році свого
шлюбу подружжя переконане, що головне
у сімейному
любов і повага одне
у житті — люб
до одного, взаємна турб
турбота.
бота. Без
цього як би
справилися
и й справилис
ся
з тими труднощами,
днощами,
які
доводилося
ся
долати
і не впадати
ати
у розпач
Катерина ЗУБЧУК
БЧУК

«А Я ТЕБЕ
Е
НЕ ВІДПУЩУ
УЩУ
ЗА ОКЕАН»

Нововолинські шахтарі готують
торби за Буг. АЛЕ ЧИ ВІДПОВІСТЬ
ХТОСЬ ЗА «ЗАКОПАНИЙ» МІЛЬЯРД?
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Галина родом із села Брониця Камінь-КаКа
ширського району, Микола — із Соснівки. Але
сталося так, що він жив у її селі. Сюди вийшла
заміж його сестра Таня, а її чоловік Василь Федчик був інвалідом — його допомагав доглядати
хлопець.

Закінчення на с. 8—9
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Коровай-коровай
у боремельської
майстрині
вибирай!

Місячний посівний календар
ар
на І півріччя 2019 року с. 19
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Фото з архіву Олени КАШПРУК.
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«Володька, не позор мене!»
Їхній гумор вартий патенту, як французькі
коньяк
оньяк чи шампанське

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Фото youtube.com.

с. 5—7

»

Як обігріти оселю
і не піти з торбами?
Це запитання
вз
взимку непокоїть багатьох. Життя
змушує рахувати
гроші, розумно
їх
зм
у
р у
витрачати, зокрема й на опа
опалення
ви
алення

l НА
НАРОДНА АРИФМЕТИКА

«ЧИТАНКА
ДЛЯ ВСІХ»
ЗА СІЧЕНЬ ЩЕ У ПРОДАЖУ!

с. 3—4

»

Читайте в іншій нашій газеті «ЧИТАНКА ДЛЯ ВСІХ» за січень:
Чому
Танька
говорить
до
Володьки:
«Не позор

Короваййкоровай
рині
у майстрині
ля
з Боремля
й!
вибирай!

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

мене!»
Не бачили такої газети? Запитуйте у своєї листоноші!
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Доброго дня
вам, люди!

8 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.44, захід — 17.21,
тривалість дня — 9.37).
Місяць у Рибах, Овні. 4–5 дні Місяця.
Іменинники: Аркадій, Марія, Петро,
Семен, Федір.
9 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.42, захід — 17.23,
тривалість дня — 9.41).
Місяць у Овні. 5–6 дні Місяця.
Іменинники: Дмитро, Іван, Петро.

Портретне фото — справа
непроста

10 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.40, захід — 17.25,
тривалість дня — 9.45).
Місяць у Овні. 6–7 дні Місяця.
Іменинники: Володимир, Георгій,
Ольга.

Спочатку можливість знімків відтворювати
навколишній світ здавалася фантастичною.
Згодом, коли люди почали критично розглядати
себе на портретах, це стало ледь не її головним
недоліком
Олександр ДУРМАНЕНКО

Довелося
діставати
звичні пензлики й фарби
і за їх допомогою «фотошопити» тогочасні світлини. Зараз усе значно
простіше — без професійних прийомів, звичайно,
не обійтися, але знімок
можна одразу продемонструвати та злегка «прикрасити».
Під час одного з відряджень на далекий хутір
фотографував місцеву жительку. Доки обирав гарний ракурс, ходив навколо
«моделі», — жінка слухняно

11 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.39, захід — 17.27,
тривалість дня — 9.48).
Місяць у Овні, Тельці. 7–8 дні Місяця.
Іменинники: Дмитро, Костянтин,
Роман.

поверталася та лише усміхалася. А потім, мабуть,
сприйнявши творчі пошуки
за бажання приховати недоліки зовнішності, промовила: «Та ви не переживайте, як уже вийду. Гарніше,
ніж насправді, не буде. Як
казав мій дід, яка мавпа —
така й тінь!»
Коментарі тут зайві.
А закінчення історії просте — сучасна техніка довела свої переваги. Разом
переглянули відзняті світлини, обрали найкращу,
а інші одразу «витерли»,
щоб ніхто не побачив.

12 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.37, захід — 17.29,
тривалість дня — 9.52).
Місяць у Тельці. 8–9 дні Місяця.
Іменинники: Василь, Володимир,
Григорій, Максим.

МАГНІТНІ БУРІ У ЛЮТОМУ — 2019:
7, 10, 19, 20, 21, 22, 27, 28.

n Прогноз погоди
Фото pinterest.com.

Фото Валентини ШТИНЬКО.

Ляпас від Масона
Цей кіт — наш пухнастий
улюбленець. Його ми взяли
три роки тому в колеги,
бо її кішка саме на зиму
стала «багатодітною
мамою». За рік Масон виріс,
перетворився у величезного
котяру невизначеної породи,
який тішив нас шляхетними
манерами, навіть на унітаз
ходити навчився усього
за кілька днів. А ще став грозою
для мишей і кротів. Утім, любив
і подрімати під телевізор,
умостившись у господині
на грудях
Валентина ШТИНЬКО

Отак і прогледів появу суперника, який узявся буквально нізвідки.
Щодня забігав у двір і норовив доїсти
все, що залишалося у мисках песика
Барсика і Масона. Котик був гарнющий, пухнастий, кольору молока з кавою. Тож я якось не стрималася, погодувала голодного зайду повноцінним
обідом, вибрала реп’яхи з розкішної
шубки, а онук назвав його Пакетом,
там була особлива історія. Відтоді
приблуда почав вважати себе на-

шим котом, що дуже не сподобалося
Масонові. Якийсь час він милостиво
дозволяв чужинцеві доїдати зі своєї
миски, та коли побачив, що я взяла
його на руки й погладила, підскочив і зацідив Пакетові справжнього
чоловічого ляпаса. Після жорсткого
з’ясування стосунків коти приходять
до хати по черзі, а я намагаюся їх примирити, розподіляючи увагу порівну.
На жаль, виходить не завжди…

На сцену — в нових
українських костюмах
Скільки у сільській місцевості є талановитих людей, які вміють
співати, танцювати, займатися рукоділлям чи іншою справою,
яку люблять по-справжньому. В час, коли відбувається
«перезавантаження» закладів культури, їм важлива підтримка.
Ідеться про Будинок культури села Тоболи на Камінь-Каширщині
— Ми щиро вдячні фонду Ігоря Палиці та його представникові
у Камінь-Каширському районі Юрію
Дмитруку, сільському голові села
Тоболи Наталії Балик за придбані костюми, — не стримує своїх радісних
емоцій директор місцевого Будинку
культури Любов Трушик. — Всьо-

го на проект за програмою співфінансування було залучено близько
36 тисяч гривень. Це для нас знакова
подія, бо тепер ми маємо можливість
виступати на сцені в нових, красивих
національних костюмах і дарувати
людям свою творчість.

www.volyn.com.ua

«У поляків
колія вужча,
а зарплата —
вища!»
У вихідні зустрів
на Старому ринку
знайомого залізничника.
Розговорилися про
родину. Цікавлюся
у співрозмовника, де він
нині працює. Адже
чоловік улітку нарікав, що
відтоді, як у серпні
2017- го звільнили
керівника «Укрзалізниці»
Войцеха Бальчуна,
ситуація в галузі значно
погіршилася, повернулася
стара команда й система
відкатів
Костянтин МОРОЗ

— Тепер я працюю на підприємстві, яке називається
«Польські державні залізниці», — розповідає Микола. І,
побачивши моє здивування,
став пояснювати: — Спершу
вагався, адже мені не 40 літ,
але спробував. Наших фахівців
поляки цінують, бо їхні поїхали
в Німеччину. Звичайно, найкраще заробляють машиністи,
але й ремонтники отримують
майже тисячу євро. Серед
наших залізничників стає популярним такий вислів: у поляків колія вужча, а зарплата —
вища! — усміхнувся Микола.
За його словами, ширина
європейської колії — 1435 мм,
а у країнах колишнього Союзу — 1520. Різниця ніби не велика, але якщо вимірювати
у гривнях — то значна.

«Зима згортає
білі килими…
Як не крути —
весна не за горами»
8 лютого вшановується пам’ять
преподобного Ксенофонта
і дружини його Марії. У минулі
часи передбачати погоду нашим
пращурам допомагали миші: якщо
на Ксенофонта вони вилазять з-під
снігу, слід чекати відлигу. У давнину
цього дня побоювалися заметілі,
оскільки вона вказувала на поганий
майбутній урожай: «Заметіль
на хати — будуть погані харчі».
А за прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометеоцентру Алли Адамської, 8 лютого — хмарно,
з проясненням, без істотних опадів,
на дорогах місцями ожеледиця. Вітер
південно-західний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень — від 0 до 5 вище нуля.
9-го — хмарно з проясненням, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.
Вітер південний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень — 2–7 градусів із позначкою «плюс». 10–11–12-го — хмарно з проясненням, невеликий дощ.
Вітер південно–західний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі від
0 до 5 градусів тепла, вдень — 5–10 градусів із позначкою «плюс». За багаторічними
спостереженнями, найтепліше 8 лютого
було 1990 року — плюс 11, найхолодніше — 1976-го — мінус 30 градусів.
У Рівному похмура погода, але
вдень можливе недовге прояснення.
Без опадів. Температура повітря 8 лютого — від мінус 3 до плюс 3, 9-го — від
мінус 2 до 4 з позначкою «плюс», 10го — 1–6 градусів тепла, 11-го — 3–8 вище
нуля, 12-го — від мінус
1 до 2 із позначкою «плюс».

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

ПОЛІТИКА
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n У всіх на вустах

ПОРОШЕНКО ЧИ ПУТІН:

ВИБІР-2019
Чинний глава держави йде на другий термін, щоб підвищити
добробут народу і привести Україну до ЄС та НАТО

етро Олексійович оголосив
таки про намір
вдруге балотуватися на посаду Президента і зробив це в особливий день — річницю
героїчного бою під Крутами. І невипадково форум, на якому глава держави повідомив про
своє рішення, мав назву
«Від Крут до Брюсселя.
Ми йдемо своїм шляхом». Порошенко обіцяє: до завершення його
наступної каденції Україна наблизиться за соціальними
стандартами до Європи, отримає
План дій щодо членства
в НАТО і подасть заявку
на вступ до ЄС.
«Зродились ми великої години!» — переможний тон усьому дійству
від початку задав «Марш
нової армії» у виконанні Тараса Чубая, Тараса
Компаніченка,
Сергія
Фоменка
(«Мандри»)
та Івана Леня (Kozak
System). Із залу їм підспівували Герой України, начальник Військового ліцею ім. Богуна
Ігор Гордійчук та багато
військовослужбовців
і ветеранів АТО. У кулуарах форуму вони пояснювали, що прийшли
підтримати свого Головнокомандувача. «Якого
під час битви не міняють», — зауважив дипломат і письменник
Юрій Щербак. «Багато людей віддали свої
життя за те, щоб наша
країна процвітала і розвивалась. І я закликаю
всіх зробити правильний
вибір, щоб ця жертва
не була даремною», —
наголосив майор, Герой
України Олександр Порхун.
Повагою до Верховного Головнокомандувача, який відродив
і продовжує розбудовувати українську армію,
пояснив свою присут-

Фото president.gov.ua.

П

того, щоб забезпечити
відчутне підвищення рівня життя людей».
«Під них можна залучити мільярди доларів
інвестицій. Їх реалізація
створить десятки тисяч малих підприємств
і сотні тисяч робочих
місць з достойною оплатою, що знизить рівень трудової еміграції
українців. Ця формула
дасть перспективу місту
й селу, кожній громаді.
Вона наповнить державний та місцеві бюджети, дасть можливість
підвищувати зарплати,
пенсії, соціальні виплати», — наголосив глава
держави.
За п’ять років президентства Порошенка
Україна дала відсіч значно сильнішому агресору, отримала безвізовий

ренах. Так-от, щоб вона
не з’явилась… я сьогодні тут», — «в тему»
пояснив свою підтримку
поет і художник Лесь Подерв’янський.
Несподіваною
для
багатьох стала присутність мера Дніпра Бориса Філатова, який
свого часу був затятим
критиком Порошенка.
Він пояснив, що стати
на бік Президента його
спонукала,
зокрема,
«одна з найуспішніших
реформ — децентралізація». «Раніше нікому
на думку не спало поділитися владою і повноваженнями з людьми, з територіальними
громадами. Поділився
тільки один — Порошенко», — наголосив Філатов.
Депутат Європарла-

з того, що російський телевізор
« «Судячи
передає про Порошенка і Клімкіна, вони
все роблять правильно», — написав
Олег Сенцов.

«Завершуючи п’ятирічну каденцію, стартую знову заради збереження стратегічного
курсу на Європейський Союз та НАТО, курсу на перетворення України у велику успішну
країну щасливих людей. Разом ми переможемо!»

ність на форумі і колишній очільник «Правого
сектору» Дмитро Ярош.
У набитому «по вінця»
залі Міжнародного виставкового центру було
ще багато відомих людей: глава Православної
церкви України Епіфаній,
письменники
Дмитро
Павличко, Іван Малкович
та Юрій Винничук, режисер Ахтем Сеїтаблаєв,
актриса Ірма Вітовська,
начальник Генштабу Віктор Муженко…
Не викликало сумнівів те, що абсолютна більшість присутніх
прийшла сюди щиро,
а не «за рознарядкою».
І виступи були такими
самими — щирими, часом навіть дещо наївними. Зате — не «під диктовку», а від душі.
Першим слово взяв

Майже півтори сотні
патрульних
не вистачає на Волині. Штат
управління
передбачає 414 працівників, але
146 посад — вакантні. В Україні
виконують свої обов’язки понад
15 тисяч копів.

сам
Президент.
Він
не лише окреслив плани
на майбутнє, а й відзвітував про зроблене за минулі п’ять років — на що
досі не спромігся жоден
із кандидатів, які тільки
щедро сиплять обіцянками. Більше того, Порошенко визнав: були
помилки, які треба виправляти, і проблем залишається чимало.
Головним
ворогом
(«можливо, не меншим
ніж Росія») глава держави назвав бідність,
з якою пообіцяв боротися. Запевнив: свідомий
того, як важко доводиться працівникам бюджетної сфери і пенсіонерам,
по яких найбільше вдарила спричинена війною
криза. Проте макроекономічні показники переконливо свідчать, що

Дорога до села
Прилуцьке Ківерцівського району
має вигляд сміттєзвалища. Про
це у спільноті «Ківерцівський районний інформаційний портал» написала
Марія Королік та виставила фото, де обочина
всіяна відходами.

найгірше — позаду. Економіка стабільно зростає вже 12 кварталів
поспіль, а це відкриває
можливості й для підвищення реального добробуту.
«Відповідальна економічна стратегія диктує
нам необхідність чітко
визначити
пріоритети
і зробити акцент на тих
секторах
економіки,
де ми можемо вийти
на лідерські позиції.
Вони стануть точками
прориву, які підштовхнуть нас уперед. До таких секторів я відношу
агропромисловий комплекс, ІТ, машинобудування, інфраструктуру
та логістику, туризм»,
— зазначив Президент.
За його словами, ці п’ять
стратегічних напрямів
принесуть кошти для

режим,
всеохоплюючу зону вільної торгівлі
з ЄС і помісну Українську
церкву. План на наступну п’ятирічку — не менш
амбітний.
«У 2023–2024 роках ми подамо заявку
на вступ до Євросоюзу.
І не маю жодного сумніву, що отримаємо й
почнемо
виконувати
план дій щодо членства
в НАТО», — запевнив Порошенко. Втім, зрозуміло, що цей шлях не буде
легким. І не лише через
зовнішні перешкоди.
Щирих
моментів
на форумі було багато.
Розчулила зал перший
віце-спікер парламенту Ірина Геращенко,
яка зачитала фрагмент
листа від ув’язненого
в Російській Федереції
Олега Сенцова: «Судячи
з того, що російський телевізор передає про Порошенка і Клімкіна (голову МЗС. — Ред.), вони
все роблять правильно».
Наголосивши на важливості звільнення наших
політв’язнів з російських тюрем, Геращенко закликала виборців
«31 березня підтримати
того, хто зможе сказати
Путіну «Ні!», а не «Хі-хі».
«Є така північна лисичка, з білим пухнастим
хвостиком. Вона може
з’явитися на наших те-

Приблизно 8 випадків раку
щоденно виявляють на Волині. В області у 2018-му зареєстровано
д онкології. На сьогодні
д
2724 нові випадки
кожен 46-й мешканець
ю має такий
нашого краю
йбільше
діагноз. Найбільше
вляють
пухлин виявляють
ої категорії
серед вікової
в.
50–69 років.

»

менту від Польщі Павел
Коваль зазначив, що
жоден український лідер
не користувався такою
високою довірою і повагою в Європи, як чинний
глава держави.
Незалежно від інших
мотивів, які спонукали їх
підтримати Порошенка,
всі присутні погоджувалися: він — єдиний, хто
може на рівних протистояти Володимиру Путіну.
Власне, й сам глава
Кремля не приховує, що
згоден бачити в кріслі Президента України
«будь-кого, аби не Порошенка». А отже, зробить
усе, щоб завадити йому
залишитися на посаді.
До слова, днями
це підтвердила… американська
розвідка.
«В надії прибрати Порошенка і привести
до влади менш антиросійський парламент Росія прагне скористатися
з проблем в Україні», —
наголошується у звіті
Національної розвідки
США про світові загрози
2019 року.
Тож насправді 31 березня виборці обиратимуть не між Порошенком і Тимошенко,
Зеленським чи іншими
кандидатами.
Вибір
буде набагато простішим: або Порошенко —
або Путін. n

200 тисяч гривень виграв у лотерею «Лото-Забава» лучанин.
Чоловік переміг у категорії «за три горизонталі з двома пільговими
підковками». Свій білет
щасливчик придбав
у ЦУМі в обласному
центрі.
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Людина і закон

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Алла ЛІСОВА,
редактор відділу економіки
«Газети Волинь»

Нововолинські шахтарі
готують торби за Буг.
Але чи відповість хтось
за «закопаний» мільярд?
Про новини «нового вугільного підприємства»
я найперше дізнаюся у моєму рідному селі.
Адже десята шахта стала місцем роботи
доброї третини мешканців не тільки Млинища
Іваничівського району, а й сусідніх населених
пунктів. Останнім часом багатьох своїх земляків
можна побачити на екрані не лише місцевого
каналу, а й всеукраїнських. Особливо в ті дні,
коли вони організовують акції протесту чи
стається якесь НП (за 30 літ усього вистачало)
ього разу повідомлення знову шокувало:
«десяту» шахту закривають, людей звільняють… Як кажуть у народі, будували, будували — і поганим запечатали. З 1989 року гатили
туди мільйони — і все, даруйте, коту під хвіст?
І нема відповідальних за витрачені майже два мільярди (за скромними підрахунками) народних
грошей. Більшого марнотратства і безгосподарності годі й шукати!
Якщо минулий рік був аж надто бурхливим у плані відстоювання і підтримки інтересів гірників, то нинішній відзначається повним затишшям. Усе менше з високих трибун
звучать заклики підняти з колін вітчизняну вугільну галузь,
припинити купувати паливо за кордоном, а кошти віддати
на зарплату українським шахтарям. Хіба що окремі кандидати в президенти з великих білбордів називають себе
їхніми захисниками. Політичний істеблішмент та активний
електорат зайняті підготовкою до виборчих марафонів
і шукають свого виборця серед інших верств населення.
А тим часом шахтарі «десятої» справді готують торби
за Буг. Там їх чекають. Бо тут вони, на жаль, виявилися непотрібними. Втомилися випрошувати, та й вимагати те, що
їм по праву належить, чекаючи з моря погоди. А чого, власне, чекати? Стовідсоткові обіцянки й запевнення високопосадовців про те, що одну-єдину шахту в Україні все ж таки
добудують, на ділі виявилися махровим обманом.
Торік 150 мільйонів, які мали перекинути з реструктуризації, гірникам «десятої» так і не надійшли. Відтак досі
висить зарплатний борг у 2 млн 750 тисяч гривень. У бюджет нинішнього року заклали «аж» 25 (!) мільйонів гривень. Цього вистачить лише на 5 місяців підтримки підприємства у «сухій заморозці», яка передбачає відкачування
води, вентиляцію, утримання відповідного температурного
режиму, безперебійну роботу насосів тощо. А ще — проплату за електроенергію, яку зараз треба робити авансом.
Але січень закінчився, а підприємство не отримало жодної копійки. Хоча є затверджений профільним відомством
графік надходження грошей. З огляду на дефіцит коштів
(для кого?) у міністерських чиновників виникла «геніальна»
ідея — скоротити прохідників (!) і повністю ліквідувати прохідницьку дільницю.
Голова Незалежної профспілки гірників ДП «Передпускова дирекція шахти № 10 «Нововолинська» Василь
Прадід такий крок називає повним абсурдом. І додає, що
при розумних підходах (сума у 600 мільйонів гривень, яка
в площині передвиборчих змагань є мізерною) можна
було б пройти 600 метрів гірничих виробок, нарізати лаву
і, добуваючи вугілля, частково себе утримувати. Однак, виявилося, це нікому не потрібне. Під «маркою» переведення
на шахту № 9, яка вже відпрацьовує свої запаси, вимушено
звільнилося 22 прохідники. Були наміри «попросити» й інших, та завадили профспілки. Все більше гірників залишає
копальню, яка не дає можливості працювати, заробляти
гроші. Чи легко буде потім знайти досвідчених фахівців?
Водночас, як зазначив Василь Прадід, урядовці вимагають
підготувати план… добудови шахти. З ким її добудовувати?
Профспілкові активісти переконані: доки не буде викорінена корупційна складова у вугільній галузі, а вирішальне слово належатиме «смотрящим» — жодних шансів
не лише у волинських, а й у гірників інших регіонів на нормальну працю і достойну її оплату не залишається. Вони
не виключають, що такий хід — не що інше як намагання
довести перспективне підприємство до критичного стану
і продати його за безцінь «своїм». І абсолютно не вірять, що
нова шахта (навіть після того, як буде остаточно створена
Національна вугільна компанія, куди вона увійшла), може
працювати на користь волинян і України.
А я думаю про інше. Це ж наскільки треба бути безвідповідальним, зухвалим і самовпевненим, щоб, так зневажаючи людей, надіятися на те, що вони можуть повірити
черговим солодким обіцянкам чиновників різних мастей,
які вирішують, куди і як має далі рухатися країна. Воістину:
краще гірка правда, ніж солодка брехня. Але в нас чомусь
усе навпаки. n

Ц

Судді обирали керівника терміном на 3 роки.

Результати підрахунку голосів озвучила
голова лічильної комісії Оксана Здрилюк.

«ВІН НЕ СХИБИВ, КОЛИ В НАШІЙ
СИСТЕМІ ВІДБУВАЛИСЯ ЗМІНИ»
Реформований Волинський апеляційний суд очолив
57-літній Петро Філюк
Тамара ТРОФИМЧУК

ід час реформи судової
системи в Україні, що
триває вже не один рік,
іноді трапляються речі, сенс
яких важко зрозуміти. Це, зокрема, стосується апеляційних
судів в Україні, які восени минулого року Указом Президента
України були ліквідовані, а замість них створено нові апеляційні інстанції з іншою назвою.
Так у нашій області замість ліквідованого Апеляційного суду
Волинської області постав…
Волинський апеляційний суд.
При цьому нову установу від
попередньої відрізняє хіба що
відсутність у ній 12 із 37 суддів, які подали у відставку, і які,
за словами колег, були найбільш досвідченими професіоналами, що зараз особливо
відчутно.
Після реформування наступним кроком в організації роботи
суду мало стати обрання його
голови. З цієї причини судді зібралися на засідання. Суддя
Олег Клок запропонував на цей
пост Петра Філюка, заслуженого юриста України. Він наголосив на його високій суддівській
кваліфікації,
принциповості
та господарському хисті, завдяки чому приміщення Волинського апеляційного суду стало
одним із найкращих в Україні,
взірцем для аналогічних установ
в інших регіонах.
Оскільки вибори голови повинні проходити на альтернативній основі, судді висунули для
голосування кандидатуру Лілії
Шевчук, виконувача обов’язків
голови суду, котра очолювала
його після реформування чотири місяці. Обирали керівника
15 суддів. Підрахунок бюлетенів засвідчив, що переміг Петро
Філюк: за нього проголосували
11 осіб, двоє суддів підтримали
Лілію Шевчук, двоє не віддали
переваги жодному кандидату.
Голову привітали аплодисментами, після чого він звернувся
до колег.
— Це був період випробування для всіх нас, — наголосив Петро Філюк. — Міцність
колективу проявляється саме
тоді, коли керівник відсутній,
а установа працює. Цей час по-

П

Голова Волинського апеляційного суду: «Наше основне завдання —
здійснювати судочинство, виходячи з принципу верховенства права,
і не бути байдужими до проблем людей».

бюлетенів
« Підрахунок
засвідчив, що переміг
Петро Філюк: за нього
проголосували
11 осіб, двоє суддів
підтримали Лілію
Шевчук, двоє не віддали
переваги жодному.

»

казав, що наш колектив здоровий і професійний. Тому я розумію відповідальність, яку беру
на себе завдяки вам, і повноваження голови як керівника установи. Наше основне завдання — здійснювати судочинство,
виходячи з принципу верховенства права, і не бути байдужими
до проблем людей. Потрібно
спілкуватися із суспільством,
органами виконавчої влади,
ЗМІ. Суспільство має знати, що
відбувається у суді та судовій
системі.
На вибори очільника апеляційної інстанції прийшли також судді у відставці Оксана
Завидовська-Марчук та Олександр Фідря. Оксана Григорівна у своєму коментарі «Волині»
розповіла, чому вітає обрання
Петра Філюка головою:
— Нашу гілку влади повинна

представляти особа, яка не тільки професійно розглядатиме
справи, а й уболіватиме за всіх
працівників і всі суди області, — сказала вона. — У Петра
Тодосьовича такий досвід є. Він
не схибив, коли в судовій системі відбувалися зміни. Не боявся
відстоювати свою думку, відверто говорив про недоліки реформи. Вважаю, колектив прийняв
правильне рішення, проголосувавши за нього, бо він людина
на своєму місці і судді йому довіряють.
— Я знаю Петра Тодосьовича, відколи він став суддею, —
висловився голова громадської
організації «Ветерани судових
органів Волині» Олександр Фідря. — Як голова кваліфікаційної
комісії, приймав у нього екзамен. З тих пір минуло майже
30 років, але він весь час був
у полі зору нашого органу. Спочатку — як суддя Луцького районного суду, потім — як його
голова, далі як суддя апеляційного суду, перший заступник
голови, керівник цієї установи. Ми бачили, що Петро Філюк уміє організувати роботу
і відстоювати свою точку зору.
Це була найкраща кандидатура, і я радий, що судді її підтримали. n
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n А ви як думаєте?

То туди ми йдемо чи не туди?
Українська центральна влада взяла курс на ЄС та НАТО. Однак опитування
показують: 73% громадян вважають, що країна рухається у неправильному
напрямку. Ви згодні з цим?
Фото asn.in.ua.

Володимир КАРПУК,
народний депутат
України V та VI
скликань (м. Луцьк):
— Я не згоден. Думаю, що у багатьох
українців є роздвоєність, коли про одне
і те ж у їхніх головах можуть уживатись протилежні, взаємовиключні
думки. Але в цьому випадку, якщо
люди кажуть, що країна не туди рухається, вони мають на увазі власні
інтереси, тобто ціни, тарифи і таке
інше, а не орієнтир держави на Захід. Водночас це дає підстави нашим
ворогам заявляти, що, мовляв, курс
на ЄС та НАТО веде до збідніння,
трактувати у вигідному для себе світлі. Тож ці моменти треба чітко розрізняти, не піддаватись на маніпуляцію.
Володимир
ФЕСЕНКО,
політолог (м. Київ):
— Не можна порівнювати ці два напрямки. Тому що опитування
показують:
абсолютна більшість
підтримує європейську (понад 50%)
і відносна більшість (близько 45%) —
євроатлантичну інтеграцію. Відповідь
на питання — «Правильно чи неправильно» рухається держава — переважно стосується оцінки внутрішніх
справ, соціально-економічної ситуації. Скажу парадоксальну річ: завжди,
за всіх президентів і урядів, респонденти, а це, як правило, понад 60%,
а дуже часто і більше 70%, казали, що
країна розвивається в неправильному напрямку. Тобто, це не нинішня
ситуація, а постійна, яка відображає
незадоволення українців рівнем свого життя і наявністю численних соціально-економічних проблем.
Ольга КУЛІШ,
заслужений
журналіст України,
секретар НСЖУ
(м. Луцьк):
— Я не довіряю вітчизняним соціологічним
дослідженням.
А щодо сприйняття українцями зовнішньополітичного курсу держави,
то близько ста відсотків дітей також
заперечують
необхідність
робити ранкову зарядку чи харчуватися
здоровою їжею… Мабуть, більшість
людей не має достатньо інформації,
щоб зробити висновок, куди краще
рухатися країні. Такі рішення справді
має приймати Верховна Рада. Нині
влада робить кроки в бік ЄС, але мені
здається, що дорога ця ще дуже далека.
Володимир
ШЕНДИБИЛО,
заступник головного
лікаря Луцької
міської клінічної
лікарні (м. Луцьк):
— По-перше, звідки взялася ця цифра
–73 відсотки? Мене, наприклад, ніхто
не запитував, за який я курс. І вас, напевне, теж. На жаль, дуже часто соціологічні опитування є замовними,
особливо це відчувається перед виборами. Тому потрібно «фільтрувати»
подібну інформацію, не сприймати
все на віру.
По-друге, мусимо навчитись мислити стратегічно, не «купуючись»

Чи доїде наш поїзд до Брюcселя?

на такі аргументи, що, мовляв, Україну ніхто не чекає в ЄС чи в НАТО.
Нам давно треба було брати приклад
із постсоціалістичних країн Європи,
Прибалтики, які відразу чітко визначилися з курсом, не озираючись назад. Якби й наша держава так само
рішуче поставила перед собою стратегічну мету — рухатися в напрямку
ЄС і НАТО — і над цим усі роки послідовно працювала, то і результат
був би інший, і не було б революційних подій, коли люди піднялися,
щоб захистити європейський вибір.
Думаю, сьогодні навіть припускати
можливість зміни напряму — це гріх
перед дітьми, онуками, перед тими,
хто стояв на Майдані.

Святослав КЛІЧУК,
голова громадської
організації «За
чесний тендер»
(м. Рівне):
— Курс на ЄС
та НАТО — єдино правильний
напрямок,
хоча люди оцінюють його за своїми
суб’єктивними критеріями. Мовляв,
долар виріс чи ціни підвищилися,
значить, країна рухається неправильно. Але результати змін здебільшого проявляються через деякий
час. І ми також згодом їх відчуємо.
Зараз потрібно активніше впроваджувати реформи, аби позитивні
зміни швидше стали очевидними.

Ігор ГУЗЬ,
народний депутат
України (м. Луцьк):
— Результати соціологічного опитування
не завжди відображають реальний стан
справ. Я, наприклад,
вважаю, що Україна рухається у правильному напрямку. І сподіваюся, так
думає більшість населення. Нам треба йти у ЄС і НАТО, змінюватися в той
бік, куди хоче народ. У нас демократична країна. І якщо виборець має
якісь зауваження до влади, якщо вона
не задовольняє його, — хай змінює її.
Буде мати таку можливість на виборах. А до зростання цін, комунальних
тарифів, на які можна почути нарікання, причетні державні чиновники.
З них і треба питати.

Олександр ГУЧ,
активіст
Євромайдану,
сільський голова
(с. Дерно
Ківерцівського
району):
— На мою думку,
саме зараз ми рухаємось у правильному напрямку, тому що північно-східний сусід нас туди й штовхає.
І ми маємо докласти максимум зусиль, аби об’єднатися з європейським світом. Лише тоді зможемо
дати гідну відсіч ворогу, який продовжує вести війну на нашій території. Мене, чесно кажучи, дуже дивує
те, що більшість українців вважають інакше. Особисто я обома руками підтримую євроінтеграцію —
це можливість змінитися кожному
з нас і змінити країну.

Олег КУХ,
голова Любешівської
ОТГ (смт Любешів):
— Я належу до тієї
27-відсоткової
меншості, яка переконана, що країна йде
правильним
шляхом. Кроки, зроблені керівництвом
та народом за останні чотири чи
п’ять років, вважаю абсолютно логічними. Той вектор розвитку, який
був визначений літ 10 тому, на мою
думку, був неправильний. Усе-таки
ми держава, яка має ставити мету
дорівнятися до європейських принципів і цінностей. Тому і ЄС, і НАТО
мають бути нашим пріоритетом. Бо
бачимо, що зробили і що роблять ті,
хто обіцяв захист і підписав Будапештський меморандум.

Євгенія ХАРКІВ,
громадська
активістка,
краєзнавець
(с. Скригове
Горохівського
району):
— Я думаю, що
рух в ЄС та НАТО — правильний напрямок розвитку нашої держави.
Це перспектива для нового покоління, для наших дітей. Ми ж європейська країна, тому це необхідно.
Але не впевнена, чи насправді ми
робимо кроки в бік цієї інтеграції.
Зараз мені здається, що влада більше зайнята виборами. Хоча сподіваюся, що розумний вибір українців
переможе і політики працюватимуть
на благо народу.

Петро САГАНЮК,
володимирволинський
міський голова
(м. ВолодимирВолинський):
— Не повністю згоден. На моє тверде переконання, ми якраз рухаємося в правильному напрямку. І ніхто, напевно,
не візьметься заперечувати, що в останні роки робиться багато, аби ввійти
в спільноту європейських країн. Інша
справа, що швидко стати в один рівень із ними непросто. Аби досягнути
європейського життя, потрібно багато
трудитися, і, звісно, викорінювати ті
негативні явища, які відкидають Україну далеко від перших місць за рівнем
розвитку, добробуту і культури. Також
вважаю, що в час інформаційної війни
потрібно чіткіше, більш дохідливо та наполегливо працювати в цій сфері.
Андрій ТУРАК,
директор ПОСП
імені Шевченка
Горохівського району,
депутат обласної
ради
(с. Угринів
Горохівського
району):
— Схильний думати, що коли мова
йде про курс на ЄС і НАТО, то більша частина українців обома руками «за». Коли
73% були проти, то швидше за все вони
мали на увазі, так би мовити, внутрідержавні напрямки — економічний, кадровий, правовий. Всі бачать, що не від
доброго життя люди, переважно молоді, залишають країну, яка бідніє. Кадровий голод відчувається в усіх сферах.
Навіть нам, аграрникам, не вистачає
спеціалістів, хоч роботу в селі знайти
непросто. Але найгірше — це корупція, яка все роз’їдає зсередини. Ніби
проводяться реформи, створені антикорупційні інституції, а змін не видно.
Люстрація буцімто пройшла, але ті самі
особи залишилися на посадах. Якщо
не почнемо ґрунтовно і по-справжньому боротися з цією бідою, остаточно
зайдемо в якісь хащі, вибратися з яких
буде нелегко. Та й хто візьме нас у Європу з таким «мішком корупції»?
Микола ВЕЛЬМА,
редактор громадськополітичної газети
«Вісті Ковельщини»,
заслужений журналіст
України
(м. Ковель):
— Я вважаю, що при
всіх наших прогалинах й упущеннях
ми рухаємося у правильному напрямку. Зокрема й те, що взято курс на ЄС
та НАТО, є плюсом: Україна — європейська держава — повинна прагнути
до цивілізованого світу. А незадоволення людей викликане багатьма внутрішніми проблемами. Вони є, і їх треба краще та ефективніше розв’язувати.
Скажу таке: цього року ми будемо
відзначати 28-му річницю Незалежності України. І те, що збережено державність, — головне. Згадаймо, скільки разів у ХХ столітті наш народ виборював
незалежність, але знову і знову втрачав
її! Повертаючись до того, що чимало
людей незадоволені державним курсом, хочеться сподіватися, що вибори
як президентські, так і парламентські,
а також до місцевих рад мають послужити ефективнішому виконанню започаткованих реформ і тому, що країна
буде розвиватися заради кращого життя кожного з нас.
Бліц провели
Алла ЛІСОВА,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Євгенія СОМОВА,
Людмила ВЛАСЮК,
Сергій НАУМУК,
Тамара ТРОФИМЧУК,
Олег КРИШТОФ,
Катерина ЗУБЧУК,
Мирослава КОЗЮПА,
Василь УЛІЦЬКИЙ. n
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ — ОСТАННІЙ
ШАНС КОЛОМОЙСЬКОГО.
ЗА ОЛІГАРХА ВЗЯЛОСЯ ФБР
урнал «Новое время»
опублікував
сенсаційне розслідування
щодо олігарха-втікача Ігоря Коломойського. Він, згідно з офіційними даними, пограбував
Україну на понад 5 мільярдів
доларів, які вивів із ПриватБанку. А це аж 15% річного бюджету держави. Та, як стало відомо,
тепер Коломойським зацікавилось і американське ФБР.
Через це він змушений
був переїхати зі Швейцарії
до Ізраїлю, який не видає своїх громадян. А ізраїльським
паспортом Ігор Валерійович
запасся завчасно. Для нього неймовірно виросла ціна
президентських виборів. Він
хоче привести до влади свою
маріонетку — коміка Володимира Зеленського та активно
допомагає Юлії Тимошенко.
Бо тільки зміна влади в Україні
може його врятувати.
Правосуддя США почало
розслідування щодо Коломойського через позов його колишнього партнера по бізнесу.
Олігарх з Дніпра «кинув» компаньйона на 500 млн доларів.
У зв’язку з цим під загрозою
конфіскації опинилися усі його
активи у Штатах — йдеться
про велику кількість об’єктів
елітної нерухомості.
Та при цьому американські
активи Коломойського могли б
бути конфісковані і на користь

Ж

Фото politrada.com.

Багатієві-втікачу, який вивів за кордон мільярди доларів
з ПриватБанку, вкрай необхідна зміна влади в Україні

Зеленський — не нове обличчя.
Це маска Коломойського!

публічно заявив, що підтримує
« Коломойський
двох учасників президентської гонки —
Тимошенко і Зеленського. За оцінкою
аналітиків, мільярдер розраховує, що в разі
їхньої перемоги він зможе позбутися усіх
проблемних боргів і зберегти за собою нинішню
власність, — «Новое время».

»

України в рамках справи про
розкрадання грошей із При-

ватБанку, пише «Новое время»
з посиланням на слова на-

чальника юридичного управління Держагентства з пошуку
активів, надбаних злочинним
шляхом, Андрія Потьомкіна.
«Україна має право на майно злочинного походження,
яке належить українському
громадянину, навіть якщо
це США», — пояснив він. Мовляв, у підсумку переговорного
процесу активи розподіляються: якась частка дістається
США, якась — Україні.

Наразі вже державний
ПриватБанк, який було націоналізовано, щоб врятувати
вклади простих громадян, судиться з Коломойським у Великобританії. Триває титанічна
робота фахових юристів над
тим, щоб повернути вкрадені
гроші українцям.
«Коломойський публічно
заявив, що підтримує двох
учасників президентської гонки — Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського. За оцінкою аналітиків, мільярдер
розраховує, що в разі їхньої
перемоги він зможе укласти
з державою Україна мирову
угоду щодо ПриватБанку та інших активів, щоб позбутися
усіх проблемних боргів і зберегти за собою нинішню власність», — йдеться у розслідуванні «Нового времени».
Відомі українці також трактують висування Володимира Зеленського у президенти
як проект Коломойського. «Він
не самостійний політик. Зараз
за Зеленським видно серйозний тил Ігоря Коломойського,
у тому числі з використанням
телеканалу («1+1», який контролюється олігархом. — Ред.).
Втім, вони цього і не приховують. Відомо ж, що Зеленський
літав на день народження
до Коломойського. А той у свою
чергу ще задовго до керівника
«95 кварталу» заявив, що останній піде в президенти. Причому
сам Володимир ще відмовлявся, а Ігор Валерійович уже говорив, що 200% піде», — сказав
у коментарі «Новому времени»
голова громадської організації
Центр UA Олег Рибачук.
Водночас Рибачук припускає, що медійна «розкрутка»
Зеленського
відбувається
і з прицілом на парламентську
кампанію. Та хай там як, зрозуміло одне: так званий «слуга народу» — це лише спосіб
врятувати гроші Коломойського. n

Р Е К Л А М А

НА РОБОТУ В ПОЛЬЩІ ПОТРІБНІ
ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ (СІМЕЙНІ ПАРИ).

Є багато вакансій.
Висока заробітна плата.
Хороші умови.
Тел. 0950065238.

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.

Потрібен ПРОДАВЕЦЬ

в магазин на Старий ринок
(вівторок — неділя з 9-ї до15-ї
год., понеділок — вихідний).
Офіційне працевлаштування.
З\п 4000 грн + 1,5% від виручки.
Досвід роботи обов’язковий.

Тел.: 095-180-17-90, 068-757-67-81.

ПАМ’ЯТНИКИ
з мармурової крихти

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

Тел. 050 616 72 00.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua
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n Актуально

Валентина МЕЛЬНИК

ож привітати атовців із
придбанням
омріяного
житла Андрій Покровський
вирішив особисто, йдеться у
сюжеті «12 каналу».
Учасник АТО Сергій Денисюк отримав від депутата у по-

Т

Фото прес-служби Громадянського Руху «СВІДОМІ».

Андрій Покровський особисто привітав
захисників із придбанням житла
Фінансування програми,
що дає змогу атовцям
нарешті мати власне житло,
не є пріоритетом для
влади Луцька. Це питання
неодноразово ігнорували
у стінах міськради. Однак
наприкінці 2018 року депутат
Луцької міської ради Андрій
Покровський (на фото)
переказав мільйон гривень
особистих коштів на Програму
забезпечення житлом
учасників АТО. За її умовами,
50% вартості помешкання
покривається з міського
бюджету, інші ж 50% атовець
оплачує самостійно. Всетаки мільйон Покровського
підштовхнув депутатську
більшість скерувати на
програму 1,2 млн грн у
відповідь, як і вимагають
умови. У результаті це
допомогло сімом колишнім
воїнам отримати кошти на
власне помешкання

дарунок ікону Покрови Пресвятої
Богородиці, яка вважається покровителькою українських воїнів.
«Я переймався вашою долею
і долею всіх ваших побратимів. І
переймався, щоб програма 50 на
50 працювала, виконувалася», –
наголосив обранець громади.
Атовець, який придбав квартиру у новобудові, своєю чергою подякував депутату та зауважив, що
такі люди, як Андрій Покровський,
допомагають захисникам стати на
ноги та здійснити свої мрії.
Хоча попереду ще багато роботи, аби повністю облаштувати
нову оселю, Сергій переконаний,
що власне помешкання – це чудовий стимул рухатися далі.
Ще один учасник АТО, АнатоР
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лій Гапонюк, також став новоселом. Проте купувати вирішив на
вторинному ринку.
«Житлове питання для людини
— одне з найважливіших. А така
допомога, як програма 50 на 50 за
рахунок міського бюджету, є вирішальною. Не кожен мільйон просто так віддасть на хорошу справу», – переконаний захисник.
Андрій Покровський додав, що
йому приємно, що атовці тепер
матимуть власне помешкання.
«Багато хто з наших воїнів
здійснив свою заповітну мрію —
одержав власне житло, отримав
задоволення для себе, для своєї
родини. Для мене особисто це
дуже приємно», – підсумував депутат. n
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ЛИШЕ ЧЕРЕЗ КІЛЬКА ГОДИН
ЗОГЛЕДІЛИСЯ, ЩО ЗАГУБИЛИ…
ДИТИНУ
До Ратнівського відділу поліції минулого четверга
зателефонував громадянин Республіки Білорусь
і сказав, що під час зупинки у лісі пропав їхній
12-річний хлопчик
Іван КАПІТУЛА

ригода сталася серед ночі на міжнародній трасі
Брест — Ковель, поблизу пункту пропуску «Доманове». Як з’ясувалося, група білорусів двома автівками їхала в Україну. Перетнувши кордон у Домановому,
вони зупинилися в лісі. Прогулявшись, рушили далі. Доїхали аж до Копачівки, що в Рожищенському районі. І тільки тоді згадали, що з ними їхав дванадцятирічний хлопчик
на ім’я Григорій. На превеликий жаль, у жодній з іномарок
його не виявилося. За допомогою негайно звернулися в Ратнівський відділ поліції. Пошуки правоохоронців
у тій окрузі були безрезультатними. Отож, повернулися
до пункту пропуску. Там в одному з магазинів і знайшли
пропажу. Григорій, який, на щастя, не розгубився, опинившись один на нічній дорозі у лісі, спокійно стояв у приміщенні і грівся, чекаючи, що родичі все-таки згадають про
нього. n

П

ЗАХОТІЛОСЯ ХЛОПЧИНІ
ПОГУЛЯТИ…
У Рівному в поліцію звернулася місцева
жителька, яка повідомила про зникнення внука
Валентин СТАВСЬКИЙ

к з’ясувалося, після уроків бабуся забрала другокласника зі школи і прямувала з ним додому.
У якийсь момент малий від неї втік. Пенсіонерка
звернулася до поліції. На пошуки хлопчика орієнтували
правоохоронців і громадськість. Знайшла школяра мобільна група поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії пізно ввечері в центрі міста, біля одного
з торговельно-розважальних закладів. Він пояснив, що
хотів погуляти, тому і дременув від бабусі. За місцем проживання хлопчика сусіди розповіли, що його мама майже
не займається вихованням сина, тому й доглядає бабуся.
Правоохоронці роз’яснили жінці її обов’язки щодо дитини,
а також відповідальність за їх невиконання, зокрема, взяття на облік органами поліції, соцзахисту і можливе позбавлення батьківських прав. n

Я

ВЛАШТУВАВ НА ОБІЙСТІ
«ГУРАЛЬНЮ»
У жителя Луцького району вилучили
фальсифікований алкоголь
Любов ГАРАНІНА

’ясувалося, що чоловік в одному з господарських
приміщень власного обійстя влаштував «гуральню». У нього знайшли 12 бочок рідини з характерним запахом спирту (а це орієнтовно 2400 літрів),
а також понад 400 пляшок та 15 упаковок типу «bag-inbox» фальсифікованих алкогольних напоїв. Орієнтовна
вартість цього «добра» близько 1 мільйона гривень.
Правоохоронці припускають, що вказана партія сурогату ймовірно призначалася для подальшої реалізації
на території Волинської області. n
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НАДАЄМО ТРАНСПОРТНІ
ПОСЛУГИ ЛІСОВОЗАМИ.
Тел. (097) 212 40 17.

ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ ТРАКТОРИСТІВ ТА
ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ Е.
Тел. 0971747740.

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

«Жінки, щасливі
у першому шлюбі, частіше
зважуються на другий».

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

n Куточок поезії

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Катерина ЗУБЧУК

-М

На початку 2002-го, на третій день
Різдва, були заручини, а на 10 березня

Мамина випічка всім до смаку.
Фото із домашнього архіву родини ПЕРОГІВ.

У день нашого приїзду вдома застали батьків і лише трьох синів.

17 років тому вони побралися.

і весілля призначили. Оскільки батьки Галини скоро мали їхати у США, то треба
було відгуляти його до Великого посту.
— Я у невістках не була, — каже Галина, — і не знаю, що це таке. Три місяці ми
жили з моїми батьками. А як вони поїхали

не мій Микола — такий,
« Якби
як він є, я б не справилася.
Ми одне одного підтримуємо
у найскладніших ситуаціях.

»

за океан, то самі з Миколою залишилися.
— І з хазяйством чималим, яке нам
від батьків дісталося, — додає чоловік. —
А воно у тестів було велике — землі більше двох гектарів, корова, двоє свиней,
не кажу вже про птаство. Батько дружини наказував: «Те, що залишаємо тобі, ти
повинен дотримати до того часу, коли ми
вернемося». Можу похвалитися, що ми
з Галиною постаралися — на той час, коли
батьки приїхали з Америки, ще більше
стало і худоби, і свиней.
— У нас уже діти пішли, — каже Галина. — Я, пригадую, вставала о п’ятій ранку, поки малі спали, і сапала картоплю,
якої садили соток сімдесят.
Батьки Галини, як читач уже зрозумів
зі сказаного, повернулися в рідне село через три з половиною роки. З цього приводу жінка розповідає:

— Клімат татові не підходив, погано
він там себе почував. Тож мама, не вагаючись, підтримала його у рішенні їхати
додому. До речі, за океаном народилися
ще дві мої наймолодші сестрички. Тож нас
загалом стало аж тринадцять. В Америці
залишилися троє моїх братів, а зараз там
уже їх семеро живе. Батьки лише гостюють у них. Коли тато й мама повернулися,
то ми ще декілька років жили у Брониці — у хаті Миколиної сестри, яка вдруге
вийшла заміж і перебралася до чоловіка,
а її новий будинок стояв пусткою.
Але потихеньку, як каже подружжя,
збирали матеріали на свій дім. Спочатку взяли земельну ділянку у Брониці. Але
згодом з’явилась можливість побудуватися у Камені-Каширському, тож вибрали
райцентр. Скоро десять літ, як Пероги,
уже маючи четверо діточок, справляли новосілля: Новий 2010-й зустрічали у хаті —
хоч і не викінченій, але своїй.
— Я пишаюся, — каже Галина, — що
ми все зробили своїми руками. З дітьми маленькими їздили сюди з Брониці
(а це 13 кілометрів) і будували дім. Тато
Миколи допомагав. Дах, звичайно, з поміччю родини робили.
Чоловік, слухаючи дружину, додає:
— Коли ми фундамент залили і вже
цоколь треба було виводити, то якраз вся
рідня роз’їхалася на сезонні роботи, —
не мали кого й покликати на допомогу. Взялися самі мурувати. І не раз чули,

Сімейство у повному складі.

як сусіди з подивом казали одне другому:
«Йди подивися, яка молода пара, а сама
хату будує». Галя нарівні зі мною цеглу клала. Для багатьох це був шок. Мене виручало те, що я по суті виріс на будівництві.
Тато ще в колгоспі мурував і свою хату сам
зводив. Я, поки малий був, спостерігав
за цим, а потім і помічником йому став.
Зараз Микола взявся у своїй хаті
за другий поверх: оскільки сім’я уже величенька — шість синів і дві доньки, а дев’яте дитя, як мовиться, в дорозі, то треба
викінчувати і там кімнати. На весну хочуть
їх заселити.
«ЯКБИ Й ХОТІВ СКАЗАТИ ПРО ЯКИЙСЬ
НЕГАТИВ ДРУЖИНИ, ТО ЙОГО ПРОСТО
НЕМА»

У розмові, зокрема з Галиною, я не раз
чула такі слова:
— Дякую Богові саме за такого чоловіка, якого він мені дав. Ми пережили чимало біди. Якби не мій Микола — такий, як він
є, я б не справилася. Ми одне одного підтримуємо у найскладніших ситуаціях.
І уже про цю біду жінка розповідає:
— Наш первісток, найстарший син
Давид, народився здоровим хлопчиком.
Ще навіть тоді, коли у другому класі вчився, все було нормально. Він ходив — тільки повільніше за інших. Повільніше біг. Але
ніхто не думав, що з ним щось «не так».
А ось у третьому класі йому стало важко
по східцях підніматися. Міг впасти, коли

ніхто
ТАК
не КОХАВ
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Бреду снігами
по коліна
Василь ГОЛЮК

Перемело дороги,
Хурделить.
Сніг і сніг.
Ведуть куди, не знаю, ноги,
Як у дитинстві в кращі дні.
Бреду снігами по коліна.
Тремтить у грудях білий птах,
Горить залишена калина
У непорочних цих снігах.
Згадалась наша тиха осінь,
Кленові факели довкіл,
Червоні грона в твоїх косах,
В очах кохання, а не біль.
Та наші долі — дві комети,
Що згасли у нічній пітьмі.
Такі між нами перемети,
Які вже не здолаєм ми.
м. Луцьк.

Про почуття можна
не лише говорити
Є люди, що прожили у шлюбі багато років, але
так одне одного і не розуміють. Відбувається це
чи не тому, що в кожного – своя мова любові.
Через неадекватність перекладу вони просто не
чують свою половинку. Психологи виділяють
п’ять мов любові
ЛОВА. Це тільки один зі
способів висловити почуття. Але деяким людям
дуже важливо щодня чути: «Ти
дуже гарний (гарна)» або: «Я
тебе люблю». Іноді ми відчуваємо силу в собі для того, щоб
взяти чергову висоту у своєму
житті, але нам не вистачає
сміливості. І тоді так важливо,
щоб кохана людина підтримала наші дії, сказала, що вірить
у нас. Любов — добра. І якщо
ми хочемо розказати про неї,
потрібно вибирати добрі слова. Ваш коханий роздратова-

С

щоденно
« Навчіться
бесідувати одне з
одним.
»

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ
Мені 54 роки, симпатична, маю своє житло, інвалід ІІІ групи. Хотіла б зустріти чоловіка
віком 58-60 років, який був би для мене надійною опорою. На переїзд не згідна. Мій тел.
985601552.
xxx
Хтось шукає усамітнення, а хтось страждає
від одинокості. Ніщо так не засмучує людину,
як самотність, особливо коли ти вже на пенсії,
коли менше можливості спілкуватися з людьми,
а діти виросли і мають свої сім’ї. Познайомлюся
з добрим, порядним, врівноваженим чоловіком, який би мене розумів, який цінує взаємну
турботу. Мій тел. 0687789691.
xxx
Сільський чоловік, за професією будівельник, не п’ю, не курю, нормальної зовнішності
(57 років, зріст 170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою-волинянкою із сільської місцевості. Мій
тел. 0988728167.

ний, різкий? Якщо ви вибираєте любов, то не відповісте
йому тим самим, а знайдете
«потрібні» слова.
ЧАС. Ви помічали, що в
ресторані майже завжди можна відрізнити одружену пару
від неодруженої. Закохані не
зводять очей одне з одного. А люди сімейні зазвичай
розглядають інших, інтер’єр,
страви тощо. Найважливішим
для того, хто говорить на мові
часу, – бути разом із коханим.
Не поруч, а разом. Перебувати
в одному помешканні – це ще
не разом. Повинен відчуватися зв’язок. Навчіться щоденно
бесідувати одне з одним. Нехай кожен розкаже про події,

що трапилися протягом дня,
поділиться своїми відчуттями.
ПОДАРУНКИ. Це – видимі
символи любові. Для одних
вони більш важливі, інші не
надають їм такого значення.
Людині, яка говорить на мові
подарунків, ціна не дуже вже й
важлива. Але якщо мільйонер
дарує коханій щось вартістю
10 гривень, вона засумнівається, чи це любов. Коли ж
сімейний бюджет обмежений,
то навіть дрібничка розкаже
про велике почуття.
Якщо подарунки важливі для
вашої половини, не будьте
надто ощадливими. Ви вкладаєте не в речі, а в стосунки, а
тут є в що інвестувати.
ДОПОМОГА. Приготувати
обід, накрити на стіл, помити
посуд, змінити дитині підгузник... Так-так, любов виражається в побуті. Це – допомога,
яка потребує часу і сили.
Любов – то щоденна праця,
це постійний вибір на користь
іншого і стосунків із ним.
ДОТИКИ. Для декого —
це єдиний спосіб висловити
любов. Таким людям необхідно триматися за руки з
коханим, їм треба, щоб їх
цілували, обіймали. Тоді вони
щасливі. Коли ви сидите поруч
і дивитеся телевізор, обніміть дружину. Це не потребує
великих зусиль, але скаже їй
про вашу любов. Поцілуйте чоловіка, коли він іде на роботу, і
може, він повернеться раніше.
Будьте ніжними. Ви вчите його
мову. n

Що відчувають
жінки
в цивільному
шлюбі?
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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»
с. 10—11

»

Фото telegraf.com.ua.

Закінчення. Початок на с. 1

хтось із ровесників навіть легенько ненароком штовхне. А в п’ятому класі уже сів
у візочок. І так до цього часу. Навчався
індивідуально. Закінчив успішно дев’ятий
клас. У нього прогресуюча м’язова дистрофія Дюшена. Це невиліковна недуга — можна організм по можливості тільки
підтримувати. То — генетичне захворювання. Але, якщо так, то воно мало б торкнутися усіх наших хлопчиків. Тим часом
такий діагноз поставили ще тільки нашому Назарчику.
Тобто із шести синів лише двоє мають
такий діагноз. І Назарчик, якому зараз чотири роки, за словами жінки, на вигляд —
здоровий хлопчик. Він бігає, насолоджується життям.
— Про хворобу Давида я дізналася,
коли йому було чотири роки. Діагноз поставили у Львові, а у Києві підтвердили. І тоді
ми почали лікування. Коли довідалася, що
і в Назара ця недуга, то неспокійно стало
на душі, бо я вже знаю, через що пройшла
із найстаршим сином. Коли тепер завагітніла й зробила ультразвукову діагностику,
то мені сказали, що буде дівчинка. Тоді вже
я заспокоїлась. У нашій ситуації хвороба
може бути лише у хлопчиків. Спасибі лікарям (особливо Оксані Мартинюк, яка мене
постійно «веде»), які завжди підтримують.
Знаючи, що я важко виношую дітей, оскільки маю низький гемоглобін, ніхто ніколи
не сказав з докором: для чого ти, мовляв,
родиш, чи для чого знову завагітніла…
А ще жінка згадала, як десять років
тому довелося пройти ще через одне випробування: на той час трилітня донька Ліана обпеклася кип’ятком. Лікувалися в опіковому центрі Луцька.
— Микола привіз тоді із заробітків півтори тисячі доларів, і всі вони пішли на те,
щоб врятувати дитину. Коли вже йшли
додому, то лікар сказав мені: «Тобі допоміг твій Бог». Він бачив, як я молилася.
За тиждень і два дні ксеношкіра прижилася — це було для всіх дивом. Сьогодні
Ліана — висока, гарна дівчинка. Про опіки
нагадує лише невеличкий шрамчик на плечі. Тоді, до речі, мій Микола був удома з чотирма дітьми. Ще й до мене примудрявся приїхати, щоб побачитися, дізнатися,
як ми. Ще раз скажу: якби не такий чоловік,
то мені було б дуже важко.
…Коли ми зустрілися в оселі Перогів,
то почули з перших хвилин розмови від
Галини:
— Щось такого феєричного у нашому
з Миколою житті і не було. Тож не знаю, що
й розповідатиму вам. Було буденне життя
з його клопотами. Але я ні на що не нарікаю.
Додамо, що недавно Галина Періг
стала матір’ю-героїнею. Ми привітали
її із присвоєнням цього почесного звання
і побажали як менше недоспаних ночей
і більше радості від її великого сімейства.
А завершенням до всього стали слова чоловіка з приводу того, яка його дружина:
— Гарна жінка, хороша мама… Якби й
хотів про якийсь негатив у дружині сказати, то його просто нема. n

l ЕКСКЛЮЗИВ

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

Фото з архіву сім’ї ВЕРЕТКИ-КАЗЬМІРЧУКІВ.

І Бог послав Ірині чоловіка —
священика з Парагваю

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
Всевиш
мені Всевишнім»

с. 7—9
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

«Заради свого Миколи я і в Америку
не захотіла виїжджати»

«ДЛЯ БАГАТЬОХ ЦЕ БУВ ШОК, ЩО МИ
З ГАЛИНОЮ САМІ ХАТУ МУРУЄМО»

Фото nemalababaklopoty.com

Англійський письменник
Джозеф ЕДДІСОН.

n Ніхто, крім тебе

и ходили в одну церкву. Там
і познайомилися, — розповідає жінка. — Одного дня Микола запитав, чи можна зі мною дружити.
«Звичайно, чому б і ні», — відповіла. —
Це був листопад 2001-го року. На той час
підопічний Миколи уже помер, але він так
і залишився у сестри, яка овдовіла, —
треба було недобудовану хату доводити
до ладу. А ввечері приходив до мене. Так
мене батьки виховали, що зустрічатися
з хлопцем треба вдома.
Ось і 2002-й почався. І вже Микола запропонував Галині руку і серце. Та у відповідь почув: «Я подумаю». Найпершою причиною для цього «подумаю» було те, що
батьки дівчини з дітьми (а їх на той час
було 11) ось-ось мали їхати у США.
— Я розуміла, — каже Галина, — що
після їхнього від’їзду залишуся у Брониці без близької рідні, якщо вийду заміж.
Тож з приводу пропозиції Миколи говорила з батьками, насамперед з мамою.
І вона сказала: «Якщо любитимеш Бога,
то у житті тобі буде легко». А ще, знаючи уже Миколу, наголосила ось на чому:
«Головне, щоб він тебе любив і поважав».
Це було те, що і я вважала найголовнішим. Ще в юності, коли молилася за свого майбутнього чоловіка, то завжди просила: «Боже, дай мені такого судженого,
який би любив, поважав мене і розумів».
Тепер усвідомлюю, що просила собі такого чоловіка, як мій тато. Він дуже любив
(і любить!) маму. Я відчувала це, бо бачила, як він її обнімає, цілує, як не раз садовив маму на коліна, приголублював.
Це в нашій сім’ї було нормальним явищем. Ніколи не чула, щоб батьки сварилися. Певно ж, суперечки між ними були.
Але якщо і так, то не при дітях вони щось
вирішували. І так мене мама вчила: «Яка б
не була ситуація, які б не траплялися проблеми (а без них не обійдеться), з’ясовуйте стосунки за закритими дверима».
Мама багато чому навчила. Казала, наприклад: «Донечко, нелегким буде життя.
Ти — віруюча (сім’я належить до християн
Віри євангельської п’ятидесятників. —
Авт.). Тобі доведеться народжувати дітей — скільки Бог дасть. Але якщо будеш
з Господом в душі, то справишся». Одне
слово, на пропозицію Миколи про заміжжя я відповіла згодою. Заради свого чоловіка і в Америку не захотіла виїжджати.
Микола з цього приводу пригадує:
«Коли покликав Галю заміж, то вона відповіла спочатку запитанням: «Ти знаєш, що я їду в Америку?» І тоді я їй сказав:
«А я тебе не відпущу». Це був ніби жарт,
але так сталося, що вона нікуди не поїхала.
І, до речі, як сьогодні сама жінка говорить, ніколи не пошкодувала, що зробила
такий вибір. Про свого чоловіка каже:
— Мені у Миколі сподобався його спокійний характер, те, що він — простий,
не гоноровий. А ще — бережно ставився
до мене. Так і понині. Той спокійний хлопець, як я і сподівалася, став хорошим
сім’янином. Микола дуже роботящий,
завжди старається копійку для сім’ї заробити. А треба наварити борщу — то і з цим
теж справиться.

n Шпаргалка для двох
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Молилася – і Бог
послав Ірині чоловіка –
священика з Парагваю
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Вітаємо!
Сьогодні відзначає ювілейний
день народження житель села
Липа Турійського району

50 років спільного подружнього життя святкують
сьогодні дорогі батьки, бабуся та дідусь, прабабуся
та прадідусь, жителі села
Студині
Рожищенського
району

Федір Федорович
ЛУК’ЯНЧУК.
Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Тебе вітає вся родина,
Тобі сьогодні - 70!
Хай життя твоє квітує ніжним цвітом,
І день народження приходить знову й знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.
Хай Мати Божа тебе оберігає
Від зла, хвороби і журби.
Нехай Господь щедроти
посилає
Сьогодні, завтра і завжди.
З любов’ю
брат Петро
з дружиною Марією,
дітьми та внуками.
Важливу і значну дату –
70-ліття від дня народження –
сьогодні святкує уважний чоловік,
дбайливий батько, найкращий
дідусь, людина великої душі

Марія Климівна
та
Олексій Панкратович
ГЕРАСИМЮКИ.
Ми щиро вас вітаємо,
Добра і щастя вам бажаємо.
Хай обминають вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ.
З повагою та щирими
побажаннями
дочка Ніна, зять Сергій,
внуки Вадим, Іванна, Аліна,
Тетяна, Назар, правнук
Артем, сваха Анастасія.

Григорій Карпович
ПОЛІЩУК.
Ніби
учора
вийшов
із
батьківської хати у широкий
бурхливий світ. А вже за плечима – життєва
мудрість, журналістські здобутки на посаді
редактора Горохівської районної радіомовної
організації проводового мовлення.
Рідний наш, на порозі сивої зрілості нехай
не бентежать вас тривоги. Гідні подиву і пошани
ваша снага до життя, бадьорий дух, виважене
батьківське слово, невтомна турбота про родину.
Нехай і надалі Господь буде ласкавим до
вас, міцніє здоров’я, здійснюються задуми,
життя буде легким і натхненним. Зичимо сили,
невичерпного оптимізму, Божого заступництва
на довгі роки!
З повагою
та любов’ю
дружина Ганна
Володимирівна,
дочка Вікторія,
внучка Юлія,
син Вадим,
невістка Тетяна.
Із
75-річчям,
яке
зустріне
11 лютого, вітаємо дорогого брата,
жителя
села Забороль Луцького
району
Костянтина Костянтиновича
ЗАБОКРИЦЬКОГО.
Працьовитий і мудрий, душею
багатий,
Він глава сім’ї і турботливий тато.
Без нього ніяк – золоті має руки.
Колосяться літа і ростуть вже правнуки.
Тож хай Матінка Божа тобі всякчас помагає,

11 лютого золотий ювілей відзначатиме турботлива донька, дорога
дружина, найкраща матуся й бабуся,
жителька села Семеринське Локачинського району

Галина Стратонівна
КОРОЛЮК.
Цей день буває раз в житті,
Коли вам 50 настало.
Хай вам здається, що багато літ,
Але насправді дуже мало.
Нехай душа у вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм теплом вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Зичимо вам літ багато,
Рідості, ні крихточки біди.
Щоб життя для вас було,
як свято,
Й дарувало посмішку завжди.
Хай вас охороняє Божа Мати,
Господь Бог допомагає прожити в
щасті та здоров’ї многая літ!
З повагою та любов’ю
мама, чоловік, діти, внуки.
А незгоди й невдачі твою хату минають.
Хай здоров’я і щастя
будуть з тобою у змові.
Сонця, неба, достатку
і, звичайно, любові.
Многих і благих тобі літ!
З повагою
сестра Катерина,
брат Іван з дружиною
Євгенією з ВолодимираВолинського.
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9 лютого день народження
святкуватиме кохана дружина, любляча мама, турботлива донька, невістка, найкраща
сестра, внучка, жителька села
Волиця-Лобачівська Горохівського району

Людмила Сергіївна
МАТЕУШ.
Дорога імениннице, бажаємо всього найкращого в твоєму квітучому житті. Нехай
кришталева ваза твоєї молодості буде наповнена чистою водою, в якій ніколи не в’януть
білі лілії вірності, червоні троянди кохання і
скромні ромашки надії. Нехай твоє життя буде
квітучим садом, схожим на пісню, яка приносить щастя, радість, кохання.
З любов’ю
чоловік Олександр,
синочок Давидко,
мама Майя, тато
Сергій, свекруха
Віра, брат Вадим
з дружиною Олею,
похресниця Софійка,
вся родина.
Золоте
весілля святкують
сьогодні
найкращі
батьки,
люблячі
дідусь
та бабуся, жителі села Студині
Рожищенського
району

Марія Климівна
та
Олексій Панкратович
ГЕРАСИМЮКИ.
Зі святом вас, мамо та тату! З цієї нагоди теплі слова ми вам хочемо сказати. Бажаємо, щоб
в домі було весняного сонця тепло, щоб радість
серця ваші гріла, щоб нічого не боліло.
Весільне свято — це святе.
У чарівно вбраній залі
Люблю ви один одному сказали.
Ваші світлі почуття не пропали, не охололи.
Ви з любов’ю йдете по життю,
Хоч сивина покрила скроні.
Любіть, турбуйтеся, живіть,
Хоч іноді захмарить небо,
Не забувайте ні на мить,
Що разом вік прожити треба.
Весілля своє золоте ви
щасливі зустріти удвох. І
хай помагає вам Бог!
З повагою, шаною
та любов’ю
донька Катерина,
зять Роман, внуки
Олена, Дарина.
Вітання з фотографією — 270 грн, без фотографії — 220 + 30, якщо ви бажаєте розмістити на
нашому сайті www. volyn. com. ua в рубриці «Многая літа!», від колективів та фірм — 400 грн з фотографією, 350 — без фотографії + 40 грн (за
сайт).
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ПП БУРМАКА Н. П.
9, 16
та 23 лютого

відбудеться індивідуальний
прийом лікарями

ефективне
лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування ; анонімне
м. Луцьк,
просп. Волі, 6 (Фе дерація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75N11N75,
20N05N55,
моб.: 095N808N20N53,
098N388N88N36.
м. Рівне, тел. (0362) 43N57N58.
Центральний офіс: Черкаси, вул.
Ложешнікова, 1/1, (0472) 63N16N16,
63N25N28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

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
lПродається будинок з усіма зручностями у с. Бережці Любомльського
району. Є 2 хліви, льох, криниця, садок, город, свердловина. На подвір’ї
— шлакобетонний будинок (3 кімнати). Тел. 095 77 19 106.
lПродається хата у с. Лаврів Луцького району. Тел. 066 77 23 052.
lУ с. 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.
lПродається 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.
lТерміново 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.
lКуплю будь-яку будівлю з червоної
цегли під розбір. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
lПродається земельна ділянка (0.20
га) під забудову. Недорого
(с.
Тростянець Ківерцівського району).
Тел. 098 71 18 983.
lПродається приватизована дача у
Луцьку, вул. Володимирська (друга лінія). Є 5,5 сотки землі, садок, дерев’яний будиночок, водопровід, світло.
Тел. 095 05 14 572.
lПродається дача на масиві «Озерце»
Ківерцівського району (1,5-поверховий будинок, є світло, свердловина,
сараї, дерева, кущі). Ціна за домовленістю. Тел.: 093 31 11 090, 066 60 48
247.

АВТОРИНОК
lКуплю мотоцикл К-750 або «Урал»,
«Днепр», МТ. Тел. 063 68 62 972.
l Продається автомобіль Т-4, 1999
р. в., 1.9 двигун, дизель, механіка,
білий колір, задовільний стан. Ціна
145 600 грн. Торг. Тел.: 095 48 44
275, 096 16 34 288.
l Продається автомобіль «Оpel
Vivaro», 2006 р. в., 1.9 двигун, механіка, дизель, жовтий колір, задовільний
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стан. Ціна 201 600 грн. Торг. Тел.: 095
47 88 294, 068 32 55 379.
lКуплю автомобіль у будь-якому стані
(на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099 73 74 388, 098 91 93
799.
lТерміново куплю автомобіль на
українській реєстрації (розгляну усі
можливі варіанти). Тел.: 097 71 47 792,
095 01 32 359.
lКуплю автомобіль ЛуАЗ (969 М,
1302) у будь-якому стані та запчастини до нього. Тел.: 066 12 99 287, 068
85 42 736.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
lКуплю сівалку СЗ-3.6 (в неробочому
стані, на запчастини), шнековий навантажувач, а також автомобіль ЗІЛ.
Тел. 097 83 79 730.
lПродається комбайн «Клаас Протектор», шир. жатки - 3.7 м, є січкарня.
Тел. 066 96 94 045.
lПродається двовісний причіп. Тел.
066 96 94 045.
lПродається зернова навісна тракторна сівалка (привезена з Європи).
Можлива доставка. Тел. 096 96 95 596.
lПродається 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.
lКуплю навантажувач КУН (можна запчастинами). Тел. 066 12 96 842.
lПродам: 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.
lПродаються
2-корпусний
плуг
(польського виробництва) до трактора Т-40 та дискова борона (Луцький
район). Тел. 096 87 44 504.
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 доК
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ставка. Тел.: 097 76 27 586, 050 56
17 800, 096 74 51 932.
lПродам: 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.
lПродається трактор МТЗ-80 у робочому стані (є документи). Тел.: 050
53 95 710, 098 63 05 257.
lПродається трактор Т-25, привезений з Польщі, у доброму стані. Можлива доставка. Тел.: 066 34 56 267,
098 64 06 233.
lНедорого продається трактор
Т-25, привезений з-за кордону, у
дуже доброму технічному стані. Тел.:
066 47 09 124, 097 12 77 234.
lПродається 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.
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глину, чорнозем. Доставка. Послуги
міні-навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
lПродається спокійна робоча кобила
(10 років). Тел.: 095 78 02 653, 098 10
81 628.
lПродам у смт Олика спокійного робочого коня (3 роки). Тел. 068 02 26
360.
lКуплю бика. Дорого. Тел.: 067 75 35
548, 050 19 39 526.
lКуплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75
859.
lКуплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32
639.
lКуплю
корів,
биків,
коней, лошат. Тел. 068 91 57 460.
lКуплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64
979, 097 07 72 211.
lКуплю теля (живою вагою). Тел. 098
28 15 167.
lКуплю сою (від 10 т). Тел. 099 26 13
620.
lПродам сою канадських високоврожайних сортів (Зедна, Венус, Аполло)
та пшеницю (дворучка, сорт Новелл).
Тел.: 097 44 38 284, 099 78 07 372.
lКуплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак,
сою, горох, кукурудзу, овес, половинки або відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи (від 40 т, наявність
аналізної карти). Тел.: 098 06 96 276,
098 52 12 186.
lПродам цуценя московської сторожової (3 міс., вакциноване). Тел.: 067
38 57 688, 050 83 19 959.

lКуплю вулик (б/в) на українську рамку. Тел.: 098 44 89 256, 099 25 74 182.
lПродаються кури-бройлери (2.5 кг,
ціна 100 грн/шт.) та молоді кури-несучки (порода ломан браун, ціна 150
грн/шт.). Тел.: 096 81 89 711, 063 79
98 967.
lЗроблю на замовлення або продам
перуки, шиньйони. Тел. 066 06 87 430.
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.
lПродам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю.
Тел.: 097 64 92 371, 099 18 13 332.
lПродам: 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.
lПродам: дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, цеглу білу та червону (нову та б/в), пісок, щебінь, відсів,
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ПОСЛУГИ
lВиготовляю та ремонтую лісові,
тракторні плуги, культиватори, йоршики на підшипниках, нестандартні
відвали (с. Пожарки Рожищенського
району). Тел.: 050 67 75 709, 096 91
07 885.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. - 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний дуб). Тел.:
099 64 21 028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
lЗагублене посвідчення особи, яка
потерпіла від наслідків аварії на ЧАЕС
(категорія 3 серія Б № 009982), видане Волинською ОДА 1.09.1993 р. на
ім’я Дишко Олег Васильович, вважати
недійсним.
lЗагублене посвідчення особи, яка
потерпіла від наслідків аварії на ЧАЕС
(категорія 3 серія Б № 545186), видане Волинською ОДА 15.01.2004 р. на
ім’я Дишко Інна Михайлівна, вважати
недійсним.
lЗагублене посвідчення дитини,
яка потерпіла від наслідків аварії на
ЧАЕС (серія Д № 494881), видане Волинською ОДА 29.10.2010 р. на ім’я
Дишко Катерина Олегівна, вважати
недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
8 лютого переступила
поріг Вічності наша люба
донька, дружина, турботлива матуся, педагог, заслужений
майстер народної
творчості України
Руслана
Іванівна
ВРОНСЬКА
(ШВОРАК).
Скорботний другий рік
минає,
А серце тужить,
не вгаває,

З тобою жити
все благає,
Оця мета його тримає.
Тебе необорима сила
В могильний морок
положила
І в таємницю оповила,
Яку прикрила
грунту брила.
На місці
поклоніння
твоїй тіні
Палає пам’яті
свіча.
Рідні.
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Цей

Застрелилися,
День але не здалися
ПРОТЕСТ ЗА ҐРАТАМИ:
в історії
ВИМАГАЄМО СВОБОДИ І ГРОШЕЙ!
в полон
лютого

8

8 лютого 1949 року на хуторі
в селі Метельне
Ківерцівського району
відбувся бій повстанської
боївки Семена Вітковського
(псевдо Квітка) з енкаведистами

Засуджені Городоцького виправного центру,
що у Рівненському районі, минулого тижня оголосили про
«страйк». Вони відмовилися виходити на роботу і розіслали
у правоохоронні органи скаргу на керівництво установи

Левко ЗАБРІДНИЙ

Фото korespondent.net.

Городку утримують тих, хто засуджений
до обмеження волі, тобто людей, яким
суд обрав трохи м’якше покарання, ніж
тим, кого засудили до позбавлення волі. Різниця — у кількості свобод. Так, перебування у виправному центрі відповідно до закону є менш
суворим, аніж у колонії. Наприклад, сумлінним
в’язням можна вихідні проводити з рідними,
а також працювати на підприємствах, розташованих за межами центру. Скарги засуджених,
яких у Городку майже 300, стосуються саме цих
прав.
Львів’янин Богдан, один з організаторів акції
у виправному центрі, розповідає, що не вийшли
на роботу в понеділок майже всі засуджені, окрім кількох, які працюють за контрактами. Скарг
у в’язнів, за словами чоловіка, є декілька:
Виїзди на роботу — під конвоєм. Працюємо на підприємствах без укладання трудових
договорів, без оформлення трудової книжки
та з неповним робочим днем. Нашу зарплату
центр спершу отримує на свій розрахунковий
рахунок, а тоді лише кошти, частину з яких відраховують, переводять на особові рахунки
затриманих. Відрахування із заробітної плати
відбувається, як на мене, за злочинною схемою. Так, наприклад, якщо у місяць заробити
2000 грн, то на руки видадуть тільки 700–900.
А ми харчуємося за власний рахунок.
Також нам не дозволяють, хоча це передбачено законом, виходити на територію сіл, що
у п’ятикілометровій зоні. Сидимо за парканами
з колючим дротом, навіть щоб забрати посилку,
доводиться довго чекати, поки відімкнуть хвіртку.
А ще кожному засудженому до обмеження
волі за сумлінну поведінку можуть надавати заохочення — дозвіл на виїзд до близьких родичів
за межі виправного центру на святкові, неробочі та вихідні дні. Адміністрація Городоцького
виправного центру цей вид заохочення не застосовує взагалі, мотивуючи це тим, що «не
практикує».
Засуджені відправили свою скаргу до поліції, проте, як зазначив начальник Рівненського
районного відділу поліції Володимир Рой, в’язні
отримають лист із відмовою у порушенні кримінального провадження.
— Адміністрація виправного центру не вчинила злочину, — зазначає пан Рой. — Засудженим потрібно звертатися до суду з такими скаргами.
У прокуратурі, яка стежить за дотриманням
прав засуджених, зазначають, що у Городку
в’язні вимагають більшого, ніж дозволено законом. Так, відповідно до законодавства, «засуджені до обмеження волі зобов’язані постійно
перебувати у межах виправного центру під наглядом, залишати його межі можна лише за спеціальним дозволом адміністрації цього центру».
— Засуджені, які не порушують порядок ви-

У

Фото vse.rv.ua.

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

ранці того дня хутір
Мельників біля села
Метельне
оточила
оперативно-військова група Олицького райвідділу
МДБ на чолі з П. Богатирчуком.
На обійсті була облаштована криївка, де на той
час перебували кущовий
провідник ОУН у селах
Хорлупи, Пальче, Покащів,

У

який у той час користувався
псевдо Гаврило, став кущовим провідником та слідчим СБ Олицького району,
затим командиром боївки
СБ.
Як «емгебісти» вийшли
на Квітку — наразі невідомо. Проте є інформація, що
господарчий боївки Гаврила, його односельчанин Яків Харчук влітку
1945 року вийшов із повинною до НКВД.

«емгебісти» взяли хутір в кільце, разом
« Коли
із повстанцями у криївці опинилася і дочка
господаря Валентина Мельник, яка була
повстанською зв’язковою.
Одеради і Дерно Ківерцівського району на псевдо
Квітка та шестеро (за іншими даними — четверо)
повстанців.
Семен
Вітковський
був
уродженцем
села
Хорлупи цього ж району. Ще у 1939 році він
став членом ОУН. Від літа
1941-го — до весни 1943-го
був заступником командира
Української допоміжної поліції у рідному селі та водночас станичним.
Пізніше
Вітковський,

»

Коли «емгебісти» взяли хутір у кільце, разом
із повстанцями у криївці
опинилася і дочка господаря Валентина Мельник, яка
була повстанською зв’язковою.
Зав’язався бій. Підпільники зрозуміли, що не зможуть вирватися. Тоді командир Семен Вітковський,
рядові вояки та повстанська зв’язкова Валентина
Мельник
застрелилися,
щоб не потрапити до рук
енкаведистів. n

n Козацького роду

ДЕПУТАТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПІШОВ НА ФРОНТ

Фото facebook.com/Микола СОБУЦЬКИЙ.

Микола Собуцький (на фото)
у складі добровольчого
батальйону «Правий сектор»
воює в Авдіївці
бранець громади
у 2014 році входив
до добровольчого
батальйону «Донбас», проте
не брав участі у бойових діях,
а у складі місії «Чорний тюльпан» разом із побратимами
вивіз із зони проведення бойових дій тіла більше восьми
сотень Героїв України. Потім
перейшов у медичний батальйон «Госпітальєри», а зараз
пройшов навчання і перебуває
на передовій.
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виправного центру
« Адміністрація
чітко не роз’яснила засудженим
порядок і умови утримання,
працевлаштування, короткочасних
виїздів і т. ін.

»

конання покарання і мають сім’ї, після шести
місяців утримання можуть проживати зі своїми
сім’ями, але у межах виправного центру, — зазначає речниця Рівненської обласної прокуратури Людмила Суржук. — Дозвіл на короткочасний виїзд дає начальник установи чи його
заступник, враховуючи поведінку засудженого
під час відбування покарання. Адміністрація виправного центру чітко не роз’яснила засудженим порядок і умови утримання, працевлаштування, короткочасних виїздів і т. ін. Прокуратура
Рівненської області зобов’язала керівника зазначеної установи виправити це порушення.
Також ми ще перевіряємо інформацію щодо відрахувань із заробітних плат в’язнів. Водночас
прокуратура нагадує, що під час проведених
у 2018 році перевірок у зазначеній установі було
виявлено порушення щодо дотримання конституційних прав в’язнів. Було притягнуто до відповідальності 22 службові особи Городоцького
виправного центру. n
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Ольга ЧОРНА
юбомир був життєлюбом.
У його нотатнику зосталися заплановані зустрічі, поїздки, справи… Відійшов
раптово. Серце. Був лікарем,
проте завжди казав: «Небесний годинник ніколи не запізнюється і не поспішає. Чиєсь
врятоване життя означає:
«туди» ще не пора. А смерть
не буває передчасною…»

Л

– Я візьму ще цю картину…
– Які рідкісні книги! Можна вигідно продати…
– А не забагато для неї цієї шикарної квартири?..
Це про неї, Діану, говорили, що
враз стала чужою навіть для дітей,
яких виховала. А все через спадщину, яку ділила на власний розсуд чоловікова родина. Любомир заповіту
не залишив. Ще не збирався покидати цей світ.
…Діану, випускницю медучилища, скерували на роботу у відділення, де працював молодий і перспективний Любомир Якович. Дівчину
«просвітили»: він – удівець. Дружина
їхала в таксі, сталася аварія. Водій
вижив, вона – ні. На Любомира поклала око старша медсестра, але…
У нього двоє дрібненьких дітей.
А манірна Нонна Марківна не готова
стати їм матір’ю.
Діану плітки не цікавили. Вона
була вдячна долі, що отримала цю
роботу.
…На її чергуванні терміново викликали Любомира Яковича
до важкого пацієнта. У вихідний. Він
приїхав до лікарні з дітьми.
– Можете приглянути за малими? – попросив Діану. – Сина звати
Юрком. Доньку – Євою. Вона трохи
з характером.
Діана порозумілася з дітьми.
– Як вам так швидко вдалося? –
запитав, повернувшись.
– У мене двоє молодших братиків і сестричка, часто їх бавлю…
– То ви з багатодітної сім’ї?..
…Чутки про те, що Любомир
Якович «запав» на молоденьку медсестру, швидко ширилися відділенням.
– Не вірю, – сказала Нонна. –
Діана ще дівчисько. Зрештою, хто
він, а хто вона?
– Може, вирішив розважитися, – пліткували. – Чи нянька для
малих потрібна…

ЕЛЕПРОГРАМА
11 — 17 ЛЮТОГО

з історією для душі!

«А ти нам не рідна мати…»
Фото prozavisimost.ru.

Діана зрозуміла: з тієї
миті в неї більше нема
сім’ї. Промайнули, мов
у калейдоскопі, спогади.
І зупинилися біля
чоловікової фотографії
Йому потрібна була матір для
дітей. І дружина. Відкидав пропозиції товаришів познайомити з гарненькою спокусницею. Нонна також не цікавила — про її «нерівне
дихання» до нього Любомир знав.
Розповів батькам про симпатію
до Діани. Вони – також лікарі.
– Медсестра, кажеш? Ще й з багатодітної родини?! Може, вона
хоче зі злиднів вилізти, тому й… закохалася в тебе? – мовила мати.
Батько був не таким категоричним:
– Головне, аби до дітей добре
ставилася.
– Юрко з Євою полюбили її, –
відповів на те Любомир.
– Сподіваюся, не шкодуватимеш, що дозволив закрутити собі
голову якійсь нахабній медсестрі.
Але що подумають колеги, знайомі? – не вгавала матір.
– Мамо, якщо ти готова глядіти
дітей…
– Ні, ні і ще раз ні! В мене робота
і… своє життя.
…Олімпіада Георгіївна, Любомирова мати, до нової невістки ставилась холодно. А його молодша
сестра з чоловіком Діану взагалі ігнорували. Дехто з його друзів також
не міг зрозуміти, чому одружився
з «якоюсь» медсестрою. І Нонна
переживала «втрату». Щасливими
були тільки діти.

УТ-1

ІНТЕР

06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:30, 02:00, 05:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 11:30 Д/ц «Аромати
Африки» 12:30 «Енеїда» 13:15,
14:30, 04:05 РадіоДень 13:55 Д/ц
«Світ дикої природи» 15:20 Чудова
гра 15:50 Хто в домі хазяїн? 16:20
Д/ц «Супер Чуття» 16:55 По обіді
шоу 18:20, 02:35 Тема дня 19:00
Разом 19:30 Д/ц «Мегаполіси»
20:05 Д/с «Секрети замків
Великобританії» 21:25, 02:20
UA:Спорт 21:45 Розважальна
програма з Майклом Щуром 22:15
Д/с «Як працюють машини» 22:45
Перша шпальта 00:00 Телепродаж
Тюсо

06:10, 23:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00, 08:00,
09:00, 12:00 «Новини» 07:10, 08:10
Ранок з Інтером 09:20, 18:00, 19:00,
01:35 Ток-шоу «Стосується кожного»
11:10, 12:25 Х/ф «ЧОРНИЙ
ТЮЛЬПАН» 14:00 Х/ф «Я
СОРОМЛИВИЙ, АЛЕ Я ЛІКУЮСЯ»
15:50 «Чекай на мене. Україна»
17:40 Новини 20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Захоплення» 21:50
«Речдок. Особливий випадок» 23:50
«Склад злочину» 00:40 Т/с «Голос з
минулого»

1+1

телеканалів

n На поворотах долі

ПОНЕДІЛОК, 11 ЛЮТОГО

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»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже життя»
(12+)
19.20 «Секретні матеріали 2019»
20.45, 21.45 Т/с «У неділю рано
зілля копала» (16+)
22.45 «Гроші 2019»

16

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» (12+)
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дорога додому» (12+)
23.30 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

СТБ
06.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08.00 Містичні історії з Павлом
Костіциним (16+)
09.55 МайстерШеф (12+)

13.40 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)
20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі» (12+)
22.50 Один за всіх (16+)

ICTV
05.00 Т/с «Відділ 44» (16+)
05.40 Громадянська оборона
06.35 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.45, 13.20 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКІ
ДРАКОНИ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.20 Х/ф «300
СПАРТАНЦІВ» (16+)
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦІВ:
ВІДРОДЖЕННЯ ІМПЕРІЇ»
(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с «Розтин покаже» (16+)
22.20 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «БІЛИЙ ПОЛОН»
08.40 Х/ф «13-Й ВОЇН»
10.40 Х/ф «ВІЙНА БОГІВ:
БЕЗСМЕРТНІ» (16+)
12.50 Х/ф «РОБІН ГУД: ПРИНЦ
ЗЛОДІЇВ»
15.50 Ревізор
18.15 Страсті за Ревізором

Діані вступати до медінституту.
« Радив
Відмовилася: має бути дбайливою матір’ю

»

і дружиною.
Коли малі почали кликали
Діану мамою, Олімпіаду аж пересмикувало. А Любомир радів. Він
справді кохав дружину, хоч у це не
всі вірили. На роботі її позаочі називали «нянькою». І тихо заздрили,
коли чоловік відчиняв перед нею
двері автівки. Або коли приходила
в модній обновці.
Любомир радив Діані вступати
до медінституту. Відмовилася: має
бути дбайливою матір’ю і дружиною. А навчання забиратиме час.
Спільних дітей у них не було. Чому –
хтозна.
…Юрко не хотів іти в медицину,
хоча наполягав і Любомир, і його
батьки. Діана переконала чоловіка:
не варто змушувати сина робити
те, що не миле серцю. Хоче вступа-

ТБ

ти на факультет іноземних мов – хай
вступає.
– Дякую, мамо, ти у нас найкраща! – обійняв Діану Юрко. Любомир
змирився. У медицину подалася
Єва.
…Любомира вітали з днем народження і з відзнакою, яку отримав нещодавно. За столом у модному ресторані зібралася родина,
друзі, дехто зі співробітників. Запрошував і Діаниних рідних, та ніхто не прийшов: знали про ставлення зятевої рідні до своєї доньки, тож
вважали недоречним бути поруч
із «панством».
Коли настала черга дітей вітати
Любомира, вони подякували мамі
Діані за те, що їх виховала, дбає про
батька… Любомир поцілував дру-

2+2

жину і жартома мовив:
– Не було б Діани, не став би
я завідувачем відділення. І цієї нагороди, може, не мав би.
Гості аплодували. А Любомирова мати, сестра та її чоловік сиділи,
мов сфінкси…
Юрко одружився одразу після
університету, Єва – за рік до закінчення навчання. Простора квартира, яку родина купила в новому будинку, стала ще більшою, коли діти
перебралися у власне житло.
…Любомир збирався до свого
товариша в інше місто. Отримав
запрошення на відкриття клініки.
Діана також мала їхати з чоловіком.
Але його раптово не стало…
Невдовзі після похорону на порозі з’явилися Юрко, Єва, Любомирова сестра з чоловіком і свекруха.
– Прийшли забрати своє, –
безцеремонно пояснили.
Олімпіаді Георгіївні нічого
не було потрібно. Вона лише з єзуїтською посмішкою спостерігала:
донька із зятем пакували рідкісні
книги, а Юрко з Євою знімали зі стін
картини, які колекціонував батько.
Спокусилися й на недешеві статуетки, подаровані Діані з Любомиром,
та інші, за словами чоловікової родини, «дрібнички».
– Як можна так чинити з матір’ю?
З пам’яттю про батька? – збентежено
запитувала Діана в дітей.
– А ти нам не рідна мати, – кинула на те Єва. – Ми маємо бабусю,
тітку, інших близьких родичів. Хіба
не так, Юрку?
Той промовчав.
– Запудрила мізки братові, аби
зі злиднів вибратися, – шипіла Любомирова сестра. – На добро його
поласилась. На славу. Дружина завідувача. Ах, ах, ах!!! Тепер ти – ніхто.
Втямила? Ніхто! Їхня мама, – кивнула у бік Юрка з Євою, – в могилі.
А за те, що ти їх вигляділа, брат заплатив тобі квартирою, дачею. Світ показав. Та й грошей купу залишив.
Надивившись на «цирк», Олімпіада Георгіївна подалася до дверей.
За нею й інші зі своєю «спадщиною».
Юрко з Євою мовчки оминули Діану.
Їм услід з докором і тихою
печаллю дивився зі світлини,
обрамленої у траурну стрічку,
Любомир. Спершись на одвірок,
тихо ридала Діана. Порожні місця на стінах, де щойно висіли
картини, були схожими на її теперішнє життя: вона не знала, чим
його заповнити… n

«Неповторна природа» 11:00, 17:40
Wisecow 11:32 Д/ф «Розсекречена
історія» 12:29 Д/ф «Сімдесятники.
21.00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
Володимир Дахно» 13:44 «Тема
АКАДЕМІЯ 4:
дня».Сурдопереклад 14:10, 14:55,
КВАРТАЛЬНА ОХОРОНА
17:10, 18:00 «Світ навколо» 14:15
ПОРЯДКУ» (16+)
Радіодень «Модуль знань» 15:00 Д/с
22.45 Х/ф «СНІГОВІ ПСИ»
«Незвідані шляхи» 15:52 «Українська
читанка» 16:00 Радіодень «Життя +»
МЕГА
UA: РІВНЕ
16:30 «Букоголіки» 17:14 «Разом»
06:00 Бандитська Одеса 08:25,
07:00 Ранкове шоу «Добрий ранок» 18:12 Т/с «Еліза» 19:23 «Тема дня»
13:55 Правда життя 09:20, 22:35
(прямий ефір) 19:52 #ВУкраїні
07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
Невідомий океан 10:20, 17:55 Азія
19:00, 20:30 Новини 09:00 Д/с «Своя 20:18 Лайфхак українською 20:30
класу люкс 11:10 Прихована
ZIK
Новини. Сурдопереклад 20:50
ФУТБОЛ-1
земля» 09:30, 13:00
реальність 12:00, 00:30 Містична
07:00 Перші про головне. Ранок.
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда» «Спільно» 21:23 Схеми. Корупція в
Україна 12:50, 19:40 Речовий доказ
06.00 Сассуоло - Ювентус.
10:00, 13:45, 19:25, 21:55 Тема дня деталях 22:25 Д/ф «Гайдамацьким
15:00, 23:30 Секрети Другої світової Дайджест 07:20 Вижити в Україні
Чемпіонат Італії
шляхом»
16:00, 21:45 Річкові монстри 16:55 08:00, 09:00, 11:00 Перші про
07.45, 16.30 Журнал Ліги чемпіонів 10:30 Д/с «Неповторна природа»
головне. Ранок. Новини 08:20, 09:10
11:00 Лекції. «100 років Україні»
Дивовижна Індія 18:45, 20:50
08.15
Шахтар
Хайдук.
Контрольна
ЕСПРЕСО
Д/ф «Дзеркало історії» 10:00, 11:20,
11:30 Публіцистична програма
Секретні території 01:20 Ілюзії
гра
13:20, 16:15, 17:20, 18:15 Перші про
«Розсекречена
історія»
12:30
Д/ф
сучасності
00:00,
03:05,
08:30 «Політичний
10.00 Тоттенгем - Лестер. Чемпіонат
головне. Коментарі 12:00 Докаz
«Сімдесятники. Леонід Биков» 14:10 МаринаД» 01:00, 06:30 «Світ цього
Англії
13:00, 15:00 Перші про головне.
К-1
Радіодень «Модуль знань» 15:00 Д/с тижня» 02:00, 05:50 «Княжицький»
11.50, 17.00 Топ-матч
День. Новини 15:20 Між своїми
«Незвідані шляхи» 15:50 Українська 02:40, 23:00 «Культ:Експрес» з
06.30 «TOP SHOP»
12.00
Мілан
Кальярі.
Чемпіонат
16:00 Перші про головне. День.
читанка 16:00 Радіодень «Життя+» Марією Бурмакою 04:00 «Студія
07.40 М/с «Каспер»
Італії
Дайджест 17:00, 19:00 Перші про
16:30 «Букоголіки» 17:15 Разом.
Захід» з Антоном Борковським
08.00 «Дай Лапу»
головне. Вечір. Новини 18:00 Перші 13.50 Ліверпуль - Борнмут.
Регіональні дебати 17:40 Лекції.
05:00 «Міжнародний огляд» з Юрієм
08.20 Х/ф «ПЕРШИЙ ПЕС
Чемпіонат
Англії
про головне. Вечір. Дайджест 19:15
«100 років мистецтва» 18:10 Т/с
Фізером 05:25, 22:00 «Поліцейська
ДЕРЖАВИ»
15.40,
22.45
Футбол
NEWS
VOX POPULI 20:00 HARD з Влащенко
«Еліза» 19:55 Д/ф «В Україні» 20:20 хвиля» 07:30 «Суботній політклуб»
10.15 Х/ф «ДИЯВОЛ І ДЕНІЕЛ
16.00
Журнал
Ліги
Європи.
Лайфхак українською 20:50
21:00, 06:20 Перші про головне.
09:30 «Людина і право» з Борисом
ВЕБСТЕР»
Прем’єра
«Спільно» 21:25 Програма
Підсумки 21:40 Гра Z вогнем 22:30
Захаровим 09:55, 11:00, 12:00,
12.10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
17.05
Чемпіонат
Італії.
Огляд
туру.
розслідувань «Схеми» 22:25 Д/ф
Гра в класику з Сергієм Рахманіним
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
14.50 «Орел і Решка. Навколо світу»
Прем’єра
«Сімдесятники. Леонід Биков»
23:30 Історична правда з Вахтангом
18:00 НОВИНИ 10:05, 15:15
15.45 «Орел і Решка. Морський
18.00 Передмова до «ПСЖ Кіпіані 03:00 Художній фільм
«Погода» з Наталкою Діденко 10:10,
сезон»
Барселона» (2016/2017).
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
11:10, 12:15, 13:10, 14:10, 15:20,
16.45, 21.00 «Орел і Решка.
Золота колекція Ліги
ТЕТ
НОВА ВОЛИНЬ
16:10, 17:10, 18:15 Коментар 15:30,
Перезавантаження.
чемпіонів. Прем’єра
22:30 «Ваша Свобода» 19:00
06.00 ТЕТ Мультиранок
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
Америка»
18.05 ПСЖ - Барселона. 1/8 фіналу
09.30 М/ф «Оз: Повернення у
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30, «Великий ефір Василя Зими» 21:00
17.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
(2016/2017). Золота
«Вердикт» із Сергієм Руденком
Смарагдове місто»
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
22.00 «Орел і Решка. Рай та пекло»
колекція Ліги чемпіонів
«Своя земля» 09:33, 13:00 «Енеїда» 21:55 «ІТ-Документ» 23:30
11.00 Серіал «Усі жінки - відьми»
23.00 Х/ф «НАЙКРАЩА
19.55 Барселона - ПСЖ. 1/8 фіналу
10:00, 21:55 «Тема дня» 10:30 Д/ц «Скандали_тижня»
13.00, 22.00 Вечірка 2
ПРОПОЗИЦІЯ»
06.00 Мультфільми
08.00 «Помста природи»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом-4» (16+)
14.50 Х/ф «МАШИНА» (16+)
16.40 Х/ф «ГРА НА ВИЖИВАННЯ»
(16+)
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6» (16+)

14.00, 01.00 Панянка-селянка
16.00 Серіал «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
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

(2016/2017). Золота
колекція Ліги чемпіонів
21.45 Огляд до «Барселона-ПСЖ»
(2016/2017). Золота
колекція Ліги чемпіонів.
Прем’єра
21.50 LIVE. Вурвергемптон Ньюкасл. Чемпіонат Англії

ВІВТОРОК, 12 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, 23:15, 02:00, 05:00
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 11:30 Д/ц
«Аромати Африки» 12:30 Енеїда
13:15, 14:30, 04:05 РадіоДень
13:55 Д/ц «Світ дикої природи»
15:15 Т/с «Галерея Вельвет» 16:55
UA: Фольк 18:20, 02:35 Тема дня
19:00, 05:25 Спільно 19:30 Д/ц
«Мегаполіси» 20:05 Д/с «Секрети
замків Великобританії» 21:25,
23:40, 02:20 UA:Спорт 21:45 Наші
гроші 22:45 Складна розмова

02:20, 04:15, 20:00 «Подробиці»
03:05 «Три сестри» 05:00 «Top
Shop» 05:30, 23:50 «Склад злочину»
06:05, 23:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00 «Новини» 07:10,
08:10, 09:20 Ранок з Інтером 10:10,
12:25 Т/с «Згадати молодість 2»
12:40 Х/ф «ГРА В ЧОТИРИ РУКИ»
14:50, 15:50, 16:45 «Речдок» 17:40
Новини 18:00, 19:00, 01:35 Ток-шоу
«Стосується кожного» 21:00 Т/с
«Захоплення» 21:50 «Речдок.
Особливий випадок» 00:40 Т/с
«Голос з минулого»

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, 10.55, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.15 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже життя»
(12+)
19.20 «Секретні матеріали 2019»
20.45, 21.45 Т/с «У неділю рано
зілля копала» (16+)
22.45 «Одруження наосліп 5»

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» (12+)
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дорога додому» (12+)
23.20 Без паніки

СТБ
06.10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08.00 Містичні історії з Павлом

СЕРЕДА, 13 ЛЮТОГО
УТ-1
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:30, 02:00, 05:00
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 10:20,
15:20 Т/с «Галерея Вельвет» 12:00
Д/ц «Аромати Африки» 12:30
Енеїда 13:15, 04:05 РадіоДень
13:55 Д/ц «Світ дикої природи»
14:30 52 вікенди 16:55 Сильна
доля 18:20, 02:35 Тема дня 19:00,
04:30 Своя земля 19:30 Д/ц
«Мегаполіси» 20:05 Д/с «Секрети
замків Великобританії» 21:25,
02:20 UA:Спорт 21:45, 03:40
Складна розмова 22:10 Д/с «Як
працюють машини» 22:45 Схеми.
Корупція в деталях 00:00
Телепродаж Тюсо

зілля копала» (16+)
22.45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

ІНТЕР
02:20, 04:15, 20:00 «Подробиці»
03:05 «Три сестри» 05:00 «Top
Shop» 05:30, 23:50 «Склад
злочину» 06:05, 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, 12:25 Т/с
«Згадати молодість 2» 12:50 Х/ф
«НЕ ВИПУСКАЙ З УВАГИ» 14:50,
15:50, 16:45 «Речдок» 18:00, 19:00,
01:30 Ток-шоу «Стосується
кожного» 21:00 Т/с «Захоплення»
21:50 «Речдок. Особливий
випадок» 00:40 Т/с «Голос з
минулого»

1+1

УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30, 10.55, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.15 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже життя»
(12+)
19.20 «Секретні матеріали 2019»
20.45, 21.45 Т/с «У неділю рано

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» (12+)
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Дорога додому» (12+)
23.20 Гучна справа

ЧЕТВЕР, 14 ЛЮТОГО

Костіциним (16+)
09.50 МайстерШеф (12+)
13.35 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)
20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі» (12+)
22.50 Детектор брехні (16+)
23.45 Т/с «Закохані жінки» (16+)

ТБ
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ 5: ОПЕРАЦІЯ
МАЯМІ БІЧ» (16+)
22.50 Х/ф «КРУТИЙ ХЛОПЕЦЬ»
(16+)

МЕГА

06:00 Бандитський Київ 08:30,
14:00 Правда життя 09:25
Невідомий океан 10:20, 17:55 Азія
класу люкс 11:10 Прихована
ICTV
реальність 12:00, 00:30 Містична
05.40, 20.15 Громадянська оборона
Україна 12:50, 19:40 Речовий доказ
06.30 Ранок у великому місті
15:00, 23:30 Секрети Другої
08.45 Факти. Ранок
світової 16:00, 21:45 Річкові
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
монстри 16:55, 22:35 Дивовижна
10.00 Прорвемось!
Індія 18:45, 20:50 Секретні території
11.45, 13.20 Х/ф «ЄЛЕНА
01:20 Єврорабині 02:05 Ліліпути
ТРОЯНСЬКА»
02:55 Історія Києва 03:45 Історія
12.45, 15.45 Факти. День
українських земель 04:30
16.15, 21.25 Т/с «Розтин покаже»
Потойбіччя. Сни 05:20 Шосте
(16+)
відчуття. Дар чи прокляття?
17.15 Антизомбі. Дайджест
К-1
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
06.30 «TOP SHOP»
23.35 Х/ф «12 РОКІВ РАБСТВА»
07.40 М/с «Каспер»
(16+)
08.00 «Дай лапу»
08.10 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
НОВИЙ КАНАЛ
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
06.45, 08.45 Kids Time
13.10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
06.50 Х/ф «ПІТ ТА ЙОГО ДРАКОН» 14.50 «Орел і Решка. Навколо світу»
08.50 Т/с «Хроніки Шаннари» (16+) 15.45 «Орел і Решка. Морський
12.10 Т/с «Загублені» (16+)
сезон»
17.30 Суперінтуїція (12+)
16.45, 21.00 «Орел і Решка.

ТБ

Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Пляжний коп» (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
13.00 Відеобімба
15.25 Х/ф «МЕДАЛЬЙОН» (16+)
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
викликом-4» (16+)
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6» (16+)

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 09:20,
11:20, 13:20, 16:20, 17:20, 18:20
Перші про головне. Коментарі
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
головне. Ранок. Новини 12:10 Гра Z
вогнем 13:00, 15:00 Перші про
головне. День. Новини 15:20 Між
своїми 16:00 Перші про головне.
День. Дайджест 17:00, 19:00 Перші
про головне. Вечір. Новини 18:00
Перші про головне. Вечір. Дайджест
19:15 VOX POPULI 20:00
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 21:00,
06:20 Перші про головне. Підсумки
21:40 Ток-шоу «Злий дім» 23:00
Вижити в Україні 23:45 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 03:00

Художній фільм

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «КІТ У ЧОБОТЯХ»
11.00 Серіал «Усі жінки - відьми»
13.00, 22.00 Вечірка 2
14.00, 01.00 Панянка-селянка
16.00 Серіал «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
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-1
06.00, 16.00 «Європейський
WEEKEND»
06.50, 21.00 Журнал Ліги чемпіонів
07.20 Чемпіонат Англії. Огляд туру
08.15 Шахтар - Карабах.
Контрольна гра
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS
10.20 Мілан - Кальярі. Чемпіонат
Італії
12.05 Фулгем - МЮ. Чемпіонат
Англії
13.55 Фіорентина - Наполі.
Чемпіонат Італії
16.50 Ман Сіті - Челсі. Чемпіонат
Англії
18.40 Журнал Ліги Європи

Д/ц «Неповторна природа» 11:00,
17:45 Wisecow 11:32 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:29 Д/ф
«Сімдесятники. Володимир
Денисенко» 13:44 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:15 Радіодень
«Модуль знань» 15:00 Д/с
UA: РІВНЕ
«Неповторна природа» 15:30 Д/с
07:00 Ранкове шоу «Добрий ранок» «Таємниці підводного світу» 16:00
07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
Радіодень «Життя+» 16:30
19:00, 20:30 Новини 09:00 Д/с
МузLoveз Любою Морозовою
«Дешевий відпочинок» 09:30, 13:00 17:14 «Спільно» 18:12 Т/с «Еліза»
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда» 19:23 «Тема дня». (Прямий ефір)
10:00, 13:45, 19:25, 21:55 Тема дня 19:52 «Разом» 20:18 Лайфхак
10:30, 15:00 Д/с «Неповторна
українською 20:30 Новини.
природа» 11:00, 17:40 Лекції «100 Сурдопереклад 20:50 «Своя земля»
років кіно» 11:30 Публіцистична
21:23 «Шахтарська зміна» 21:55
програма «Розсекречена історія»
«Тема дня». Сурдопереклад 22:25
12:30 Д/ф «Микола Данченко»
#ВУкраїні
14:15 Радіодень «Модуль знань»
15:30 Д/с «Таємниці підводного
ЕСПРЕСО
світу» 16:00 Радіодень «Життя +»
00:00, 06:00, 19:00 «Великий ефір
16:30 «Музlove» з Любою
Василя Зими» 02:00, 08:00, 21:00
Морозовою 17:15 «Спільно» 18:10 «Вердикт» з Сергієм Руденком
Т/с «Еліза» 19:55 Разом.
03:00, 05:30, 15:30, 22:30 «Ваша
Регіональні дебати 20:20 Лайфхак Свобода» 03:30 «Поліцейська
українською 20:50 «Своя земля»
хвиля» 04:00 «Суботній політклуб»
21:25 Шахтарська зміна 22:25 Д/ф 05:00 «Міжнародний огляд» з
«В Україні»
Юрієм Фізером 09:00 «Мандруй
своє» 09:30 «Успішні в Україні»
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 09:55, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
НОВА ВОЛИНЬ
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Новини
10:05, 15:15 «Погода» з Наталкою
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30, Діденко 10:10, 11:10, 12:15, 13:10,
14:10, 15:20, 16:10, 17:10, 18:15
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
«Дешевий відпочинок» 09:30, 13:00 Коментар 22:00 «Шустрова Live»
23:00 «Студія Захід» з Антоном
«Енеїда» 09:56, 14:10, 17:10 «Світ
Борковським
навколо» 10:00 «Тема дня» 10:30
19.10 Сассуоло - Ювентус.
Чемпіонат Італії
21.30, 23.55 «Ніч Ліги чемпіонів»
21.55 LIVE. МЮ - ПСЖ. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА

10:30 Д/ц «Неповторна природа»
11:00, 17:45 Wisecow 11:32 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:29 Д/ф
12.10 Т/с «Загублені» (16+)
СТБ
2+2
«Сімдесятники. Юрій Іллєнко»
17.30 Суперінтуїція (12+)
07.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
UA: РІВНЕ
13:44, 21:55 «Тема дня».
19.00 Хто зверху? (12+)
06.00 Мультфільми
історія»
21.00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
07:00 Ранкове шоу «Добрий ранок» Сурдопереклад 14:15 Радіодень
08.00 Т/с «Пляжний коп» (16+)
08.55 Містичні історії з Павлом
«Модуль знань» 15:00 Д/с
АКАДЕМІЯ: МІСТО В
07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
09.35, 18.15 «Спецкор»
Костіциним (16+)
«Неповторна природа» 15:30 Д/с
19:00,
20:30
Новини
09:00
Д/с
ОБЛОЗІ»
(16+)
10.15,
18.50
«ДжеДАІ»
10.45 МайстерШеф (12+)
«Таємниці підводного світу» 16:00
«Бюджетний
відпочинок»
09:30,
22.45
Х/ф
«ПОЛІЦЕЙСЬКА
10.55,
17.15
«Загублений
світ»
13.50 Хата на тата (12+)
Радіодень «Життя+» 16:30
13:00 Кулінарно-літературне шоу
АКАДЕМІЯ 7» (16+)
12.55 «Помста природи»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
«Енеїда» 10:00, 13:45, 19:25, 21:55 КіноWallз Сергієм Тримбачем
15.20 Х/ф «РОЗПРАВА» (16+)
18.00, 22.50 Слідство ведуть
17:14 «Своя земля» 18:12 Т/с
Тема дня 10:30, 15:00 Д/с
МЕГА
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
екстрасенси (16+)
«Еліза» 19:23 «Тема дня». (Прямий
«Неповторна природа» 11:00
викликом-4» (16+)
06:00 Бандитська Одеса 08:05,
20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не
Лекції. «100 років літератури» 11:30 ефір) 19:52 «Шахтарська зміна»
13:55 Правда життя 09:05, 16:55,
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6» (16+)
трапляється двічі» (12+)
20:18 Лайфхак українською 20:30
Публіцистична програма
22:35 Дивовижна Індія 10:05, 17:55
23.55 Т/с «Закохані жінки» (16+)
«Розсекречена історія» 12:30 Т/ф Новини. Сурдопереклад 20:50
ZIK
Азія класу люкс 11:05 Прихована
«Наші гроші» 21:23 «Складна
«Світ мистецтва. Казимир
ICTV
реальність 11:55, 00:30 Містична 07:00 Перші про головне. Ранок.
ФУТБОЛ-1
розмова» 22:25 «Пліч-опліч»
Малевич» 14:15 Радіодень
Україна
12:45,
19:40
Речовий
05.40, 10.10, 17.25 Громадянська
Дайджест 07:20, 08:20, 09:20,
«Модуль знань» 15:30 Д/с
06.00 Сассуоло - Ювентус.
доказ
15:00,
23:30
Секрети
Другої
оборона
11:20, 13:20, 16:15, 17:20, 18:20
ЕСПРЕСО
«Таємниці підводного світу» 16:00
Чемпіонат Італії
світової 16:00, 21:45 Річкові
Перші про головне. Коментарі
06.30 Ранок у великому місті
Радіодень «Життя +» 16:30
00:00,
06:00,
19:00 «Великий ефір
07.45,
23.55
Журнал
Ліги
Європи
монстри 18:45, 20:50 Секретні
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
08.45 Факти. Ранок
Василя Зими» 02:00, 08:00, 21:00
08.15 Шахтар - Хобро. Контрольна «КіноWall» з Сергієм Тримбачем
території 01:20 Брама часу
головне. Ранок. Новини 12:05,
17:15 «Своя земля» 17:40 Лекції
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
«Вердикт» з Сергієм Руденком
гра
«100 років літератури» 18:10 Т/с
20:00 HARD з Влащенко 13:00,
11.40, 13.25 Х/ф «ПОВСТАННЯ
10.00, 15.40, 22.45 Футбол NEWS «Еліза» 19:55 «Шахтарська зміна» 03:00, 05:30, 15:30, 22:30 «Ваша
К-1
15:00 Перші про головне. День.
СВІТУ»
10.25 Рома - Порту. 1/8 фіналу. Ліга 20:20 Лайфхак українською 20:50 Свобода» 03:30 «Шустрова Live»
Новини 15:20 Між своїми 16:00
06.30 «TOP SHOP»
12.45, 15.45 Факти. День
04:00 «#Скандали_тижня» 04:30
чемпіонів УЄФА
Програма розслідувань «Наші
Перші про головне. День. Дайджест
16.15, 21.25 Т/с «Розтин покаже»
07.40 М/с «Каспер»
«Культ:Експрес» з Марією
12.15
Чемпіонат
Італії.
Огляд
туру
гроші»
21:25
Ток-шоу
«Складна
17:00, 19:00 Перші про головне.
(16+)
08.00 «Дай лапу»
Бурмакою 05:00 «Поліцейська
розмова»
22:25
«Пліч-о-пліч»
13.10,
21.05
Огляд
вівторка.
Ліга
18.45, 21.05 Факти. Вечір
08.10 Т/с «Дорогий доктор» (16+) Вечір. Новини 18:00 Перші про
хвиля» 09:00 «PRO здоров’я» з
чемпіонів УЄФА
головне. Вечір. Дайджест 19:15
20.15 Секретний фронт
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
Іриною Коваль 09:55, 11:00, 12:00,
ВОЛИНСЬКЕ
ТБ,
13.55 Фенербахче - Зеніт. 1/16
22.25 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
13.10 Т/с «Мисливці за реліквіями» VOX POPULI 21:00, 06:20 Перші
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
НОВА ВОЛИНЬ
про головне. Підсумки 21:40 Гра Z
23.40 Х/ф «МІЛЬЙОНЕР ІЗ
фіналу. Ліга Європи УЄФА
18:00 Новини 10:05, 15:15
14.50 «Орел і Решка. Навколо
вогнем 22:30 Перші другі 23:30
НЕТРІВ» (16+)
16.05, 18.20 «Ніч Ліги чемпіонів»
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Погода» з Наталкою Діденко
світу»
Історична правда з Вахтангом
16.30 МЮ - ПСЖ. 1/8 фіналу. Ліга «Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30, 10:10, 11:10, 12:15, 13:10, 14:10,
15.45 «Орел і Решка. Морський
НОВИЙ КАНАЛ
Кіпіані
03:00
Художній
фільм
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
15:20, 16:10, 17:10, 18:15 Коментар
сезон»
чемпіонів УЄФА
«Дешевий відпочинок» 09:30,
22:00 «Вартові Еспресо» 23:00
06.50, 08.45 Kids Time
16.45, 21.00 «Орел і Решка.
18.50 «Сіткорізи». Прем’єра
ТЕТ
13:00 «Енеїда» 09:56, 14:10, 17:10 «Княжицький»
06.55 М/с «Майлз з майбутнього»
Перезавантаження.
19.20 Ман Сіті - Челсі. Чемпіонат
«Світ навколо» 10:00 «Тема дня»
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.50 Т/с «Хроніки Шаннари» (16+)
Америка»
Англії

ТБ

17.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

09.30 М/ф «Гномео та Джульєтта»
11.00 Серіал «Усі жінки - відьми»
13.00, 22.00 Вечірка 2
14.00, 01.00 Панянка-селянка
16.00 Серіал «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
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

21.45 LIVE. Тоттенгем - Боруссія
(Д). 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА

«Енеїда» 09:56, 14:10, 17:10 «Світ
навколо» 10:00 «Тема дня» 10:30
Д/ц «Неповторна природа» 11:00,
11.20 Х/ф «ШКІЛЬНИЙ МЮЗИКЛ:
11.05 МайстерШеф (12+)
УТ-1
ІНТЕР
2+2
17:45 Wisecow 11:32 Д/ф
ВИПУСКНИЙ»
14.10 Хата на тата (12+)
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00, 08:00, 02:15, 04:20, 20:00 «Подробиці»
«Розсекречена історія» 12:29 Д/ф «У
13.45 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
06.00 Мультфільми
09:00, 09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
03:00 «Три сестри» 05:05 «Top
колі любові Миколи Рушковського»
08.00 Т/с «Пляжний коп» (16+)
21:35, 23:30, 03:15, 05:00 Новини
Shop» 05:30, 23:50 «Склад злочину» 18.00 Слідство ведуть екстрасенси 16.00 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД 2:
ВУЛИЦІ»
13:44, 21:55 «Тема дня».
(16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго 06:05, 23:00 «Слідство вели... з
17.50 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД 3»
UA: РІВНЕ
Сурдопереклад 14:15 Радіодень
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
ранку, Країно! 09:35, 15:20 Т/с
Леонідом Каневським» 07:00, 08:00, 20.00, 20.55 Т/с «Ніщо не
20.00 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД:
трапляється двічі» (12+)
«Галерея Вельвет» 12:30 Д/ц
10.55, 17.15 «Загублений світ»
07:00 Ранкове шоу «Добрий ранок» «Модуль знань» 15:00 Д/с
09:00, 12:00, 17:40 Новини 07:10,
РЕВОЛЮЦІЯ»
«Неповторна природа» 15:30 Д/с
22.50 Вагітна, 16 вип. (16+)
«Аромати Африки» 13:15, 14:30,
07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
12.55 «Облом.UA.»
08:10, 09:20 «Ранок з Інтером»
22.00 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД: ВСЕ
«Таємниці підводного світу» 16:00
04:30 РадіоДень 13:55 Д/ц «Світ
19:00, 20:30 Новини 09:00 Д/с
14.30 Х/ф «ЧУЖІ» (16+)
10:10, 12:25 Т/с «Згадати молодість 23.50 Т/с «Закохані жінки» (16+)
АБО НІЧОГО»
дикої природи» 17:25 Ювілейний
«Дешевий відпочинок» 09:30, 13:00 Радіодень «Життя+» 16:30
19.25, 20.30 Т/с «Опер за
2» 12:40 Х/ф «АС ІЗ АСІВ» 14:50,
ICTV
концерт гурту «Піккардійська терція» 15:50, 16:45 «Речдок» 18:00, 19:00,
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда» NeoСцена з Олегом Вергелісом
викликом-4» (16+)
МЕГА
18:20, 03:50 Тема дня 19:00
10:00, 13:45, 19:25, 21:55 Тема дня 17:14 «Чудова гра» 18:12 Т/с
21.35, 23.20 Т/с «Кістки-6» (16+)
01:35 Ток-шоу «Стосується кожного» 05.40 Громадянська оборона
«Еліза» 19:23 «Тема дня». (Прямий
06:00 Бандитський Київ 08:00,
#ВУКРАЇНІ 19:30 Д/ц «Мегаполіси» 21:00 Т/с «Захоплення» 21:50
10:30, 15:00 Д/с «Неповторна
06.30 Ранок у великому місті
13:45 Правда життя 09:05, 16:45,
ефір) 19:52 «Букоголіки» 20:18
20:10, 02:00 Біатлон. Кубок світу. VIII «Речдок. Особливий випадок» 00:40 08.45 Факти. Ранок
природа» 11:00 Лекції. «100 років
ZIK
ФУТБОЛ-1
22:35 Дивовижна Індія 10:05, 17:45
Лайфхак українською 20:30 Новини.
етап. Спринт 7, 5 км. Жінки 22:00,
літератури» 11:30 Публіцистична
Т/с «Голос з минулого»
07:00 Перші про головне. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
Азія класу люкс 11:00 Прихована
06.00 МЮ - ПСЖ. 1/8 фіналу. Ліга
Сурдопереклад 20:50 «Складна
03:35 UA:Спорт 22:15 Схеми.
програма «Розсекречена історія»
Дайджест
07:20,
08:20,
10:00,
11:20,
10.10
Секретний
фронт
реальність 11:50, 00:30 Містична
Корупція в деталях 22:45 Д/с «Як
чемпіонів УЄФА
12:30 Д/ф «Воскові крила Ікара. М. розмова» 21:23 «Спільно» 22:25
УКРАЇНА
11.45, 13.25 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ
Україна 12:35, 19:40 Речовий доказ 13:20, 16:20, 17:20, 18:20 Перші про 07.45 Шахтар - Лех. Контрольна гра Мащенко» 14:15 Радіодень «Модуль «Наші гроші»
працюють машини»
головне.
Коментарі
08:00,
09:00,
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
«ВАЛЬКІРІЯ» (16+)
14:55 Секрети Другої світової
знань» 15:30 Д/с «Таємниці
09.30 Журнал Ліги Європи
15:55, 21:45 Річкові монстри 18:45, 11:00 Перші про головне. Ранок.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
12.45, 15.45 Факти. День
1+1
ЕСПРЕСО
підводного світу» 16:00 Радіодень
10.00,
15.40,
20.40,
22.45
Футбол
Новини
09:10
Добрий
ZIK
09:45
Сім
23.00 Сьогодні
13.35 Х/ф «ГРА В ІМІТАЦІЮ» (16+) 20:50 Секретні території 23:30
«Життя +» 16:30 «Неосцена» з
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
00:00,
06:00,
19:00 «Великий ефір
NEWS
чудес
України
12:10
Гра
Z
вогнем
Заборонена історія 01:20 Україна:
09.30 Зірковий шлях
16.15, 21.25 Т/с «Розтин покаже»
з 1+1»
Василя Зими» 02:00, 08:00
10.25 Тоттенгем - Боруссія (Д). 1/8 Олегом Вергелісом 17:15 Д/ф
13:00, 15:00 Перші про головне.
забута історія
11.20
Реальна
містика
(16+)
«Чудова
гра»
17:45
Лекції.»100
років
«Вердикт» з Сергієм Руденком
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
День. Новини 15:20 Між своїми
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
13.20, 15.30 Агенти справедливості 17.20 Антизомбі. Дайджест
літератури» 18:10 Т/с «Еліза» 19:55 03:00, 05:30, 15:30, 22:30 «Ваша
19.30 ТСН: «Телевізійна
16:00 Перші про головне. День.
К-1
12.15
Огляд
вівторка.
Ліга
чемпіонів
«
Букоголіки»
20:20
Лайфхак
(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
Свобода» 03:30, 09:30 «Вартові
служба новин»
Дайджест 17:00, 19:00 Перші про
УЄФА
06.30 «TOP SHOP»
українською 20:50 Ток-шоу
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.15 Інсайдер
Еспресо» 04:00 «Студія Захід» з
головне. Вечір. Новини 18:00 Перші 12.55, 18.50 Топ-матч
09.30, 10.55, 12.20 «Одруження
07.40
М/с
«Каспер»
«Складна
розмова»
21:25
«Спільно»
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
22.20 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
Антоном Борковським 05:00, 09:00,
про головне. Вечір. Дайджест 19:15 13.10 Рома - Порту. 1/8 фіналу. Ліга
наосліп»
08.00
«Дай
лапу»
22:25
Програма
розслідувань
«Наші
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.35 Х/ф «МІЙ ХЛОПЕЦЬ - ПСИХ»
VOX POPULI 20:00 Докаz 21:00,
23:00 «Шустрова Live» 09:55, 11:00,
13.15 «Міняю жінку»
08.10 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
чемпіонів УЄФА
гроші»
21.00 Т/с «Дорога додому» (12+)
(16+)
06:20 Перші про головне. Підсумки
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
14.45 «Сімейні мелодрами»
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
15.00
Огляд
середи.
Ліга
чемпіонів
23.20 Контролер
21:40 Прямим текстом з Остапом
17:00, 18:00 Новини 10:05, 15:15
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже життя»
13.10
Т/с
«Мисливці
за
реліквіями»
ВОЛИНСЬКЕ
ТБ,
УЄФА
НОВИЙ КАНАЛ
Дроздовим 23:00 Стежками війни
«Погода» з Наталкою Діденко 10:10,
(12+)
14.50
«Орел
і
Решка.
Навколо
світу»
НОВА ВОЛИНЬ
СТБ
23:30 Історична правда з Вахтангом 16.05, 18.20 «Ніч Ліги чемпіонів»
11:10, 12:15, 13:10, 14:10, 15:20,
05.50, 07.05 Kids Time
19.20 «Секретні матеріали 2019»
15.45 «Орел і Решка. Морський
16.30
Аякс
Реал.
1/8
фіналу.
Ліга
Кіпіані
03:00
Художній
фільм
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
16:10, 17:10, 18:25 Коментар 18:15
07.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
05.55 М/с «Майлз з майбутнього»
20.40 «Чистоnews 2019»
сезон»
чемпіонів
УЄФА
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30, «Агро-Експрес» 21:00 «Політклуб
історія»
20.45, 21.45 Т/с «У неділю рано зілля
07.10 Х/ф «ШКІЛЬНИЙ МЮЗИКЛ» 16.45, 21.00 «Орел і Решка.
ТЕТ
19.00,
21.50
«Шлях
до
Баку»
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
Віталія Портникова» 23:30
09.15 Містичні історії з Павлом
копала» (16+)
09.10 Х/ф «ШКІЛЬНИЙ МЮЗИКЛ
Перезавантаження.
19.50 LIVE. Олімпіакос - Динамо (К). «Дешевий відпочинок» 09:30, 13:00 «Поліцейська хвиля»
06.00 ТЕТ Мультиранок
Костіциним (16+)
22.30 «Право на владу 2019»
2»
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.00 «Орел і Решка. Рай та пекло»

09.30 Х/ф «СНІГОВА КОРОЛЕВА»
11.00 Серіал «Усі жінки - відьми»
13.00, 22.00 Вечірка 2
14.00, 01.00 Панянка-селянка
16.00 Серіал «Рання пташка»
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

1/16 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
22.20 LIVE. Селтік - Валенсія. 1/16
фіналу. Ліга Європи УЄФА
23.55 Славія - Генк. 1/16 фіналу. Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 15 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, 21:45, 23:30, 03:25 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Галерея
Вельвет» 12:30 Д/ц Аромати
Колумбії 13:15, 14:30, 05:00
РадіоДень 13:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 15:20 Т/с «Іспанська
легенда» 16:55 Д/ц «Браво, шеф!»
18:20, 04:10 Тема дня 19:00
Перший на селі 19:30 Д/ц
«Мегаполіси» 20:10, 02:00 Біатлон.
Кубок світу. VIII етап. Спринт 10 км.
Чоловіки 22:10, 03:45 UA:Спорт
22:45 Перша шпальта 00:00
Телепродаж Тюсо 04:45 Своя земля
05:25 Спільно

02:20, 04:20 «Подробиці» 03:05
«Три сестри» 05:05 «Top Shop»
05:30 «Склад злочину» 06:05, 23:10
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07:00, 08:00, 09:00,
17:40 Новини 07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Інтером» 10:10, 12:25 Т/с
«Згадати молодість 2» 12:00
«Новини» 13:00 Х/ф «ЦЕ НЕ Я, ЦЕ
- ВІН!» 14:50, 15:50, 16:45, 00:00
«Речдок» 18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20:00
«Подробиці тижня» 22:00 Д/п
«Листи з Афгана» 00:55 Х/ф «АС ІЗ
АСІВ»

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, 10.55, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.05 «Міняю жінку»
14.45 «Сімейні мелодрами»
15.45, 17.10 Т/с «Моє чуже життя»
(12+)
19.20 «Секретні матеріали 2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 23.30 «Ліга сміху 2018»
22.30 «Ігри приколів 2019»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.00 Реальна містика
13.10, 15.30 Т/с «Невідправлений
лист» (12+)
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
22.00 Т/с «На краю кохання» (12+)
23.20 Слідами

СТБ
06.05 Хата на тата (12+)
07.50 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ В
ЕДЕМ»

13.20, 20.00 Х/ф «ЗАГАДКА ДЛЯ
ГАННИ»
15.20, 22.50 Х/ф «ДІАМАНТОВА
РУКА»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)

ICTV

УТ-1

ІНТЕР
02:45 «Подробиці тижня» 04:25
«Орел і Решка. Морський сезон 2»
05:10 «Top Shop» 05:40 «Готуємо
разом» 06:25 «Чекай на мене.
Україна» 08:15 «Слово
Предстоятеля» 08:20 Д/п «Острів
Фіделя» 09:30 Х/ф «ЛЮДИНААМФІБІЯ» 11:40 Х/ф «ВЕРШНИК
БЕЗ ГОЛОВИ» 13:40 Х/ф «СІССІ»
15:50 Х/ф «СІССІ - МОЛОДА
ІМПЕРАТРИЦЯ» 18:00 Х/ф
«АНЖЕЛІКА І КОРОЛЬ» 20:00
«Подробиці» 20:30 «Концерт Ірини
Білик» 22:10 Х/ф «ПРИГОДИ
ВІРКИ СЕРДЮЧКИ» 23:55 Х/ф
«ДВОЄ ПІД ДОЩЕМ» 01:45
«Добрий вечір на Інтері»

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 «Світське життя 2019»
12.15 Т/с «У неділю рано зілля
копала» (16+)
16.30, 21.40 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2018»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські сенсації 2019»
23.30 «Світське життя. 2019»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.15 Зірковий шлях
08.50, 15.20 Т/с «Дорога додому»
(12+)
16.50, 20.00 Т/с «Вір мені» (12+)
22.00 Т/с «Ключі від щастя» (16+)

СТБ
05.55, 17.05 Хата на тата (12+)
07.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
09.40 Т/с «Ніщо не трапляється
двічі» (12+)
19.00 Євробачення 2019
Національний відбір
21.25 Євробачення 2019

ТБ
Національний відбір.
Підсумки голосування
22.25 Х/ф «УРОКИ ЗВАБИ»

ICTV
05.20 Скарб нації
05.30 Еврика!
05.35 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.35 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу (12+)
10.50, 11.50 Особливості
національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Розтин покаже» (16+)
16.00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ: У
ВОГНІ» (16+)
21.55 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ:
ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
ЧАСТИНА ПЕРША» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Ревізор
08.15 Страсті за Ревізором
11.00 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ 4:
КВАРТАЛЬНА ОХОРОНА
ПОРЯДКУ» (16+)
12.50 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ 5: ОПЕРАЦІЯ
МАЯМІ БІЧ» (16+)
14.45 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ: МІСТО В
ОБЛОЗІ» (16+)

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 Т/с «У неділю рано зілля
копала» (16+)
15.00 Т/с «Слуга народу» (12+)

19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 9»
23.25 «Концерт Дана Балана.
Allegro ventigo»

ІНТЕР
03:10, 20:00 «Подробиці» 03:40,
10:00 «Орел і Решка. Морський
сезон 3» 04:30, 12:00 «Орел і
Решка. Мегаполіси» 05:20 Х/ф
«ЛЮДИНА-АМФІБІЯ» 07:00 Х/ф
«МІО, МІЙ МІО» 09:00 «Готуємо
разом» 11:00 «Орел і Решка.
Морський сезон 2» 13:00 «Орел і
Решка. Перезавантаження. 3
сезон» 14:00 Х/ф «007: КВАНТ
МИЛОСЕРДЯ» 16:00 Х/ф «СІССІ:
ВАЖКІ РОКИ ІМПЕРАТРИЦІ»
18:15 Х/ф «НЕПРИБОРКАНА
АНЖЕЛІКА» 20:30 Ток-шоу
«Стосується кожного» 22:25 Т/с
«Нехай говорять» 01:50 «Речдок»

УКРАЇНА
06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Вір мені» (12+)
13.00 Т/с «На краю кохання» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Я тебе знайду»
(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
20.00 Головна тема
23.10 Х/ф «НАРЕЧЕНА МОГО
НАРЕЧЕНОГО» (16+)

СТБ
06.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07.55 Все буде смачно!
09.55 Хата на тата (12+)
19.00, 20.00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
21.00 Один за всіх (16+)
22.15 Я соромлюсь свого тіла (16+)

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:20, 08:20, 09:20,
11:20, 13:20, 16:15, 17:20, 18:15
Перші про головне. Коментарі
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
головне. Ранок. Новини 12:05 HARD
з Влащенко 13:00, 15:00 Перші про
головне. День. Новини 15:20 Між
своїми 16:00 Перші про головне.
День. Дайджест 17:00 Перші про
головне. Вечір. Новини 18:00 Перші
про головне. Вечір. Дайджест 19:15
VOX POPULI 20:00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 21:00 Перші
про головне. Підсумки 21:30
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
00:00 Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 03:00 Художній фільм 06:15
Shift 06:30 Європа у фокусі

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «ЩОДЕННИК
СЛАБАКА»

2+2

06.00 Мультфільми
16.30 М/ф «Корпорація монстрів»
08.05 «102. Поліція»
18.00 Х/ф «СКЕЛЯ»
09.00 ДжеДАІ-4. Найкраще 2018
21.00 Х/ф «ВОРОГ ДЕРЖАВИ»
10.00 ДжеДАІ. Дайджест 2018
(16+)
11.00 «Загублений світ»
23.45 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
15.00 Х/ф «НЕСТЕРПНИЙ БІЛЬ»
АКАДЕМІЯ 7» (16+)
(16+)
16.55 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК» (16+)
МЕГА
18.45 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-2»
06:00 Бандитський Київ 07:10
Містична Україна. Таємниці фортець 20.15 Х/ф «МАСКА НІНДЗЯ» (16+)
22.10 Т/с «Ділянка лейтенанта
та замків 08:00, 18:20 У пошуках
Качури. Фільм 4. Чорна
істини 09:50 Заборонена історія
павутина» (16+)
11:50 Секретні території 12:45
Турки-османи. Мусульманські
ZIK
володарі Європи 15:30 Дивовижна
Індія 17:20, 23:55 Річкові монстри 07:00, 09:00 Перші про головне.
21:00 Останній день Помпеї 22:00 Ранок. Дайджест 07:20, 09:10
Мисливці за скарбами
Перші про головне. Коментарі
09:35, 23:00 Вижити в Україні
К-1
10:00, 22:30 Перша передача
06.30 «TOP SHOP»
10:35, 23:30 Історична правда з
07.40 М/с «Каспер»
Вахтангом Кіпіані 11:00 FACE 2
08.10 «Дай лапу»
FACE з Тетяною Даниленко 12:00
08.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13:00
12.00 «Ух ти show»
Добрий ZIK 13:30 Ток-шоу «Злий
13.00 Х/ф «РОМЕО І
дім» 14:50 Між своїми 15:40 Сім
ДЖУЛЬЄТТА»
чудес України 16:00, 17:10
15.00, 21.00 «Орел і Решка.
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
Навколо світу»
18.00 М/ф «Земля до початку часів 17:00, 19:00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18:45 Місто 19:20
10: Міграція Довгошиїв»
19.30 М/ф «Земля до початку часів VOX POPULI 20:00 Докаz 21:00
Перші про головне. Деталі 22:00
11: Вторгнення
Стежками війни 03:00 Художній
Крихтозаврів»
22.00 «Орел і Решка. Навколосвітня фільм 06:00 Євромакс 06:30
Завтра вже сьогодні
подорож»

ТБ

НЕДІЛЯ, 17 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, 00:30,
03:10 Новини 09:40 Х/ф «СТАРИЙ
ДОБРИЙ ДЕНЬ ПОДЯКИ» 11:25
Перший на селі 12:00 Д/ц «Браво,
шеф!» 13:20 Національний відбір
учасника від України на
Міжнародний пісенний конкурс
«Євробачення-2019». Другий тур
16:20 UA:Фольк 17:30 Т/с
«Іспанська легенда» 19:05, 03:30
Біатлон. Кубок світу. VIII етап.
Одиночна змішана естафета 20:00
Д/ц «Мегаполіси» 21:25
Розважальна програма з Майклом
Щуром 22:00 Д/ц «Світ дикої
природи» 22:25 Д/ц «Мальовничі
села» 23:00, 04:25 Біатлон. Кубок
світу. VIII етап. Змішана естафета
00:55 Розсекречена історія 01:45
Букоголіки 02:15 Світло

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса 08:20,
05.40, 17.15 Громадянська оборона 13:55 Правда життя 09:20, 15:50,
21:45 Річкові монстри 10:15, 17:45
06.30 Ранок у великому місті
Азія класу люкс 11:05 Прихована
08.45 Факти. Ранок
реальність 11:55, 00:30 Містична
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
Україна 12:45, 19:40 Речовий доказ
10.05 Інсайдер
15:00 Секрети Другої світової
11.00, 13.25 Х/ф «ЗАГІН
16:50 Диво з острова Борнео
«МОРСЬКІ КОТИКИ»
18:45, 20:50 Секретні території
(16+)
22:35 Дивовижна Індія 23:30
12.45, 15.45 Факти. День
Заборонена історія 01:20 Скептик
13.50 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКІ
ДРАКОНИ» (16+)
К-1
16.15 Т/с «Розтин покаже» (16+)
06.30 «TOP SHOP»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
07.40 М/с «Каспер»
20.15 Антизомбі
08.00 «Дай лапу»
21.25 Дизель-шоу (12+)
08.10 Т/с «Дорогий доктор» (16+)
НОВИЙ КАНАЛ
09.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13.10 Т/с «Мисливці за реліквіями»
06.40, 07.35 Kids Time
14.50 «Орел і Решка. Навколо світу»
06.45 М/с «Майлз з майбутнього»
15.45 «Орел і Решка. Морський
07.40 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД»
сезон»
09.45 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД 2:
16.45, 21.00 «Орел і Решка.
ВУЛИЦІ»
Перезавантаження.
11.45 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД 3»
Америка»
14.00 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД:
17.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
РЕВОЛЮЦІЯ»
22.00 «Орел і Решка. Рай та пекло»
15.50 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД: ВСЕ

СУБОТА, 16 ЛЮТОГО
06:00, 09:30 М/с «Гон» 06:30,
07:10, 08:10, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00, 22:05,
04:00 Новини 10:20 Х/ф «ПАНІ
ЗАВІРЮХА» 11:30 Хто в домі
хазяїн? 11:55 Сильна доля 13:00
Х/ф «СТАРИЙ ДОБРИЙ ДЕНЬ
ПОДЯКИ» 14:45 Д/ц «Мальовничі
села» 15:20 Спільно 16:00, 02:00
Скелетон. Кубок світу 17:15 Своя
земля 19:00, 04:20 Біатлон. Кубок
світу. VIII етап. Гонка переслідування
10 км. Жінки 19:50 Національний
відбір учасника від України на
Міжнародний пісенний конкурс
«Євробачення-2019». Другий тур
22:35 Д/ц «Неповторна природа»
23:00, 05:05 Біатлон. Кубок світу. VIII
етап. Гонка переслідування 12.5 км.
Чоловіки 00:00 Телепродаж Тюсо

АБО НІЧОГО»
18.00 Х/ф «ПРАВДИВА БРЕХНЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «РЕД 2» (16+)
23.15 Х/ф «ОСТАННІЙ
БОЙСКАУТ» (16+)

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Пляжний коп» (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
12.55 Відеобімба
15.20 Х/ф «НЕСТЕРПНИЙ БІЛЬ»
(16+)
19.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.20 Х/ф «ВИСОТА» (16+)
23.05 Х/ф «ЧУЖИЙ-3» (16+)

13.30 Х/ф «ПРАВДИВА БРЕХНЯ»
(16+)
16.30 Х/ф «РЕД 2» (16+)
18.40 Х/ф «РУЙНІВНИК» (16+)
21.00 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД»
22.50 Х/ф «КІНЕЦЬ СВІТУ» (16+)

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса 06:55
Містична Україна 07:45, 18:20 У
пошуках істини 09:35 Заборонена
ICTV
історія 11:35 Секретні території
05.00 Еврика!
12:35 Останній день Помпеї 13:30
05.05 Факти
Мисливці за скарбами 15:30
05.35 Громадянська оборона
Дивовижна Індія 16:25 Дикий
07.20 Т/с «Відділ 44» (16+)
11.00, 13.00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ» Індокитай 17:20, 23:45 Річкові
монстри 21:00 Турки-османи.
(16+)
Мусульманські володарі Європи
12.45 Факти. День
00:50 Гордість України
13.55 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ: У
ВОГНІ» (16+)
К-1
16.45 Х/ф «ТЕРМІНАТОР» (16+)
06.30
«TOP
SHOP»
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
07.40 М/с «Каспер»
20.35 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-3:
08.10 «Ух ти show»
ПОВСТАННЯ МАШИН»
08.50 Т/с «Пригоди Геркулеса»
(16+)
10.30 М/ф «Земля до початку часів
22.45 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-5:
10: Міграція Довгошиїв»
ЕНЕЗА» (16+)
12.00 М/ф «Земля до початку часів
НОВИЙ КАНАЛ
11: Вторгнення
Крихтозаврів»
05.05 Стендап шоу
13.35, 21.00 «Орел і Решка.
06.00, 07.45 Kids Time
Навколо світу»
06.05 М/ф «Корпорація монстрів»
19.00 Х/ф «ЩУРЯЧІ ПЕРЕГОНИ»
07.50 Х/ф «ВОРОГ ДЕРЖАВИ»
22.00 «Орел і Решка.
(16+)
Навколосвітня подорож»
10.40 Х/ф «СКЕЛЯ»

2+2
06.00 Мультфільми
08.05 «102. Поліція»
09.00 ДжеДАІ-4. Найкраще 2018
10.00 «Загублений світ»
13.00 «Шалені перегони» (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
15.55 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-2»
17.25 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
(16+)
20.00 Х/ф «МАЛАВІТА» (16+)
22.05 Х/ф «ЧУЖИЙ-3» (16+)

Д/ц «Неповторна природа» 11:00,
17:45 Wisecow 11:32 Д/ф
«Розсекречена історія» 12:29 Д/ф
«Сімдесятники. Микола
Вінграновський» 13:44 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:15 Радіодень
UA: РІВНЕ
«Модуль знань» 15:00 Д/с
07:00 Ранкове шоу «Добрий ранок» «Неповторна природа» 15:30 Д/с
«Таємниці підводного світу» 16:00
07:30, 08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
«Чудова гра» 16:30 БібліоFun з
19:00, 20:30 Новини 09:00 Д/С
Ростиславом Семківим 17:14
«Бюджетний відпочинок» 09:30,
«Букоголіки» 18:12 Т/с «Еліза»
13:00 Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 10:00, 13:45, 19:25, 21:55 19:23 «Тема дня». (Прямий ефір)
19:52 «Виборчий округ» (І.Гузь)
Тема дня 10:30, 15:00 Д/С
«Неповторна природа» 11:00, 17:40 20:18 Лайфхак українською 20:30
Лекції.»100 років літератури» 11:30 Новини. Сурдопереклад 20:50
ФУТБОЛ-1
«Схеми. Корупція в деталях» 21:23
Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 12:30 Д/Ф «Своя земля» 21:55 «Тема дня».
06.00 Аякс - Реал. 1/8 фіналу. Ліга
«Марко Вовчок» 14:15 Радіодень
Сурдопереклад 22:25 «Як дивитися
чемпіонів УЄФА
«Модуль знань» 15:30 Д/С
кіно?»
07.45 «Сіткорізи»
«Таємниці підводного світу» 16:00
08.15 Шахтар - Партизан.
ЕСПРЕСО
Д/Ф «Чудова гра» 16:30 «Бібліофан»
Контрольна гра
з Ростиславом Семківим» 17:15
00:00, 06:00, 19:00 «Великий ефір
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
Д/Ф «Букоголіки» 18:10 Т/С «Еліза»
10.25 Огляд вівторка. Ліга чемпіонів 19:55 «Пліч-о-пліч» 20:20 Лайфхак Василя Зими» 02:00, 09:00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
УЄФА
українською 20:50 Програма
03:00, 05:30, 15:30, 22:30 «Ваша
11.05 Селтік - Валенсія. 1/16
розслідувань «Схеми. Корупція в
Свобода» 03:30 «Поліцейська
фіналу. Ліга Європи УЄФА деталях» 21:25 Своя земля 22:25 хвиля» 04:00, 08:05 «Княжицький»
12.55 Славія - Генк. 1/16 фіналу. Ліга Як дивитися кіно?
05:00, 23:00 «Вартові Еспресо»
Європи УЄФА
08:00 «ІТ- Документ» 09:55, 11:00,
ВОЛИНСЬКЕ
ТБ,
14.45 Огляд матчів. Ліга Європи
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
НОВА
ВОЛИНЬ
УЄФА. Прем’єра
17:00, 18:00 НОВИНИ 10:05, 15:15
16.05, 18.45, 19.20, 21.50 «Шлях до 07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Погода» з Наталкою Діденко
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30, 10:10, 11:10, 12:15, 13:10, 14:10,
Баку»
15:20, 16:10, 17:10, 18:15 Коментар
16.55 Олімпіакос - Динамо (К). 1/16 13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
фіналу. Ліга Європи УЄФА «Дешевий відпочинок» 09:30, 13:00 21:00 Авторська програма «Ч/Б
«Енеїда» 09:56, 14:10, 17:10 «Світ
шоу» 22:00 «#Скандали_тижня»
19.15 Топ-матч
навколо» 10:00 «Тема дня» 10:30
23:30 «Мандруй своє»
20.00 Шахтар - Айнтрахт. 1/16
11.00 Серіал «Усі жінки - відьми»
13.00 Вечірка 2
15.00, 00.30 Панянка-селянка
16.00 Серіал «Рання пташка»
18.00 4 весілля
20.00 Одного разу під Полтавою
20.30 Танька і Володька
21.00 М/ф «Шрек»
22.45 Х/ф «ЗНАЙОМТЕСЯ - БІЛЛ»
(16+)
01.30 Теорія зради
02.20 БарДак
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

фіналу. Ліга Європи УЄФА
22.50 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
23.45 МЮ - ПСЖ. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА

ТЕТ

УЄФА
19.05 Олімпіакос - Динамо (К). 1/16
фіналу. Ліга Європи УЄФА
20.55 Світ Прем’єр-Ліги
21.25 LIVE. Аталанта - Мілан.
Чемпіонат Італії
23.25 Топ-матч
23.40 Тоттенгем - Боруссія (Д). 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Король Сафарі»
13.15 Х/ф «РУМПЕЛЬШТІЛЬЦХЕН»
14.30 4 весілля
17.45 Х/ф «ЗНАЙОМТЕСЯ - БІЛЛ»
(16+)
19.30, 20.30, 21.30 Одного разу під
Полтавою
20.00, 21.00, 22.00 Танька і
Володька
22.30 Сімейка У
00.30 Країна У
01.30 Панянка-селянка
02.30 Теорія зради
03.20 БарДак
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

UA: РІВНЕ
07:00 М/С «Принцеса Сісі» 08:00
Ранкове шоу «Добрий ранок» 09:35
«Хто в домі хазяїн» 10:00 Д/Ф
«Чудова гра» 10:30 Д/С
«Неповторна природа» 11:00 Д/С»
Таємниці підводного світу» 11:35
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда»
12:30 Двоколісні хроніки 12:50
Радіодень «Модуль знань.» Вибране
13:40 Тема дня 14:10
Публіцистична програма
«Розсекречена історія» 15:15
Радіодень «Книжкова лавка» 16:20
Вистава 18:05 Д/Ф «Сильна доля»
18:40 Новини 18:55 Національний
відбір Євробачення 22:30 Лайфхак
українською

Двоколісні хроніки 12:50
Радіодень»Модуль знань» 13:30,
14:05 «Українська читанка» 13:40
«Тема дня».Сурдопереклад 14:14
«Розсекречена історія» 15:15
«Радіодень. Книжкова лавка» 16:09
Вистава «Горе з розуму» 18:04
«Сильна доля» 18:40 Новини 18:55
Національний відбір Євробачення
(прямий ефір) 22:30 NeoСцена з
Олегом Вергелісом

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»
ФУТБОЛ-1
05:30 «Ваша Свобода» 06:00,
13:30 «Вартові Еспресо» 08:30
06.00 Селтік - Валенсія. 1/16
«Поліцейська хвиля» 09:00
фіналу. Ліга Європи УЄФА
«Культ:Експрес» з Марією Бурмакою
07.45, 16.05 Чемпіонат Італії.
09:30 «Мандруй своє» 10:00,
Передмова до туру
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
08.15 Шахтар - Ботев. Контрольна
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 НОВИНИ
гра
10:05 «PRO здоров’я» з Іриною
10.00, 15.40, 22.15 Футбол NEWS
Коваль 12:10, 14:05, 15:10, 17:05,
10.25 Шахтар - Айнтрахт. 1/16
18:10 Коментар 13:05, 21:00
фіналу. Ліга Європи УЄФА
«Міжнародний огляд» з Юрієм
12.15 Огляд матчів. Ліга Європи
ВОЛИНСЬКЕ
ТБ,
Фізером 14:30 «Успішні в Україні»
УЄФА
НОВА ВОЛИНЬ
15:30 «Суботнє інтерв’ю» з Радіо
12.55 Аякс - Реал. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА
07:00 «Казки Лірника Сашка» 08:00 Свобода 16:05 «Людина і право» з
14.45 Огляд вівторка. Ліга чемпіонів «Ранок «Нової Волині» 09:34 «Хто в Борисом Захаровим 19:05
«Суботній політклуб» 20:00
УЄФА
домі хазяїн?» 10:04 «Чудова гра»
«Політичний МаринаД» 22:00
16.35 Ювентус - Фрозіноне.
10:34 Д/ц «Неповторна природа»
«Студія Захід» з Антоном
Чемпіонат Італії
11:04 Д/ц «Таємниці підводного
18.20 Огляд середи. Ліга чемпіонів світу» 11:34 «Енеїда» (нова) 12:30 Борковським

12.50 Х/ф «ЩОДЕННИК
СЛАБАКА»
14.30 4 весілля
17.45 М/ф «Шрек»
19.30, 20.30, 21.30 Одного разу під
Полтавою
20.00, 21.00, 22.00 Танька і
Володька
22.30 Сімейка У
00.30 Країна У
01.30 Панянка-селянка
02.30 Теорія зради
03.20 БарДак
04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

18.55 LIVE. Інтер - Сампдорія.
Чемпіонат Італії
21.20 «Великий футбол»
23.30 Шахтар - Айнтрахт. 1/16
фіналу. Ліга Європи УЄФА

UA: РІВНЕ
07:00 М/С «Принцеса Сісі» 08:00
Дитяча програма «Додолики»
08:30 Національний відбір
Євробачення 12:15 Двоколісні
хроніки 12:50 Радіодень «Модуль
знань» Вибране 13:30, 15:10
«Українська читанка» 13:40
Суботня тема 14:15 Д/С» Незвідані
шляхи» 15:20 «Букоголіки» 15:50
Д/Ф «Відкривай Україну» 16:20
Д/Ф «Чудова гра» 16:50 Д/Ф «Хто в
домі хазяїн» 17:25 Д/Ф «Сильна
доля» 18:30 Спільно 19:00
Публіцистична програма»
Розсекречена історія» 20:00
Разом. Регіональні дебати 20:30
Д/Ф «В Україні» 21:00 «Бібліофан» з
Ростиславом Семківим 21:30
«КіноWall» з Сергієм Тримбачем
22:00 UA Фольк

«Виборчий округ» 15:36
«Букоголіки» 15:49 Д/ф «Відкривай
Україну» 16:18 Д/ф «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 КіноWallз Сергієм
Тримбачем 22:00 UA: Фольк
(новий)

ЕСПРЕСО

00:00, 03:00, 08:30, 20:00
«Політичний МаринаД» 01:00,
07:00 Перші про головне. Ранок.
23:00 «Поліцейська хвиля» 01:30,
Дайджест 07:20 VOX POPULI 08:00
ФУТБОЛ-1
16:30 «Шустрова Live» 02:00,
FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
06.00 Ювентус - Фрозіноне.
06:30, 11:05 «Суботній політклуб»
09:00, 05:30 Докаz 10:00, 22:30
Чемпіонат Італії
04:00 «Політклуб Віталія
Перша передача 10:35 Стежками
07.45, 12.40 Світ Прем’єр-Ліги
Портникова» 05:30 «Вартові
війни 11:00 Перші другі 12:00,
08.15 Шахтар - Ваккер.
Еспресо» 06:00 «Суботнє інтерв’ю»
20:10 Гра Z вогнем 12:50 Добрий
Контрольна гра
з Радіо Свобода 07:20
ZIK 13:30 Політичне ток-шоу
10.00, 15.40, 20.55 Футбол NEWS
«Агро-Експрес» 07:30 «PRO
«Народ проти!» 16:15, 17:10
10.25 Журнал Ліги чемпіонів.
здоров’я» з Іриною Коваль 09:30
Прямим текстом з Остапом
Прем’єра
«Мандруй своє» 10:00, 11:00,
Дроздовим 17:00, 19:00 Перші про
10.55 Аталанта - Мілан. Чемпіонат
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
головне. Вечір. Новини 17:50
Італії
17:00, 18:00 НОВИНИ 10:10, 22:00
Джокери 18:30, 00:30 Історична
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, «Княжицький» 12:10, 14:05, 15:10,
13.10, 18.50 Топ-матч
правда з Вахтангом Кіпіані 19:20
НОВА
ВОЛИНЬ
16:05, 17:05, 18:10 Коментар 13:05
HARD з Влащенко 21:00 Перші про 13.20 Олімпіакос - Динамо (К).
1/16 фіналу. Ліга Європи
«Студія Захід» з Антоном
головне. Деталі 22:00 Вижити в
07:00 «Казки, перевірені часом»
УЄФА
Борковським 14:30 «Успішні в
Україні 23:00, 03:30 Художній
08:00 Національний відбір
15.10, 23.00 Журнал Ліги чемпіонів Євробачення 11:34 «Енеїда» (нова) Україні» 15:30 «Міжнародний
фільм 06:30 Хард-ток-шоу
«DROZDOV»
15.55 LIVE. Дженоа - Лаціо.
огляд» з Юрієм Фізером 19:00 Д/ф
12:30 Двоколісні хроніки 12:50
Радіодень»Модуль знань» 13:30,
Чемпіонат Італії
«Перехрестя Балу» 21:00 «Світ
ТЕТ
14:05 «Українська читанка» 13:39 цього тижня» 23:30 «Темрява
16.45, 19.45 Футбол Tables
«Тема дня». Сурдопереклад 14:15 гріха», передача з циклу
17.55 Огляд матчів. Ліга Європи
06.00 ТЕТ Мультиранок
Д\ф «Незвідані шляхи» 15:10
УЄФА
«Метанойя»
11.15 М/ф «Жив собі кіт»

ZIK
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n Завтра зустрінемо разом!

n Про це говорять

«Спробую готувати за добіркою
тематичних рецептів у «Цікавій газеті»,
адже маю новеньку електром’ясорубку»

«Це як спроба
розігнати
Майдан. Як я вас
ненавиджу!»

Так заявила власниця головного суперпризу на Рівненщині Ольга Комар

Відомі люди про рішення суду
за позовом народного депутата від
Радикальної партії Ігоря Мосійчука
про тимчасове відсторонення
з посади в. о. міністра охорони
здоров’я Уляни Супрун (на фото)

Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

Один із найприємніших
моментів у нашій роботі —
вручення нагород переможцям
акції серед передплатників.
Цього разу головний виграш
серед читачів Рівненщини
дістався жительці села Корост
Сарненського району Ользі
Комар. У поштовому відділенні
ми вручили їй суперприз —
новеньку електром’ясорубку

Максим НЕФЬОДОВ,
перший заступник міністра
економічного розвитку
і торгівлі України, автор
реформи публічних
закупівель ProZorro:
«Дна таки немає, заради
політичної влади і корупційних
доходів можна йти на все. Суд
ухвалою заборонив Уляні Супрун виконувати повноваження міністра. Ну а чьо? Медична
реформа? Прозорі закупівлі ліків? Збільшення
зарплати лікарям первинної ланки? Програма «Доступні ліки»? Заборона фуфломіцинів
та знахарів? Боротьба із феодалами в медичних вузах? Нафік! Наш найсправедливіший суд
все вирішить за вас! От раніше краще було —
різні поважні багаті люди продавали свої ліки
МОЗу, нормально з усіма ділились…
Смішно інше — такі дії особисто в мене
тільки підігрівають ненависть до старої системи і її представників. Це як спроби розігнати
Майдан. Як я вас ненавиджу! Ви крадете життя (причому тут і в прямому сенсі теж) у мене,
моїх батьків і друзів, у всіх українців, крім тих,
хто може літаками літати на обстеження в Ізраїль чи Німеччину. І ми вас дотиснемо, навіть
не сумнівайтесь!»

Кость ГАРБАРЧУК

інка розповідає, що виграш у редакційній передплатній акції став для неї
несподіваним та приємним подарунком. Ніколи навіть не сподівалася на таку удачу.
— Раніше я працювала листоношею у цьому поштовому
відділенні — на декретному місці, — пригадує пані Ольга. — Добре
пам’ятаю, як «Газета Волинь» з’явилася на Рівненщині. Тоді я відразу ж
стала однією з перших передплатниць. Якось так склалося, що саме
ваше видання найбільше припало
до душі, і не лише мені. Газета подобається моєму чоловікові Петрові. Він уважно читає все: від першої
до останньої сторінки, від політики
до спорту. Тому вже п’ятий рік передплачуємо. «Волинь» стала улюбленою сімейною газетою. Хочу
сказати, що у нашому селі вона завоювала симпатії багатьох людей,
адже думає про різні вікові категорії своїх читачів, — додає Ольга
Комар, яка має четверо синів: двох
студентів і двох школярів-шестикласників.
За словами нашої переможниці, найбільше її хвилюють та вражають щемливі життєві історії
на сторінці «Любить! Не любить».
Важливо, що у цих зворушливих
щирих розповідях про кохання
йдеться про реальних людей, які
живуть поряд із нами, адже завжди
є фото героїв.

Ж

Фото 33kanal.com.

Цікава
ГА ЗЕТА +

Фото надані Оксаною ГОРДЄЄВОЮ, завклубом села Халаїдове.

»

Жителі Халаїдового стверджують, що «Слава Богу!» з уст
священика Миколи Богуславського звучить по-особливому.

«Якщо приїхали ображати
нашого батюшку, то я батога
маю замашистого…»
Влітку 2012-го мені довелося виконати одне зі своїх
найдивовижніших журналістських завдань. Працював
я тоді на Українському радіо. І якось пізно ввечері мені
зателефонувало високе керівництво (перестрибнувши
відразу через два щаблі редакційної «ієрархії») і сказало:
завтра на роботу можу не приходити, але позавтрому
із самісінького ранку мушу їхати у відрядження
в Монастирищенський район Черкащини, робити сюжет
про священика УПЦ (тієї, що МП).
На моє уточнювальне запитання, що такого особливого
в тому батюшці і про що має бути сюжет, високе
керівництво відповіло: пояснювати довго — на місці,
мовляв, я все зрозумію

на вих ідні
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Сергій ХОМІНСЬКИЙ

«ПОГОВОРИШ ІЗ НИМ —
І РОЗВИДНЯЄТЬСЯ»
У визначений день ще вдосвіта виїжджаємо (керівництво
ще й надало свою службову
автівку з «персональним» водієм!). І десь по дев’ятій ми вже
на місці — в селі Халаїдове
Монастирищенського району.
Проте розчаруванню моєму немає меж — той священик встиг
чкурнути на престольний празник у сусіднє благочиння і повернеться аж увечері!
Ну от що ти будеш робити?!
Правильно — тинятися сільськими вулицями і винюхувати
інформацію про того «московського попа», заради якого ти

Прощалися зі своїм земляком-захисником жителі трьох сіл.

На війні вцілів, удома вбила…
медицина
У січні в одній з лікарень Вінниці
зупинилось серце ветерана АТО —
49-річного Леоніда Міщука. Його рідні
та друзі звинувачують у цьому лікарів
Олена ГОРОБЧУК

2014-му чоловік пройшов
пекло війни на Сході, врятувавши життя не одному бобрати під Луганським
йовому побратиму
м. Пов
аеропортом.
Повернувся додому,
працював водієм автобуса, піклувався про свою родину. При проходженні щорічного медичного огляду у військовому госпіталі в Леоніда

У

виявили новоутворення на печінці.
З районної лікарні його направили
в одну з приватних клінік, де чоловік
мав пройти обстеження на спіральному комп’ютерному томографі. Там
йому, не зробивши попередніх досліджень на алергічну реакцію, ввели у вену контрастну рідину, спровокувавши анафілактичний шок.
Леонід упав у кому, а коли його вивели з неї, уже не міг ні їсти, ні ходи-

“

Пані Ольга з нетерпінням чекає
чергового номера. Вона вважає
дуже корисним та актуальним медичний додаток, у якому кваліфіковані та знамениті лікарі надають
консультації, друкуються поради

стала нашою
« «Волинь»
улюбленою сімейною
газетою.
»
з народної медицини та цікаві й неймовірні випадки зцілення пацієнтів.
А її чоловік більше полюбляє «Господарські секрети» та публікації про
звичайних трудівників і про життя
українського села.
— Тільки з’явилася «Цікава газета на вихідні», ми також стали
її уважними читачами, — продовжує Ольга Степанівна. — Тому передплатили відразу два видання
у комплекті на весь 2019 рік, так
виходить дешевше, й 12 місяців отримуєш газети. — Ваш новий тижневик і справді відповідає
своїй назві — публікує різноманітні
та оригінальні матеріали: від сен-

сацій до історичних розповідей про
видатних українців, яких ми не знаємо. Але мені найбільше подобається сторінка тематичних рецептів
у «Цікавій газеті». Поки що їх збираю, але хочу спробувати за ними
готувати деякі страви. А тепер таки
точно візьмуся, адже маю новеньку
електром’ясорубку, яку потрібно відразу випробувати, — додає власниця головного суперпризу.
Жінка також зацікавилася двома
нашими повноколірними глянцевими місячниками: «Читанкою для
всіх» та виданням «Так ніхто не кохав».
P. S. Якщо цього разу вам не пощастило під час жеребкування,
не варто засмучуватись. Адже можна виписувати газету на ІІ півріччя
2019-го і документи про передплату
(а також номер свого телефону —
це в разі виграшу пришвидшить
його доставку) надсилати на наступний розіграш, який скоро відбудеться. Річні передплатники у ньому
теж братимуть участь.
Тож виписуйте «Волинь», «Цікаву
газету на вихідні», читайте та вигравайте! n

Сергій ФУРСА,
фінансовий експерт:
«Якщо в суд можуть піти якісь
радикали, в душі «регіонали»,
і отримати будь-яке рішення, то,
може, і ми зможемо. Судді ж однаково? Судячи з рішення, суд
готовий до будь-яких пропозицій. Зробимо оголошення, зберемо грошей для
суду. Суд приймає рішення, що Уляна Супрун
призначається президентом України на 5 років.
І все. Закінчуємо кампанію, роздаємо застави.
І припиняємо цирк. І країну ж не впізнаємо через 5 років».
Петро ПОРОШЕНКО,
Президент України:
«Я, як глава держави, коментувати рішення суду за законом
не маю права. Але наголошую:
пані Супрун має повну підтримку
Президента України. Я дуже ціную
ту допомогу, яку отримую в питаннях запровадження сільської медицини.
Я пишаюся тим, що започаткував судову реформу. Перша інстанція ще не реформована.
Але я не маю жодного сумніву, що реформований
Верховний суд встановить істину.
Хочу нагадати, що питання громадянства належить до виключної компетенції глави держави.
Я нещодавно мав зустріч з пані Уляною. Наголошую, Уляна Супрун є громадянкою України згідно
з Указом, який підписав Президент Петро Порошенко. Крапка (однією з причин відсторонення
було подвійне громадянство Супрун. — Ред.) ». n

l ТІ, ЩО ТРИМАЮТЬ НЕБО

Канікули у тата:
6-річного ХЛОПЧИКА
ЛЕДЬ НЕ ЗАКАТУВАЛИ
с. 15

Пані Ольга переконалася, що творці «Волині-нової»
та її «донечок» свого слова дотримують.

Не зробивши
попередніх досліджень
на алергічну реакцію,
ввели у вену
контрастну рідину,
спровокувавши
анафілактичний шок.

ти, ані говорити. Медики казали, що
є надія на відновлення функцій організму, і рідні звернулись до людей
по допомогу на лікування воїна.
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Священик
у нас такий…
дивовижний!

— Добрий день!
— Я кореспондент Українського радіо. Знаю, у вас церква
в селі є, і священик…
Жінка у відповідь… починає плакати! Навзрид!

Закінчення на с. 6
А

М

А

Волинський санаторій
«Лісова пісня»
З 6 лютого 2019 року запрошуємо
на реабілітацію, оздоровлення
та відпочинок
ДЛЯ ВАС ПРИЄМНИЙ БОНУС:
ДІЄ МИНУЛОРІЧНА ЦІНА!
549 грн за добу
(один у номері – 609 грн)
Проживання в номерах
підвищеної комфортності, всі
процедури та клінічні аналізи,
консультації вузьких спеціалістів: терапевта, кардіолога,
невролога, отоларинголога,
ендокринолога, гінеколога,
травматолога БЕЗКОШТОВНІ..

»

Канікули
у тата:
6-річного
Іванка
ледь
не
закатували

Тел.: 0967983221,
0505428916, (03355) 95606
95606.

»
«ЦІКАВА»
»
Закінчення на с. 3

Е

приперся аж за кількасот кілометрів…
Першою мені трапляється
жінка років 30:
— Добрий день!

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 7 лютого:

Е-mail: infolp556@ukr.net
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w.lp
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w
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p volyn ua

ЗА 7 ЛЮТОГО
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

«Якщо приїхали ображати
нашого батюшку, то я
батога маю замашистого…»

Шок:
на війні вцілів, але вдома
вбила… медицина
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