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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
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Дай, Песику, на щастя
лапу нам!
»
с. 12

Р

Е

К

Л

А

М

А

«МОЇМИ РУКАМИ
БОГ ВОСКРЕСИВ ХЛОПЧИКА»
Валентин Кот, фельдшер пункту екстреної медичної допомоги у селищі Олика Ківерцівського
району, 40 хвилин боровся за життя 2,5-річного Стасика Шафранського (обоє на фото),
який втопився у ставку. І таки зумів «завести» серденько дитини. У подібних випадках шанс
успішно реанімувати потерпілого — один на мільйон, стверджують фахівці
с 6
с.

»

З Новим роком та Різдвом Христовим!
Дорогі волиняни!
Щиро вітаю вас зі світлими зимовими святами!
Бажаю, щоб для нашої країни і для кожного з
вас прийдешній рік був щасливим та успішним. Зичу
всім нам сил, єдності, миру.
Дякую усім, хто небайдужий до долі України, хто ціною власного життя відстоює перемогу, хто віддано працює і
творить добро, робить світ навколо кращим. Тільки разом ми
– рушійна сила, здатна на великі справи.
Обіцяю й надалі працювати на благо Волині, відстоювати
інтереси волинян. Ціную вашу довіру та підтримку. Вірю, що спільно нам до снаги подолати усі труднощі на шляху до кращого
майбутнього.
Проведіть ці святкові дні з дорогими
людьми, у любові й родинному затишку.
Цінуйте одне одного, будьте мудрими
й милосердними, любіть Україну.
З Новим роком і Різдвом Христовим! Веселих свят!
З повагою
голова Волинської
обласної ради, засновник
Фонду «Тільки разом»,
член президії «УКРОПу»
Ігор ПАЛИЦЯ.

Щиро вітаю з прийдешніми
Новорічно-Різдвяними святами!
2017 рік приніс нам чимало випробувань, але й не менше перемог. Громадяни відчули, що значить бути господарями на власній землі. Ми зробили рішучі кроки на шляху до втілення реформ,
Україна утвердилася як сильна, незалежна держава з європейським
вектором розвитку.
Від щирого серця вітаю усіх із прийдешніми святами і дякую
тим, завдяки кому ми зустрічаємо ці радісні миті під вільним небом.
Висловлюю надзвичайну вдячність нашим мужнім захисникам, які
зустрінуть свята на передовій.
Зимові свята завжди дарують віру в диво, відкривають душі для
світлих почуттів, наповнюють серця любов’ю. Нехай прийдешній
рік дарує мир нашій державі, радість та злагоду
у наші домівки, благополуччя та Боже благословіння кожному з нас! Зичу усім міцного здоров’я, добробуту та успіху! Вірю,
що 2018 рік подарує нові сили для досягнення поставлених цілей, виправдає надії та здійснить наші мрії!
Із прийдешніми святами, дорогі волиняни!
Із повагою
голова Волинської обласної
організації Партії «Блок Петра
Порошенка «Солідарність»,
директор Волинського
обласного оцекнтру зайнятості
Роман РОМАНЮК.

Дорогі волиняни!
Новорічно-Різдвяні свята – це час зустрічей,
теплих обіймів, відновлення душевного спокою у колі найрідніших
людей. Мить ніби зупиняється в цей
період. Пригадуються знайомі усім, але
по-особливому різні для кожної окремої
родини прадідівські традиції.
Новий рік є своєрідним
рубежем, на якому ми зупиняємося та аналізуємо зроблене,
складаємо плани на прийдешній
рік. Ми загадуємо бажання та віримо, що вони здійсняться.
Бажаю, аби миттєвості щастя і спокою супроводжували
вас протягом усього року. Миру,
злагоди, любові та достатку – в
кожну домівку.
З Новим роком та Різдвом
Христовим!
З повагою
Ірина
КОНСТАНКЕВИЧ,
народний депутат
України.

Дорогі друзі!
Щиро вітаю із найбільш очікуваними та світлими святами – Новим
роком та Різдвом Христовим! Це улюблені всіма дні, наповнені відчуттям спільної радості, веселощів, чуда й казки, душевного тепла й
надії.
Озирнувшись назад, можна сказати, що рік був насичений подіями, напруженою працею та звершеннями. Він подарував нам радість
зустрічей, перемоги і досягнення, новий професійний і життєвий досвід. Ми дивимося на те, що встигли зробити і знову мріємо із найпрекраснішими надіями і сподіваннями на краще.
Нехай Новий рік буде щедрим на цікаві плани, принесе з собою
смак нових перемог, впевненість у правильності обраної мети та енергію для її
здійснення.
Нехай ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться добром, радістю та Божим благословенням, а очі світяться щастям. Бажаю,
щоб різдвяна зірка запалила у кожному серці вогонь віри та любові, надії та
оптимізму.
Нехай ці свята – вісники
оновлення, мрій і сподівань
– принесуть добро, мир і
достаток.
Янгола-охоронця
усім нам і всій Україні!
Щиро ваш
Ігор ВОЛОШЕНЮК.

Дорогі співвітчизники!
Від усього серця щиро вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим!
2017-й для нашої країни був складним: четвертий рік триває війна, бідність, розчарування та корупція захлеснули країну. Але завдяки патріотам,
небайдужим українцям, простим людям країна втрималася.
Загартувалася та викристалізувалася команда тих, хто по-справжньому
вболіває за долю України, не шкодує за неї життя – і на фронті, і в тилу. Вірю,
що дуже скоро наші солдати повернуться з окопів живими додому і ми всі разом, із чистого аркуша, розпочнемо перетворювати нашу Україну на багату,
сильну, самодостатню!
У Різдвяні та Новорічні свята усі сподіваються на диво. Гоголівський Вакула під Різдво шукав черевички для здійснення своєї мрії, а для працелюбної дівчинки з казки «Дванадцять місяців» у новорічну ніч розквітли проліски.
Я теж вірю в дива, які завжди є підсумком наполегливої, чесної, щоденної
праці. Лідерство «Батьківщини» накладає велику відповідальність, але впевнена – ми всі разом зможемо здійснити українське диво
і, спираючись на власні сили, інтелект та ресурси,
відбудуємо нашу країну. Для українців немає ніяких нездоланних завдань, перепон чи бар’єрів. Тож вірмо в себе, в Україну і все буде
добре!
Від щирого серця бажаю вам, вашим
рідним і друзям щастя, здоров’я, добробуту. Нехай любов ближніх надихає на нові
звершення, перемоги, нові дива!
Господь з нами і він збереже Україну!
Із святами вас, мої рідні!
З щирими побажаннями
та великою любов’ю
Юлія ТИМОШЕНКО.

Новий рік і Різдво Христове – це час,
коли очікуємо здійснення мрій, загадуємо
бажання, спрямовуємо думки в майбутнє, аби
передбачити, яким воно буде. Не сумніваюся:
сьогодні всіх нас єднає одне прагнення – щоб найшвидше настав мир, а бійці, які захищають українську
землю на Донбасі, повернулися до рідних домівок.
Вірю – так воно і буде. Бо якими б важкими не були
випробування для кожного з нас і для нашої держави,
сподівання змін на краще життя щороку відроджується в
сяйві різдвяної зірки – провісниці добра, милосердя, надії,
оптимізму.
Шановні волиняни!
Прийміть найщиріші вітання з Новим
роком і Різдвом Христовим та побажання
здоров’я, добробуту, благополуччя, усіляких гараздів. Нехай доля дарує вам багато
радості, наснаги для нових здобутків. Нехай рік, що відходить у минуле, залишить
лише приємні спогади, а новий допоможе здійснити найсміливіші задуми і
плани!
Валерій БОНДАРУК,
голова Волинської
обласної партійної
організації
ВО «Батьківщина».

2

РІДНИЙ КРАЙ

«Волинь-нова» | 28 грудня 2017 Четвер| ¹144

Погляд
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
заступник головного редактора
газети «Волинь-нова»

РОБІТЬ ТЕ,
ЩО ІНШІ ТІЛЬКИ
ЗБИРАЮТЬСЯ
РОБИТИ

n
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«Прощай, немытая Россия»…
З виступу Президента України Петра Порошенка на урочистому концерті
з нагоди запровадження безвізового режиму 10 червня 2017 року:

»

Ми з вами, український народ і вся
Україна, вступаємо в іншу історичну епоху.
І ця подія знаменує остаточний розрив нашої
держави з Російською імперією, а українського демократичного світу – з авторитарним «русским миром».
«Прощай, немытая Россия, страна рабов,
страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты,
им преданный народ», — написав колись великий російський поет Михайло Лермонтов.

У моєму віці смішно вірити рецептам всезагального благополуччя. Але так хочеться,
щоб наступний рік був для всіх і кожного з нас
успішнішим, радіснішим. То чому б не спробувати?..
Знову пора міняти календар на столі. 2017-й пролетів
швидко і якось одноманітно. Експерти й аналітики по телевізору підсумовують, завдяки чому він увійде в історію:
«безвіз», реформи — пенсійна, освітня, медична… Та перелічувані досягнення чомусь не викликають ані радощів,
ані гордості. Їх заступають війна, корупція, брехня… Намагаюсь пригадати найяскравіші події року, найщасливіші моменти, і знову таки — похвалитися особливо нічим.
«Дякувати Богу, аби не гірше», — кажуть у таких випадках
старші люди. Але ж, зізнаймося, хочеться, щоб ставало
краще…
Не належу до легковірних, не читаю рекомендацій
астрологів, не цікавлюсь, у що одягатися у Новорічну ніч,
і що ставити на стіл, аби привернути удачу. А тут — зачепилось око за публікацію в солідному інтернет-виданні з
порадами одного філософа, як наповнити прийдешній рік
значущими, пам’ятними подіями. Прочитала, може, і є у
них резон?
«Ми запам’ятовуємо і забуваємо щось не через властивості пам’яті, а від того, наскільки свідомо чи несвідомо
проживаємо момент», – каже Ілля Молоствов, викладач
«Нового Акрополю» – міжнародної організації філософського, культурного і соціального спрямування, нагадуючи, що є два типи часу, які розрізняють за іменами давньогрецьких богів — Хроноса і Кайроса.
Якщо вічно поспішаєш, натужно тягнеш віз щоденних
проблем, обов’язків, клопотів (робити «ревізію» того вантажу ніколи й ніяк) — підпорядковуєшся Хроносу, і життя
твоє — суцільний хронометраж. Якщо ж умієш насолоджуватися навіть маленькими радощами, — ти під крилом
Кайроса, який множить щасливі моменти буття.
Були, звичайно ж, були вони і у мене, і у вас. Та часто
проживаємо їх мимохіть, іноді не встигаючи розгледіти,
оцінити, зрозуміти важливість чогось значущого.
Шість днів до і шість днів після Нового року – від Різдва
за Григоріанським календарем до Різдва за Юліанським
— називають Періодом долі. Один день відповідає одному місяцю наступного року. Сьогоднішній, приміром, є
проекцією квітня 2018 року. Щоб цей місяць був успішним,
радять: почніть нині те, що вам давно хотілося почати, але
завжди бракувало часу, впевненості у своїх силах чи чогось іншого. Казав же французький письменник Жюль Ренар: «Людина, якій пощастило – це людина, яка робила те,
що інші тільки збирались зробити».
І так щодня, аж до самого Різдва, щоденно ставте перед собою нові цілі, проектуйте їх на наступні місяці, звільняйтеся від баласту старих звичок, упереджень, страхів,
готуйте грунт для нових досягнень, придумуйте нові ідеї,
мрійте, цінуйте тих, хто поруч. Не вірите — перевірте, і нехай доля вам усміхнеться.
…Таки варто іноді подивитися на речі під іншим кутом
зору. І рік, що минає, якщо задуматись, насправді був для
мене щедрим і добрим, надзвичайно багатим на спілкування з дивовижно гарними й неординарними людьми.
Коли на серці важко і хочеться побідкатись, згадую
світлої пам’яті героя-айдарівця Олега Твердохліба. Перший раз, задовго до війни, писала про нього, як про донора, потім, коли чоловік добровольцем пішов на Схід, він
більше розповідав у своїх інтерв’ю про бойових побратимів, аніж про себе. І навіть смертельна недуга не змусила Олега скласти зброю — очолив Спілку учасників АТО.
«Воюю за своїх хлопців», — казав він мені торік на початку
січня.
Якщо світ видається зубожілим на милосердя і доброту, повертаюся подумки до іншої своєї героїні — начальника відділення поштового зв’язку Раїси Кальчук із Горохівщини, яка віддала свою нирку, щоб врятувати племінницю.
За позитивними емоціями, враженнями зовсім не
обов’язково мандрувати кудись далеко. Нинішньої осені
побувала у сільгосппідприємстві «Рать» Луцького району — й надовго підзарядилася оптимізмом. Якби у нашій
державі скрізь був такий порядок, так цінували людей і
встигали йти у ногу з часом, як це вдається талановитому
керівнику-господарю Віктору Шумському, Україна давно
стала б процвітаючою і заможною.
Гортаю підшивку — скільки було таких яскравих зустрічей, знайомств! І щиро дякую Богу за те, що маю улюблену
роботу, гарну родину, добрих друзів і – віру в людей. n

27 грудня
1935 року в селі Дубове нині Ковельського району народився Полікарп Шафета, волинський журналіст, у 1971–1996 роках — головний редактор газети «Волинь».

28 грудня
1982 року створено Шацький національний природний парк.

29 грудня
1995 року у Дніпропетровську (нині Дніпро) відкрито метрополітен — перший на території колишнього СРСР після його розпаду.

30 грудня
1940 року відбулася перша сесія Луцької міської ради. Обрано
виконком і затверджено комісії міськради.

31 грудня
1962 року першими споживачами природного газу в Луцьку стали мешканці будинку №7 на вулиці Леніна (нині проспект Волі).

1 січня
1909 року народився Степан Бандера, визначний український
політичний діяч, голова проводу ОУН із 1940 р., ідеолог українського національного руху ХХ ст.

2 січня
1926 року ординарій Пінської єпархії єпископ Зиґмунд Лозинський віддав капуцинам рештки давнього осередку в Любешові. Через два роки було прийнято рішення відбудувати монастир.

3 січня
1888 року у Вашингтоні власник фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримав патент на
соломинку для коктейлів (тоді їх виготовляли з паперу).

4 січня
1785 року вчений, історик, громадський діяч Тадеуш
Чацький отримав від короля Станіслава Августа
привілей на побудову в Порицьку (нині село Павлівка Іваничівського району) друкарні.

www.volyn.com.ua

А я окремо хочу звернутися до тих росіян,
які в умовах жорсткої імперської диктатури
знаходять в собі мужність засуджувати російську агресію проти України, знаходять мужність вимагати демократичних прав і свобод
і хотів би нагадати слова іншого поета
– Олександра Пушкіна: «Товарищь, верь,
взойдет она, звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна, і на обломках
самовластья напишут ваши имена».

Ця подія знаменує
«остаточний
розрив
нашої держави з
Російською імперією,
а українського
демократичного світу
– з авторитарним
«русским миром».

»

»

n Народний синоптик

Доброго дня вам, люди!
ІМЕНИННИКИ:
28 — Степан, Трифон, Павло, Сусанна, Іванна, Яна.
29 — Софія, Соломія, Семен, Микола.
30 — Данило, Ананій, Денис, Микита, Михайло, Іван.
31 — Зоя, Максим, Модест, Семен, Юрій, Георгій,
Марко, Мартин, Федір, Єлизавета, Фадей.

Сонце сьогодні зійшло о 8.20, зайде
о 16.20. День триває рівно 8 годин. Місяць в Овні, Тельці (8.24). 10/11 дні Місяця. Перша чверть 26 грудня.

Різдво буде
теплим і мокрим

МУДРІСТЬ: усі минущі...
«Ви кажете — час минає. Божевільні! Це ви минаєте...»
Єврейська приповідка.
ДОБРА СПРАВА: уся планета до нас у гості

ВІКНО РУБРИКИ: на небеснім зодіаку вже надходить рік Собаки
Вибачай, Коню, але твоя пора минула ще у 2014-му. Тож не пручайся і вези мене у
мій законний, визначений зодіаком рік. Та й не впорожні їду, а з хлібом і добрими надіями. Бо хоч і сам я вірний, відданий, чесний і, без зайвої скромності скажу, мудрий, —
на власну мудрість не покладався і проконсультувався з одним екстрасенсом. Він мені
стільки приємного наговорив!
Мій рік сприятливий для тих, хто прагне поліпшити житлові умови. Сімейні цінності
на першому плані. Буде менше розлучень і більше народжень. А ще рік Собаки вдалий
для представників інтелектуальних професій. Світ побачить приголомшливі відкриття й
неймовірні проекти. На творчих людей чекає не просто успіх, а справжній фурор, треба
лиш працювати й не занедбувати свій талант.
Собака відрізняється міцним здоров’ям, тому воно буде стабільним протягом року.
Але саме час розпрощатися з поганими звичками — курінням, алкоголем, азартними
іграми. Ну, а від себе додам: не люблю боргів, кредитів, брехні, зради, брудних грошей,
тому сприятиму тим, хто зароблятиме чесною працею. Вйо, Гнідко, поїхали у рік 2018-й!
Монолог Собаки із села Седлище Старовижівського району «підслухала» ведуча рубрики, а сфотографував Олександр Дурманенко.

ІСТОРІЯ КРАЮ: а реальність іще трагічніша...
Нещодавно у Камені-Каширському краєзнавці провели науково-практичну конференцію, на якій дослідниця Волинського Полісся Олена Макарук розповіла неймовірну
історію про трагічну долю єврейської родини Мейніцер зі Стобихви. Сім’я виховувала
двох дочок — Суру та Марію. Під час Другої світової приїхав у райцентр німецький гебітскомісар і, вражений красою дівчат, забрав їх на роботу в управу. Усіх дивували коси
Сури, які сягали аж до п’ят. Коли готувалася акція знищення євреїв, гебітскомісар попередив дівчат і велів сховатися. Але чи то вони не послухали, чи погано сховалися... Селяни зі смутком проводжали євреїв Стобихви, яких вели на розстріл роздягненими. Тоді
Сура розплела свої коси, обгорнулася ними разом із сестрою і так пішли до могили...
Уже після війни на місці військового полігону селяни копали пісок і потрапили на
рештки людських кісток та дівоче волосся понад півтораметрової довжини. Старожили
тоді й повідали про цю трагедію. Нині Стобихва переживає не найкращі часи. Адже колись тут працювали млини, сірникова фабрика, цегельня, винокурний завод. А жителів
у селі ще до двох примусових переселень, пов’язаних із будівництвом полігона й укрупненням колгоспів, було близько 2000, сьогодні ж заледве сягає 70. Тож село із такою
цікавою історією може просто зникнути із карти Волині. Тримайся, Стобихво! — зичить
краєзнавець Валентин Люпа.

Відтепер користувачі інтернету з усієї земної кулі
можуть «побувати» у цікавих місцях Рівного та його околиць, не виходячи з дому. 8 кращих локацій міста й Рівненського району опубліковано у турі «Google Earth
Voyager» («Планета Земля»). Цей сервіс дозволяє побувати в будь-якому місці світу, переглянути супутникові
зображення, карти, 3D-будівлі, ландшафт від космічних
галактик до океанських каньйонів. Можна вивчати також
географію, зберігати відвідані місця, ділитися інформацією з іншими.
Відтак користувачі побачать: центральний парк культури і відпочинку імені Тараса Шевченка, гідропарк «Лебединка», клеванський «Тунель кохання», рівненський
зал камерної та органної музики, облмуздрамтеатр, музей бурштину, краєзнавчий музей та інші цікаві об’єкти.
Крім того, для туристів, які планують приїхати у місто,
доступний сервіс «48 годин у Рівному». На ньому можна
знайти інформацію не лише про цікаві місця, а й готелі,
ресторани та інші заклади сервісу, повідомив Валентин
Ставський.

ПОГОДА: здається, грудень помінявся
з березнем
За прогнозом чергового синоптика обласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник, сьогодні — мінлива
хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7—12
метрів за секунду. Температура повітря по області — 4—
9, у Луцьку — 6 – 8 градусів тепла. 29-го — хмарно з
проясненням, невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від нуля до плюс 5, вдень — 2 – 7 градусів тепла.
30-го — мінлива хмарність, без опадів, вночі та ранком місцями туман. Вітер північно-західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від мінус 4
до плюс 1, вдень — від мінус 1 до плюс 4. 31-го — хмарно з проясненням, вночі — місцями невеликий та
мокрий сніг, вдень — невеликий мокрий сніг та дощ,
вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 — 12 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — від мінус 3 до плюс 2, вдень — 1 — 6 градусів вище нуля. 1 січня 2018 року — хмарно з проясненням, невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5
— 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від
нуля до плюс 5, вдень — 3 — 8 градусів тепла.
и,
За багаторічними спостереженнями,
найтепліше 28 грудня було 1983 року —
плюс 9, найхолодніше — 1996-го — мінусс
25 градусів.
Ведуча рубрики Валентина ШТИНЬКО
О.

Тел. 723894

Підприємець із Каменя-Каширського
Володимир Деркач (на фото)
продовжує інформувати читачів
«Волині-нової» про плани роботи
«небесної канцелярії» у новому році
Олег КРИШТОФ

Щ

оправда, чоловік ще готує свої передбачення на 2018–й. Для цього з 25 грудня до
7 січня (від католицького Різдва до православного) спостерігає за природою (методика
віднайдена письменником, журналістом Володимиром Лисом). Кожен день у зазначеному періоді

буде «найм’якший» січень за
« Цеувесь
час мого спостереження.

»

відповідає за один із місяців року й підказує якої
погоди чекати. А от яким він побачив перший святковий місяць зими, можемо дізнатися вже зараз:
— Це буде «найм’якший» січень за увесь час
мого спостереження. Холодні періоди очікуються,
але дуже короткі: два, три дні.
Перша декада принесе невеликі опади у вигляді дощу, зрідка мокрого снігу, температурні показники високі, як для січня, майже постійно – «плюс»
удень і невеликий морозець уночі. Початок другої
десятиденки трохи холодніший, лише на початку,
далі така сама незвична, як для зими, погода. Можливі опади, але не сильні. І третій відрізок січня не
відрізнятиметься — лише під кінець місяця прийде
похолодання.
Загалом синоптична карта на січень по всій
Україні – рівномірна, тільки на Сході буде холодніше, особливо у першій декаді і на початку другої, а
далі чекаємо майже однакової погоди на усій території держави. n

n Секрет успіху
Тарас БУРКО

П

ередсвятковий бум,
коли за кілька тижнів
українці купують чи не
стільки товарів, як за
весь минулий рік, є «золотим
часом» для підприємств торгівлі. Багато з них — від маленьких
кіосків до величезних гіпермаркетів — використовують
нагоду й намагаються продати
покупцям усе, що тільки виявлять у своїх засіках. Не дивно,
що в цій метушні дехто з нас
може придбати залежаний товар. Уникнути такої ситуації
можна тільки в тих магазинах,
де в будь–яку пору року великий оборот просто не допускає
можливості появи «неліквіду»,
а налагоджена система логістики забезпечує постачання
тільки найсвіжішої продукції.
У цьому сенсі показовим є
приклад «АТБ» — найбільшої вітчизняної торговельної мережі,
що нараховує 897 маркетів у 232
населених пунктах України. Усім
відомо, що це сучасні дискаунтери з доступними цінами (найчастіше на 10–15% нижчими
за середньоринкові) і широким
асортиментом товарів, що нараховує більш як 3500 позицій,
включаючи 800 найменувань
продукції так званих власних
торгових марок.
А ось про те, як налаштована мережа, що являє собою її
«закулісся», знають не всі. Компанія володіє однією з найбільших в Україні логістичних інфраструктур. Саме це дає змогу їй
доставляти товари вчасно незалежно від того, де розташовано
конкретний магазин. Для цього
в «АТБ» створено вісім мультитемпературних центрів класу
«А». «Складська інфраструктура

«АТБ»: ЯКІСНІ ТОВАРИ
ЧІТКО ЗА ГРАФІКОМ
Кожна господиня, плануючи приготування страв для різдвяного або новорічного сімейного
столу, чудово розуміє, що продукти для нього повинні бути якісні й доступні за ціною і їх
слід заздалегідь купити. Втім, упевненість у безпеці товарів формується задовго до того, як
покупець покладе їх у свій кошик. Дуже важливо, щоб у магазин їх доставили свіжими
обслуговує всі маркети мережі,
цілодобово здійснюючи планування, організацію й облік руху
товарних потоків на території
Центральної, Східної, Північної
та Південної України», — пояснює Наталія Шаповалова, заступник генерального директора
ТОВ «АТБ–маркет». Усього лише
один показник дає можливість
зрозуміти масштаб цієї роботи:

транспортних засобів, що проходять понад 5,2 млн кілометрів
на місяць. Це така ж відстань, як
130 разів обігнути земну кулю по
екватору», — розповідає Оксана
Молодецька, директор служби
управління регіонами ТОВ «АТБ–
маркет».
Така збалансована й уміло сформована система дає
можливість доправити товар

бачить у торговому залі всього
« Покупець
кількох консультантів і касирів, а на таке
грамотно організоване функціонування всієї
системи працює (вдумайтеся!) більш як
40 тисяч осіб.

»

товарообіг розподільних центрів
компанії становить 6000 тонн на
добу.
Втім, не тільки склади беруть участь у цій великій логістичній системі. «До структури
компанії «Транс Логістик», що
забезпечує виконання завдань
щодо транспортної логістики
для торговельної мережі «АТБ»,
входять чотири автоколони:
автопарк підприємства складається з більш як 500 власних

у кожен куточок нашої країни
в максимально стислий термін
з дотриманням встановленого
графіка. У цій системі важливі як
складські й автотранспортні потужності мережі, так і взаємодія
з регіональними виробниками,
власні розподільні центри, власні відділи якості й багато чого
іншого.
Адже покупець бачить у торговому залі всього кількох консультантів і касирів, а на таке

Тут є все: до вибору, до кольору.

грамотно організоване функціонування всієї системи працює
(вдумайтеся!) більш як 40 тисяч
осіб. Водії, вантажники, керівники підрозділів, бухгалтери,
контролери якості товарів, працівники розподільних центрів
і багато інших— ті, хто становить
основу успішної роботи як окремого магазину, так і підприємства в цілому. Це дійсно великий
і дружний колектив однодумців,
що працюють на благо кожного
з нас.
Результат такого відповідального ставлення до своєї
справи — лідерство підприємства, яке тільки за три квартали
поточного року досягло товарообігу в 57,3 млрд грн (включаючи податки). Щодня в магазинах
«АТБ» роблять покупки більш як
три мільйони українців. Це як усе
офіційне населення Києва. Уявіть, усього лише за один день!
Звичайно, з таким оборотом
товари просто не мають шансу
виявитися залежаними чи стати
простроченими. Таку ситуацію
просто виключено. Тим більше,
що в мережі прийнято європейський підхід до контролю якості
продукції й обслуговування покупців. «У нас одна із найжорсткіших систем контролю безпеки
товарів, яка в тому числі передбачає щомісячні лабораторні дослідження 1000 зразків продукції
різних товарних груп», — акцентує увагу Наталія Шаповалова.
Безумовно, це додаткова
гарантія для господинь, уже
заклопотаних підготовкою до
святкування Нового року та
Різдва. У народі говорять: «Гарна ложка до обіду», що в нашій
сучасній реальності означає
необхідність постачання товарів до новорічного й різдвяного
столу чітко за графіком. І «АТБ»
це забезпечує. n

ПЛАНЕТА НА ІМ’Я ЛЮДИНА
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Фото з особистого архіву Сергія ТОРЧИНСЬКОГО.

Коли обирали тему новорічного
номера, зупинилися на Симоненковому:
у

Ти знаєш, що ти – людина?
юдина?
на?
Ти знаєш про це чи ні?
а,
Усмішка твоя – єдина,
Мука твоя – єдина,
Очі твої – одні…

Адже скільки неймовірних Людей ми відкрили
ц
цьогоріч! До яких Всесвітів доторкнулися! А скільки ще
незвіданих планет на ім’я Людина ми маємо відкрити! І
н
вже спішимо це робити: сьогодні герої наших публікацій
в
у 2017-му називають Зірок зі свого Всесвіту, завдяки
яким вони стали тими, ким є і ким гордиться Україна.
я
Т
Тож читаємо рубрику «ПЛАНЕТА НА ІМ’Я ЛЮДИНА»!

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

свою кров, — пригадує Василь. — Тому
за них ми вгризалися зубами. Було страшенно холодно — мінус 25. Першими
замерзали руки. Але ми стріляли з автоматів безперестанку. Не просто виходити на двобій із танком, особливо коли він
«дивиться» прямо на тебе своїм дулом.
Від його удару мене відносило на десять-п’ятнадцять метрів.
Усіх своїх бійців він відразу відправив
в укриття. Лише один підносив гранати.
І то підніс — і швиденько в бліндаж… Василеві проламало череп, лице повністю
запливло, не бачив лівим оком, а праве
запухло. У такому стані ще з півгодини,
тримаючись на ногах тільки силою волі,
Тайфун керував боєм. І зрештою переміг.
У їхні позиції залишилися за ними, вони
Усі
ж
жодної
не здали. Тільки йому і Богу відом якою ціною. А ще бійцям. Тому й довімо,
ря своєму комбатові, казали: «За ним
ряли
— хоч у вогонь, хоч під кулі». Простий і
ск
скромний
сільський хлопець вразив своєю мужністю всю Україну і, як і належить
хор
хорошому
синові, за все дякує батькам.

стати інструктором
« Хочу
і готувати хлопців на
передову.
»
Мужній син — гордість для батьків. А він у свою чергу дякує за все найріднішим людям.

«ЗА НИМ — ХОЧ У ВОГОНЬ,
ХОЧ ПІД КУЛІ…»
Так про Героя України Василя Тарасюка говорили його підлеглі
Зі світлин дивиться неймовірно проникливий погляд,
а в телефонній слухавці голос, який перевертає душу: такий
молодий, а в тембрі — глибина не по літах. Йому лише 24 роки,
а він уже Герой України. Василь Тарасюк зовсім не хизується
своїми подвигами, скромно мовчить про те, як зійшовся один
на один у вогняній дуелі з російським танком. Він такий різний:
отой, що на світлині, і той, який упевненим, офіцерським
голосом чітко й конкретно відповідає на запитання: ніби
дзеркальне плесо тихого озера й нестримний вітер, що
перетворює на попіл усе на своєму шляху — ось такий він,
Тайфун із села Заболоття Ратнівського району

Людмила ВЛАСЮК

Ч

ерез два тижні після випуску з Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
молодий лейтенант відбув у зону бойових дій в місто Волноваху, де був призначений командиром взводу 2-ї механізованої роти 1-го батальйону 72-ї ОМБр.
А вже 29 січня 2017 року бійці взяли позицію «Алмаз» в авдіївській промзоні (тут
раніше розташовувався опорний пункт
противника) і підняли над нею український прапор. Саме на цьому плацдармі
під час запеклих боїв Василь дістав три
осколкові поранення і чотири контузії.
— Там полягли наші хлопці, пролили

А СОЛОМІЙКА КРАМАР ОТРИМУЄ
АЖ ДВІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ СТИПЕНДІЇ!
Фото з особистого архіву родини КРАМАРІВ.

Школярка Луцького НВК «ЗОШ І — ІІІ ступенів № 22 — ліцей» своєю
наполегливістю здобула перші місця у двох престижних змаганнях з рідної
мови: Міжнародному конкурсі імені Петра Яцика та у Міжнародному
мовно-літературному — імені Тараса Шевченка
Лариса ЗАНЮК

З

а це вона отримала президентську стипендію. Спочатку одну.
З огляду на те, що переможниця
— одна й та ж особа. Але луцькі освітяни взялися доводити київським, що
за перемогою у двох конкурсах стоять
двічі вкладені зусилля однієї маленької
дівчинки, яка тому і варта подвійної відзнаки. І таки довели: Соломії Крамар
призначено ще одну стипендію Президента України.
Дівчинка ще з третього класу завойовує призові місця на змаганнях з рідної
мови. А її наставниця, Тетяна Миколаївна
Парадовська, увесь час поряд і впевне-

хто був і є
« Усі,
в моєму житті:
батьки, вчителі
— відкривали
в мені людину,
і я їм за це
безмежно
вдячна!

»

но веде вперед свою «маленьку
розумашку». Вчителька розповіТетяна Парадовська завжди поряд зі своєю дає, що Соломія багато вчить на«маленькою розумашкою». пам’ять, має природне мовне чут-

— Вони зробили усе, щоби я став
людин
людиною,
— каже Василь. — Це їхні молитви і сльози рятували мене, давали
під
сили підніматися
і йти в бій. Бо знав, зако це роблю. Батьки завжди підради кого
тримают зрозуміють, хоч як важко це
тримають,
даєть
їм дається,
переживають за мене вдень
і вночі. Вони для мене — взірець для наслідування. Рішення стати військовим
прийняв сам. Про 72-гу бригаду мені
багато розповідав Андрій Кизило, з яким
разом навчався, тільки він був старший
за мене. З його слів знав, що вона виконує найскладніші завдання, тому її й
прозвали «чорною бригадою». Андрій
був моїм найкращим другом і залишиться прикладом справжнього товариша
у житті. Його не стало 29 січня 2017-го.
Ту позицію, де він загинув, ми одразу
перейменувати на «Орел» — на честь
Андрія. Захоплююся бойовим офіцером,
заступником командира нашої бригади,
нині командиром 24-ї ОМБр Валерієм
Гудзьом. Він ніколи не відсиджувався
і був взірцем для солдатів, справедливо
ставився до всіх військовослужбовців.
На таких хочеться рівнятися. Однак після реабілітації мене визнали обмежено
придатним. Це значить, що я не можу
надалі нести службу у бойових частинах,
тому, найімовірніше, мене спишуть. Пропонували роботу у штабі, але я себе там
не бачу. Хочу стати інструктором і готувати хлопців на передову. Однак ця війна
вже давно перетворилася на величезну
політику… n

тя і багато читає поза програмою. Цьому
сприяють батьки, бо створили атмосферу, де хочеться вчитися. Окрім любові до
слова, дівчинку захоплює малювання,
плавання, а ще меншим братові-сестричці допомагає з уроками. Все встигає, бо
не має звички сидіти в комп’ютері.
Коли ж я запитала Соломійку, кого
вважає людиною-планетою у своєму житті, вона розповіла:
— Коли я була ще дошкільнятком,
мама водила мене на різні гуртки, хотіла,
щоб займалася тим, що мені подобається. І дуже часто купувала мені книги, бо
бачила, як люблю читати. У молодших
класах я брала участь у конкурсах, бо
вчителі вірили в мене. У 5-му класі моїм
класним керівником стала Тетяна Миколаївна. Щодня вона вкладала у мене
частинку своєї душі й казала, що треба
впевнено рухатися до своєї мети. Усі,
хто був і є в моєму житті: батьки, вчителі
— відкривали в мені людину, і я їм за це
безмежно вдячна!
Що ж, конкурси й хвилювання — позаду? Аж ніяк! На часі — цьогорічні, у яких
юна лучанка знову пройшла на фінішний
етап змагань!
Соломійка Крамар повірила в себе,
стала впевненішою. І це, мабуть, найважливіше. Повірмо й ми, що переможцями
не народжуються, а стають, доклавши чималих зусиль! n

Ось так раділи першій нагороді в Торонто!

У подарунок дружині
на весілля —
бронзова медаль
на «Іграх нескорених»
Для Сергія Торчинського, який працює начальником
відділу патрульної поліції міста Луцька, рік, що минає,
– особливий: він завоював у Торонто першу нагороду
у скарбничку збірної України, а ще одружився
і неодноразово був героєм публікацій у нашій газеті
Катерина ЗУБЧУК

К

оли цими днями ми розмовляли
із Сергієм по телефону, то сам
він з приводу прожитого і пережитого у 2017-му сказав:
— Якщо відверто, то не думав, що
таке можливе впродовж одного року.
Я був у приємному шоці вже від того,
що потрапив у Канаду (про близькі європейські країни ще думка була, а щоб
за океан полетіти, то це здавалось
фантастикою). А тут ще й успішний виступ на змаганнях — готовий подарунок для дружини на весілля.
Нинішній рік з його подіями, які
принесли Сергієві Торчинському світову славу, — це як оцінка пройденого шляху з його випробуваннями, достойна винагорода.
Ще у першу хвилю мобілізації —
8 квітня 2014-го — він був призваний
в ряди Збройних сил України. Невдовзі
потрапив у зону АТО. 22 травня, коли
сталася трагедія під Волновахою («а це
за кількасот метрів від нашого блокпоста»), Сергій і його побратими вперше
відчули, що таке війна, зрозуміли, що
можна загинути, бо це далеко не кіно.
Змінювалися населені пункти, де
вони розгортали блокпости, — все
ближче і більше бахкало, як пригадує
Сергій. І більше смертей доводилося
бачити. Попереду була оборона Савур-Могили. Саме там Сергія тяжко
поранило в шию — осколок застряг
біля сонної артерії. Була дорога додому, операція в обласній клінічній лікарні, де за ювелірну роботу взялися
медики, але в якусь мить зрозуміли,
що немає високоточного спеціального
обладнання, а без нього — дуже великий ризик. Своїм порятунком чоловік
завдячує краківським спеціалістам,
а тим, що стала можливою поїздка на
лікування до Польщі, — волонтерам,
зокрема Наталії Ариванюк.
А потім він склав присягу патрульного поліцейського міста Луцька.
І саме в нинішньому році, такому насиченому подіями, серед яких — участь
в «Іграх нескорених», одружився зі
своєю Надею, яку, як чоловік сам каже,
завойовував два роки («раніше не було
тієї дівчини, яку б захотілося завойовувати»). Про їхню історію від знайомства до шлюбу, укладеного 7 жовтня,
ми розповідали у сторінці «Любить!
Не любить». Побралися двоє молодих
людей, які, «перегортаючи» сторінки
свого шляху, переконуються, що не виР
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До того, щоб поєднати свої долі,
вони йшли майже два роки.

падково зустрілися: «Пазли складалися так, що випадковість виключалася».
Після весілля подружжя живе
в Луцьку, у квартирі, яку орендує. Як
розповів у телефонній розмові Сергій, у сімейному житті все чудово: вони
з Надею — закохані, і цим усе сказано,
поряд людина, яку шукав і знайшов.
Напевно ж, є мрія про власне помешкання? З цього приводу Сергій мовив:
— Є надія на те, що на роботі, може,
з житлом щось вирішиться. А з другого
боку, я пробую «пробивати» це питання
як учасник бойових дій на Сході України.
Був на прийомі у секретаря міської ради
Григорія Пустовіта. Поки що «загвоздка» в тому, що я в Луцьку не прописаний
(я ж — із села Мирне Горохівського району). А раз так, то не можна поставити мене в чергу на житло в обласному
центрі. Вважаю, що це несправедливо,
і дуже надіюся на вирішення питання.
Ми ж усі, незалежно від прописки, воювали за свою державу, її цілісність.
А ще Сергій сказав таке:
— В народі АТО вважають патріотичною справою. Але я боюся, щоб не
сталось так, як свого часу з «афганцями», щоб якийсь чиновник не сказав:
«Я тебе туди не посилав». До речі, дехто думає, що «бронза» на «Іграх нескорених» мене озолотила, тож і житло
спокійно можу купити (в усякому разі
в рідному селі можна почути, що я «кучу
долярів» привіз). То розчарую: на Іграх
я не розбагатів. Єдине, що дала мені
бронзова медаль в Торонто, — це знайомство з міністром внутрішніх справ
України Арсеном Аваковим. І вже від
МВС України ми мали на весілля телевізор у подарунок. А ще завдяки очільнику відомства я одержав нагородний
пістолет, посаду і звання. n
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З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Дорогі поштовики та наші клієнти!
Підходить до завершення непростий для усіх нас рік. Було багато викликів, які ми сприйняли з оптимізмом та завзяттям. Волинська дирекція стала
філією Публічного акціонерного товариства «Укрпошта», яке перебуває у
власності держави. Отримали більше сотні нових комп’ютерів та принтерів, новий вантажний автомобіль з гідробортом, побудували новий склад у
Луцьку площею понад 300 кв.м, перенесли сортування поштових відправлень з Ковеля до обласного центру, що забезпечить
забе
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итьь значно
знач
знач
на но швидшу доставку посилок та друкованих видань у північні
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в
ників «Більше зробив – більше заробив» та процес «Таєм«Таєм
мний покупець». Ми віримо в те, що держава
ав
ва може
мож
же бути
бути
й дух
д і бажанбажан
ба
жа ефективним власником. У нас є командний
ня змінити підприємство на краще! Тому продовжимо
пр
родовжимо
о
хороші починання й у 2018 році, працюючи
и для
д вас, дорогі клієнти. Будемо щасливі бачити
ба
ачити вас у
о швидке
ш
відділеннях і запропонуємо
та
якісне обслуговування й доброзичливе
доб
брозичливе
ставлення. Дякую за віддану
нуу працю всім
поштовикам! Дякую нашим
м клієнтам
к
за вибір Укрпошти!
Директор Волинської
ько
ої
дирекції
дире
дир
екції ПАТ «Укрпошта» Іван ШЕВЧУК.
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Дорогі земляки!
Від щирого серця вітаю з найбільш очікуваними і світлими
святами – Новим роком та Різдвом Христовим!
Озирнувшись назад, можна сказати, що 2017-й прожитий
не дарма. Цей рік був непростим – сповненим подій, напруженої
праці, викликів та випробувань. Він подарував нам радість змін
та відкриттів, перемог і досягнень, новий професійний і життєвий
досвід. «Укрпошта» пройшла нелегкий шлях перетворення в сучасну клієнтоорієнтовану компанію, головною метою якої є надання якісних послуг людям.
Напередодні Нового рокуу прийнято
загадувати
бажання
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а
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Христовим!
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повагою
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директор Рівненської дире
дирекції
екції
ПАТ «Укрпошта»
оштта»
Олег ОБОЇСТА.
ОБОЇС
СТА
А..
А

З Новим роком та Різдвом Христовим!
У ці святкові дні варто думати і говорити
лише про хороше. Бо наші слова і думки мають особливу силу. Саме тому Новий рік та
Різдво ми намагаємося зустріти у колі найрідніших, вітаємо близьких і бажаємо одне одному добра.
Зичу кожному з вас, дорогі волиняни, щоб
усі побажання миру, достатку, щастя, успіху,
добра і злагоди стали щоденною реальністю,
а не залишалися просто словами.
Вірте у краще майбутнє.
Мрійте про те, щоб збулося
все досі не здійснене. Горіть життям.
Веселих свят!
З повагою начальник
Волинського обласного
управління лісовго
та мисливського
господарства
Олександр
КВАТИРКО.

Шановні земляки!
Сердечно вітаю вас з Новим
2018 роком та Різдвом Христовим!
Входячи у новий відлік часу, традиди-ційно підсумовуємо зроблене за попередній період, плекаємо надію на краще майбутнє та віримо у здійснення планів і задумів.
Для Нововолинська рік, який минає, був роком наполегливої праці, завдяки якій ми примножили свої здобутки, набули нового досвіду, а відтак — завершуємо його
достойно. Спільно громадою робили все, аби наше місто ставало кращим. Щира вдячність за внесок кожного
у спільну справу розбудови рідного Нововолинська.
й, прий
ийшов
шов
Бажаю, щоб Новий, 2018
2018-й,
прийшов
до нас із миром.
Нехай Господь
дь береже кожну родину, множить радість
адість та добро, а таристового наповнить
їнство Різдва Христового
наші серця вірою
ю у кращий завтрашній день.
З повагою
нововолинський
линський
міський
ий голова
Віктор САПОЖНІКОВ.
САПО
ОЖНІКОВ.
О
ЖНІКОВ.
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n Ростіть здорові!

www.volyn.com.ua

n Як це було
Фото Катерини ЗУБЧУК.

Самогубець, якого спіймали патрульні
між 8-м і 7-м поверхами,
тихенько сказав «дякую»
Луцькі поліцейські Сергій Ліга, Ігор
Воронов, Віктор Бубало, Сергій
Цигульов на початку червня врятували
життя молодого хлопця. Про їхній
вчинок дізналася вся Україна. Прем’єрміністр Володимир Гройсман відзначив
правоохоронців Почесними грамотами
Кабміну. Подякував підлеглим за роботу
і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Ще раз пригадав цей
випадок для «Волинінової» командир
4-ї роти батальйону
патрульної поліції
Луцька Сергій
Цигульов й розповів,
як позначилася слава на
І у святкові дні
щоденній праці
Сергій Цигульов
буде на службі.

Це лише частина великого сімейства.
Олег КРИШТОФ

Про багатодітну родину Ковалевичів, яка живе у селі Глинне Рокитнівського
району на Рівненщині, вперше ми розповідали влітку 2016-го на сторінці
«Любить! Не любить». Поверталися до своїх героїв і в нинішньому році.
Бо ж привід який був! У Світлани Степанівни та Петра Івановича, котрі
ростили сімнадцятьох дітей, народилася ще одна дівчинка
Катерина ЗУБЧУК

Н

астуся, так назвали доньку,
з’явилася на світ у серпні.
І коли ми цими днями розмовляли по телефону із
Світланою Степанівною про те, чим
потішив рік, який минає, то у відповідь почули, що, звичайно, найбільша радість — це їхня донечка. А щодо
побажань на рік прийдешній, то жінка
сказала дуже лаконічно:
— Є хліб і до хліба… Аби не гірше…
Отож знову та небагатослівність,
яка була і під час нашої зустрічі з родиною Ковалевичів. Особливо коли
йдеться про особисте. Пригадую, як
я попросила подружжя розповісти
про свою любов, з якої народилася
їхня сім’я, то жінка запротестувала:
прочитають, мовляв, люди в газеті
про все це і скажуть, що хвалюсь. —
А тим часом Світлані Степанівні якраз
є чим похвалитися, і тільки її скромністю можна пояснити небагатослівність. Самі посудіть: ось як зауважив глава сімейства Петро Іванович:
«Якби мені ще одне життя, то я хотів
би прожити його зі своєю дружиною.
Може б, трошки щось підправив би,
але в цілому не міняв би нічого».
І ці слова важать більше за всі
компліменти, які можна придумати

коханій дружині. Щоб так сказати,
треба, аби обраниця справді була
твоєю половинкою. З приводу цього
чоловік ствердно мовив: «А вона і є
моєю половинкою».
У розмові по телефону із багатодітною матір’ю відчувалося, що вона
вже втомилася від того, що їдуть
і їдуть чи принаймні телефонують до
них журналісти, розпитують, як то їм

мені ще одне життя, то
« Якби
я хотів би прожити його зі
своєю дружиною.
»
з таким гуртом дітей (варто «загуглитися», щоб побачити, скільки разів ця
сім’я фігурувала в засобах масової
інформації). «А толку з цього?»
— Ніхто нам не допомагає, — сказала жінка, — самі, як можемо, так
і викручуємося. Влітку, восени на
ягодах і грибах трохи заробили.
Справа в тому, що соціальну допомогу Ковалевичам виплачують не
стовідсотково, бо чоловік не працевлаштований. Поки мав здоров’я, то
більше на заробітки їздив. А зараз
«нирки підводять — треба оперувати». Тож уже нікуди не вирушає чоло-

вік, а в своєму селі де знайдеш роботу? Вихід із такого замкнутого кола
Ковалевичі шукають самі. Завдяки
тому, що мають буса (його називають, до речі, конячкою, а то й рабом),
їздять до лісу, зокрема і в Білорусь.
Треба заробляти на велику родину.
Бо хоч старших четверо дітей вже
мають свої сім’ї, живуть окремо (подарували 11 онуків!), чотирнадцять
синів і дочок ще треба піднімати.
…Впродовж останніх років Глиннівська сільська рада залишається
рекордсменом за народжуваністю
в Європі. На її території живе більш
як 600 багатодітних сімей. З початку
нинішнього року тут з’явилося на світ
понад 180 хлопчиків і дівчаток. Такий
феномен пов’язують, до речі, із сусідством із Юзефівським дубом, який
ще називають дубом князя Ігоря.
Це дерево, що росте за кілометрів
чотири від села в урочищі Юзефівська дача, має 1350 років і занесене до Книги рекордів України. Воно
— символ великої родини. Про цього патріарха Ковалевичі, звичайно,
знають — бувають біля нього влітку,
коли збирають ягоди. Але як людина
віруюча Світлана Степанівна, зокрема, не пов’язує зі старезним дубом
багатодітність їхньої родини. Вона
сказала: «А діток стільки, скільки Бог
дав». n

П

у приміщення, при цьому
один із поліцейських порізав руки і ноги.
Хлопця забрали медики,
він тихенько сказав «дякую»
і більше нічого не говорив.
Згодом дав телефон родичів.
— Я подзвонив батькові,
той був шокований. Він думав, що син успішно навчається в Луцьку і у нього все
гаразд. Більше з нами ніхто
не зв’язувався
Сергій Цигульов каже,
що в цей день ні у нього, ні
в його колег не було якось
особливого відчуття, мовляв, працювали у звичному
режимі.

Цигульов розповів, що, незважаючи
« Сергій
на критику, яка щоразу частіше лунає в бік
правоохоронців, не втратив віри у свою
справу.

в останніх не було жодних
засобів, щоб пом’якшити
падіння у випадку стрибка.
Довелося діяти самостійно.
Правоохоронці наблизилися до хлопця з верхнього
і нижнього сходових майданчиків, довго вмовляли,
розпитували про проблеми, пояснювали, що є речі,
заради яких варто жити.
Але той був зациклений на
своїй біді — боргах, зароблених через азартні ігри.
Лише хитрістю вдалося
його трішки відволікти: патрульні попросили у нього
закурити і, коли той нагинався за пачкою цигарок,
спробували його схопити.
Він зістрибнув, але його
вже тримали й через вікно
сьомого поверху затягнули

»

— Прийшов додому,
розповів дружині Тані, що
хлопець хотів вистрибнути, а ми його врятували, от
і все.
Але на ранок прийшла
слава: всі про це говорили
у соцмережах, зокрема і керівництво відомства, телефонували журналісти.
— Було приємно, що
громадськість оцінила нашу
роботу, і це стимулює працювати краще не тільки нас,
а й усіх поліцейських.
Сергій Цигульов розповів, що, незважаючи на критику, яка щоразу частіше
лунає в бік правоохоронців, не втратив віри у свою
справу.
— З тим самим запалом
працюю, як і в перший день

Цією світлиною, що облетіла всі українські ЗМІ, із Сергієм
поділився школяр, який став очевидцем події.
Фото прес-служби патрульної поліції Луцька.

Лелека цьогоріч прилетів
до наших героїв 18-й раз!

овідомлення про
людей, які погрожують накласти на
себе руки, час від
часу надходять від мешканців обласного центру. Втім,
зазвичай до реальних дій не
доходить: горе–самогубці,
шантажуючи близьких, намагаються отримати певні
вигоди, особливе ставлення
до себе. Того разу було все
значно серйозніше. Сергій
Цигульов каже, що коли побачили людину, яка сиділа
на рамі відчиненого вікна
між 7-м і 8-м поверхами,
відразу викликали швидку
і рятувальників. Щоправда,

Волинські правоохоронці показали високий клас роботи
нової поліції.

служби. До колишніх міліцейських стандартів не повернемося, реформа триває, а ми — першопрохідці
і мусимо долати труднощі.
31 грудня синові Сергія
Цигульова виповниться три
рочки. Він не впевнений,
чи вдасться відзначити цю
дату разом із сім’єю.

— Я вже давно усвідомив, що треба бути готовим
свята проводити на службі. Дружина це розуміє. На
мені відповідальність як
командира роти, тому не
можу залишити своїх людей у складний період, бо
почувався б недобре через
це. n

n Час робити підсумки
Віктор УКОЛОВ,
колишній народний
депутат України

Н

асамперед
цьому сприяє
безвізовий режим, якого попри всі перешкоди вдалося
досягнути Петру Порошенку. Як би ви не
ставились до влади і Президента, багато в чому це його особиста заслуга, адже
вперше про безвіз почав говорити саме він
і ще тоді, коли над цим відверто сміялися як
у нас, так і за кордоном.
Можливість вільно подорожувати Європою, навіть тільки для туризму, є принциповим проривом, бо дає шанс, насамперед
східнякам, побачити іншу якість та інший
стиль побудови міста, суспільства і держави. Рано чи пізно це зерно європейськості
дасть свої плоди, і це прекрасно усвідомлюють у Москві. Саме тому наш ворог зробив усе можливе для провалу ратифікації
Угоди про асоціацію Україна — Євросоюз
та надання безвізового режиму. Втім, марно — ми все ж таки прорвались в ЄС.
Друга зовнішньополітична перемога
— продовження економічних санкцій проти Росії. Про те, що їх «вот–вот» скасують,
російські пропагандисти розповідали з літа
минулого року. Кісельовим та чаленкам із
Москви активно допомагали колишні спікери Партії регіонів у Києві. Екс–міністр
закордонних справ Костянтин Грищенко,
екс–прес–секретар МЗС Олег Волошин,
екс–міністр економіки Віктор Суслов —
тема скасування санкцій проти Росії в ефірі
телеканалів об’єднувала їх усіх. Однак, попри прогнози, санкції були продовжені Євросоюзом знову і знову.
Врожайним став 2017 рік і для реформаторів, яким вдалося запустити цілий ряд
надзвичайно корисних змін, результати
яких ми відчуємо у майбутньому.
Вперше в Україні був обраний новий

2017-й: ВИСТОЯЛИ, ПРОРВАЛИСЬ
ТА ЙДЕМО ДАЛІ
*

Четвертий рік війни та протистояння
з Росією завершується. І хоч до перемоги
над ворогом і звільнення територій нам ще
далеко, все ж Україна живе, відновлюється
і рухається геть від Москви
склад Верховного Суду. І хоч представники громадськості нарікають, що не всі їхні
зауваження враховано, навіть вони не можуть заперечити, що враховано більшість
і що вперше громадськість взагалі мала
право голосу при виборах суддів Верховного Суду. Втім, це лише початок, бо з наступного року розпочинається найцікавіше
— районні суди замінять на окружні і кожен
суддя змушений буде пройти жорсткий
конкурсний відбір.
Вперше у році, що минає, значно пожвавішала робота НАБУ. Антикорупціонери
висунули звинувачення не одному, одразу
шести нардепам. Прикметно, що двоє із
них представляють провладні фракції коаліції і з обох депутатська недоторканність
була знята, бо Президент вважає, що всі
мають співпрацювати з НАБУ.
Звичайно, судових вироків поки замало, а за справами, які розслідує НАБУ,
взагалі немає ще жодного. Але втішає, що

прокуратура в частині боротьби з корупцією та хабарництвом за 2017–й все ж таки
добилася засудження 1534 злочинців. Скеровано до суду 2884 справи і обліковано
9358 корупційних злочинів, за якими ведуть
слідство. Цей емоційний і занадто красномовний Генпрокурор і без юридичної освіти виявився більш результативним від усіх
своїх юридично–освічених попередників.
Чи не найразючіші зміни відбулися
в реформі децентралізації. Міста, містечка і села цього року мали у рази більше
коштів, аніж раніше. А з наступного року
місцеві громади розподілятимуть майже
половину всього державного бюджету
країни. Там, де є нормальні мери та голови
самоврядування, — це одразу ж відбилося
на якості доріг, освітленні вулиць та навіть
прибиранні снігу.
І тут сім’я не без виродків, тож якщо
ваш мер опирається змінам, панічно боїться утворення об’єднаної територіальної

Безвіз — прорив року.

ваш мер опирається змінам, панічно боїться
« Якщо
утворення об’єднаної територіальної громади (ОТГ), щоб
на нових виборах не втратити місце, значить — зміни у вас
затрималися, але обов’язково будуть в майбутньому.

громади (ОТГ), щоб на нових виборах не
втратити місце, значить — зміни у вас затрималися, але обов’язково будуть в майбутньому.

»

Починає роботу і найбільш радикальна
з реформ, які стартували цієї осені, — медична. Значно збільшений бюджет охорони здоров’я відтепер розподілятимуть не

на ліжко–місце, а за пацієнтом. Це неминуче призведе до процвітання лікарень,
де є хороша репутація медиків, але водночас до занепаду тих, кому пацієнти не
вірять.
Опорні госпіталі, місцеві лікарні, сімейні
лікарі — все це буде впроваджуватись кілька років і має принципово змінити як рівень
оплати працівників охорони здоров’я, так
і якість наданих послуг. Нам із вами як пацієнтам ще доведеться навчитись не давати
хабарів, довіряючи, що і без них нас будуть
лікувати на совість.
Особливе питання — сільська медицина, закон про яку запропонував Президент.
Там буде діяти зовсім інша система, адже
людей по селах менше, а витрати на утримання приміщень лікарень та амбулаторій
все одно чималі. Окреме фінансування
передбачає розбудову фельдшерсько–
акушерських пунктів та навіть покриття
сільської місцевості високошвидкісним інтернетом, що зробить можливими скайп–
консультації лікарів для селян.
Але найбільше досягнення — внутрішня
стабільність країни. Незважаючи на численні спроби організувати фронт поміж українцями, розпалити вогнище громадянського
конфлікту просто у Києві, поки що нічого не
вийшло. Влада спокійно сприймає критику
і протести опозиції. Протестувальники не
переходять червоних ліній, розуміючи, що
справжній ворог — на фронті, а опоненти
— такі ж українці.
Ще одна знакова зміна — цьогоріч уперше Україна святкує Різдво двічі: 25 грудня
разом з усім світом, і 7 січня — традиційно
з вертепами, кутею і 12 стравами.
За рік, що минає, наша безвізова, уже
напів’європейська, реформована Україна відчалила і все далі віддаляється від
Москви. І за можливість цього руху треба
подякувати нашим захисникам, які собою
відділили наш рідний край і території, що
тимчасово загарбав «рускій мір». n
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■ Пульс дня

2017-й, як і будь-який інший, не обійшовся без скорботних подій.
У Вічність відійшли визначні українці, які зробили на землі свої великі
справи. І тепер ми залишаємося сам на сам із новими викликами,
але дякуємо Богу за те, що ці особистості були поряд із нами

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

n Втрати року

«В УКРАЇНІ БУВ СВІЙ СВЯТИЙ НА ЗЕМЛІ»
вистачає нам у ці дні і який своїм словом виховав
ціле покоління українців. Тільки послухаймо:

Так казали про предстоятеля УГКЦ
Любомира Гузаря (1933–2017),
який перейшов у інший світ у віці
85 років. Понад двадцять літ тому,
після розпаду СРСР він приїхав
зі Сполучених Штатів в Україну.
Громадянство нашої держави
отримав у 69 років

***
«Влада боїться свободи в серцях набагато
більше, ніж голодного бунту. Тому що голодного
можна купити, а вільного тільки вбити… Господь
створив нас вільними. Ніхто так не поважає нашу
свободу, як Бог. Але ми не готові бути вільними.
Тому що бути вільними означає бути відповідальними. Ми говоримо про свободу, бажаємо свободи, але насправді боїмося її».
***
«Мусимо вчити наших людей не підтримувати
корупцію. Я сміюся, коли чую про великі державні
програми, про законодавчу боротьбу з корупцією.
Все це сміх! Що таке корупція? Це гріх. А жоден
гріх законом не поборете. Це треба виховувати».

З

а його правління УГКЦ стала загальноукраїнською церквою. До столиці було перенесено престіл і почалося будівництво Патріаршого собору. Блаженніший Любомир
був кандидатом на пост Папи Римського і великим філософом. До нього прислухалися політики
і прості люди всіх конфесій. Останні роки Гузар
нічого не бачив і погано чув. Але не припиняв
брати участі у громадському житті. 31 травня Бог

***
«Нам треба дуже багато працювати над собою, і серйозно працювати. І не дбати кожному
виключно про свою кишеню, але дбати про загальне благо — тоді всім нам буде добре. А є ще
дуже багато людей у нас, які готові за гріш продати душу, на жаль. Багато з них це роблять, продають себе за гріш. Але Бог дасть, може, що будемо
крок за кроком це очищувати. Нам потрібно дуже
солідного духовного очищення».

таке корупція? Це гріх.
« АЩожоден
гріх законом не
поборете. Це треба
виховувати.

»

***
«Бог випробовує нас через різні обставини.
Якщо ми поставимо Його на першому місці, житимемо за Його законами й будемо Йому довіряти, то
можемо мати оправдану надію на Його поміч». n

забрав до себе великого українця, кожне слово
якого було на вагу золота. Але не того золота, що
гріє кишеню, а того, що гріє душу. Україна втратила морального авторитета, якого так сильно не

«Я МОЖУ СМІЛИВО ДИВИТИСЯ
ЛУЧАНАМ В ОЧІ»
Він пішов із життя
на початку 2017-го,
засмутивши тих, хто
надіявся, що міський
голова зможе подолати
хворобу. Микола
Романюк (1958–2017)
мужньо боровся з нею
цілий рік, до останнього
залишаючись на
робочому місці

З

аслужений економіст України, губернатор області, двічі
мер Луцька належав до плеяди управлінців від Бога, яких
із кожним роком, на жаль, стає все
менше. Він умів знайти спільну мову
з будь-ким. Мав талант домовлятися,
об’єднувати і тримати слово. Ніколи
не носив каменя за пазухою. Навіть
своїм недругам, які так поспішали
його похоронити, бажав здоров’я та
довгих років життя. У день прощання

поважаю людей,
« Дуже
які хочуть щось
робити.
»

***
«Дуже поважаю людей, які хочуть
щось робити. Краще стримувати тих,
хто надто біжить вперед, ніж штовхати в спину тих, хто не хоче зрушити
з місця».

з Миколою Ярославовичем плакали
лучани і плакало небо. «Не стало батька», — казали люди біля обласного
драмтеатру, де відбувалося прощання. Місто втратило не тільки доброго
господаря, а й найбільш людяного
мера нашої держави. Непоправність
цієї втрати ми відчуваємо щодня
і майже всюди. А яким мудрим було
його слово! Давайте пригадаємо:

***
«Сьогодні я можу сміливо дивитися лучанам в очі, йдучи по вулиці. Як
мені вдавалося не допустити «прихватизації», це вже моє особисте.
Сивини це додавало і, повірте, було
непросто».

***
«Часом задумуюся: за що вона
(дружина) мене так довго терпить?
І відчуваю провину перед нею, гріх за
те, що мало уваги приділяв їй. Я вдячний дружині за допомогу, підтримку,
розуміння, чисто жіноче співчуття. Є
такий вислів: «Найкращий друг — це
дружина». Так можу сказати і я. А ще,
і це без перебільшення, завдяки дружині я досяг у житті того, що маю.

***
«Я поважаю людей, які роблять
свій вибір свідомо. Не влаштовує тебе
Романюк — будь ласка, обирай іншого, якщо переконаний, що він буде
кращим. Але коли ти це робиш лише
тому, що тобі заплатили 500 гривень,
— таких не поважаю! Якщо цю суму
розділити на п’ять років каденції, то
вийде якихось 16 копійок на день. Чи
не надто дешево?» n

Владика НІФОНТ:
«ЗА КОЖНУ ЯГІДКУ ПОКЛОНІТЬСЯ БОГУ»
Я вперше зустрілася із 16-річним
Василем Солодухою
у 1964-му, приїхавши
вчителювати в його рідне
село Галину Волю
Старовижівського району
Олена ЧАБАН

В

ін приходив у сільський клуб, як і всі ми,
щоб поспілкуватися з ровесниками. Не
танцював. Але брав участь у художній
самодіяльності. Ми любили цього доброго, гарно вихованого хлопчину ще й тому,
що він не мав батьків, жив із тітонькою Настею
та дядьком Степаном. Його так і називали —
Василь-сирота. Він вибрав дорогу до Бога. Я ж
працювала учителем, згодом — журналістом.
Перше моє інтерв’ю з тодішнім єпископом
Ніфонтом відбулося після проголошення Не-

вечора мені надійшло
« Пізнього
«смс», яке починалося словами:
«Як умру, то поховайте мене
в селі Галина Воля…»

»

залежності України. «Що болить Україні — болить і мені», — сказав він під час тієї розмови.
Тоді я зробила для себе відкриття: це вже не
Василь Солодуха — це Владика, мудрий і відповідальний керівник Волинської єпархії УПЦ.
З того дня навіть на відстані постійно відчувала
його молитву, підтримку, благословення. Під

Цю світлину поширив у «Фейсбуці» священик УПЦ Валентин Марчук, підписавши її:
«Фотоспогад. Митрополит Ніфонт і дельфіни…»

час наших зустрічей дивувалася його щирості,
захоплювалася мудрістю і відвертістю. Якось
запитала: «А любов у вашій юності була?» Він
відповів запитанням на запитання: «А що таке
любов?» і тут же додав: «Це — страждання. От
ви любите свого Василя і страждаєте від цієї

Через постійну зайнятість, особливо
як був призначений на посаду голови
обласної держадміністрації, ми навіть
мало бачилися. Бувало, по два–три дні
лише телефоном спілкувались. І вже
дружина звикла чути фразу: «Марійцю,
почекай». «Я вже чекаю більше тридцяти років і зрозуміла, що це в тобі не
лікується», — відповідає вона на ці слова. Я вдячний Богові за таку дружину,
яку люблю, ціную, шаную, поважаю.
Я цього не приховував і не приховую».

любові…» Що я могла заперечити? У цих словах — істина.
Божим промислом у мене зберігаються декілька листів Василя Солодухи і митрополита
Ніфонта: солдатські послання рідним, сповнені любові та доброти, адже вже дорослому

йому так хотілося батьківської ласки. Листи,
написані монахом, вражають високою духовністю. Поїздка на Святу Землю — ось той ключик, яким Владика відкрив моє серце для Бога.
Боялася літаком летіти в таку даль, але після
розмови з ним так легко на серці стало. Він називав мене «дорога моя доню, Оленко». Здається, я і зараз чую ті слова…
Якось він завітав до моєї оселі з пакетиком
лісових суниць. «Це вам гостинець», — усміхнувся привітно. Цілую руку, що простягла мені
дарунок, і кажу: «І як же тепер вам віддячити?»
«За кожну ягідку, Олено Іванівно, поклоніться
Богу. І моліться за мене…» — сказав він.
Остання наша розмова відбулася за тиждень до того трагічного ранку, коли стало відомо, що митрополит Ніфонт відійшов у Вічність.
Я запитала, як він почувається, на що Владика
відповів: «Старий я уже, старий…»
Божим промислом заповіт Ніфонта зберігався у мене з 2013 року. Тоді він важко хворів, 122 дні перебував у лікарні. Пізнього вечора мені надійшло «смс», яке починалося
словами: «Як умру, то поховайте мене в селі
Галина Воля…» Перелякана, зателефонувала йому, а він відповів, що «дід» так жартує.
Мовляв, як лежав у лікарні, то хлопчики вчили
його відправляти повідомлення, от він вирішив
перевірити, який із нього учень. Згодом мені
надійшов лист із віддрукованим текстом Заповіту з підписом. Саме його копію ми надіслали у Волинську єпархію і в єпархіальну газету
«Дзвони Волині». Ось так митрополит Ніфонт
повернувся додому. Назавжди.
Усе це описано в моїй книзі, яка так і називається «Помоліться за мене…» Перша її
частина написана ще за життя митрополита
Ніфонта, за його благословенням. Рукопис він
отримав 22 лютого 2017 року. Ще читав, робив
деякі помітки. На жаль, той екземпляр до мене
не повернувся. Владика Ніфонт (1948–2017)
пішов у Вічність. Друга частина книги пронизана болем непоправної втрати. Настільки
близькою духовною мені людиною була лише
мама. Дякую Богові, що мала щастя мати такого духовного наставника в житті.
Довкола лине ніжний спів,
Немов оркестр пташки створили.
А я стою серед хрестів
Вже біля вашої могили…
смт Стара Вижівка. n

ТЕПЕР ВОЛИНЯНИН
ВІДПОВІДАТИМЕ
ЗА ТЕЛЕКАРТИНКУ КРАЇНИ
20 грудня Кабінет Міністрів України
призначив Петра Семерея (на фото)
генеральним директором Концерну
радіомовлення, радіозв’язку та телебачення
ержавний оператор телерадіомовлення, радіорелейного й супутникового зв’язку забезпечує
трансляцію 30-ти загальнонаціональних телевізійних та 15-ти загальнонаціональних радіопрограм,
а також програм обласних, регіональних та більшості
комерційних телерадіокомпаній по всій країні. Посада
генерального директора Концерну РРТ була вакантною з 11 жовтня 2016 року, коли уряд звільнив Володимира Іщука. Відтоді обов’язки керівника виконував
перший заступник гендиректора Олександр Богданов. Петро Семерей дотепер працював генеральним
директором приватного оператора телекомунікацій
із Луцька ТОВ «Телемережі України», яке на початку
2017 року побудувало телевежу в селищі Чонгар Херсонської області для організації мовлення на Крим. За
це у листопаді Петро Семерей був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. n

Д

НАС ЗАЛИШИЛОСЯ 30 МІЛЬЙОНІВ?
Такий висновок зробили експерти
російського видання «Новые Известия»,
підрахувавши обсяги споживання хліба
фіційно в Україні (без Криму та окупованої частини Донбасу) зареєстровано 38,8 мільйона чоловік. Однак реально, за підрахунками експертів,
на території країни проживає набагато менше людей.
За деякими оцінками, близько 7 мільйонів українців
періодично їздять на заробітки за кордон. Журналіст
Антон Подлуцький та антикорупціонер Максим Гольдарб стверджують, що мільйони врахованих статистикою громадян насправді є «мертвими душами»,
які існують лише на папері для виділення бюджетних
коштів. Таким чином, реальна чисельність людей, що
проживають в Україні, значно менша, ніж офіційна.
Щоб з’ясувати, скільки українців залишилося, блогери
взяли на озброєння дані про випічку хлібобулочних виробів. На думку експертів, їх споживання в Україні таке
ж, як і в Росії, Білорусі та Казахстані — 44–46 кілограмів
на людину. Незважаючи на розпад СРСР і різні умови
життя, попит на хліб у зазначених країнах завжди був
приблизно на одному рівні. За офіційними даними,
у 2016 році в Україні було вироблено 1123 тисячі тонн
хліба та випічки. Однак слід врахувати, що 20–25%
ринку перебуває у тіні. Виходячи з цих цифр, населення нашої країни у кращому випадку сягає 34 мільйонів
людей, а в гіршому — 30,5 мільйона. n

О

УЧНІ «ЗДАЛИ» БОЙОВИКАМ
ДИРЕКТОРА ШКОЛИ
Діти записали розмову, під час якої педагог
назвав бандитськими військові формування,
які орудують у «ДНР»
колярі одного з навчальних закладів окупованого Донецька фактично «здали» свого
вчителя та засновника ліцею, почесного громадянина Європи, професора американської академії
наук, володаря диплома Кембриджського університету Григорія Штейна. В інтернет виклали підпільний
відеозапис, на якому відомий педагог-новатор намагається донести до учнів, що влада, яка встановилася на окупованій частині Донецької області, є владою
бандитських формувань. На записі чути, що школярі
не погоджувалися з ним. Відео підхопив російський
терорист Олександр Жучковський, поширивши його
у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте». Він зазначив, що Штейн, імовірно, співпрацює з українськими спецслужбами, а громадян із такими ж поглядами
на Донбасі багато, і закликав «владу республіки» їх викорінювати. «Я особисто знаю ряд установ, де відкрито висловлюють проукраїнські погляди та зневагу до
«ДНР», Росії, до всього російського», — написав Жучковський. Один із ватажків терористів Павло Губарєв
на своєму Telegram-каналі вже закликав представників
«МДБ» розібратися з Григорієм Штейном. n

Ш

ПОРОШЕНКО З СОРАТНИКАМИ
ВІДСВЯТКУВАВ У КАРПАТАХ
КАТОЛИЦЬКЕ РІЗДВО
Глава держави провів вихідний
25 грудня у державному комплексі
«Синьогора» в селі Гута Богородчанського
району на Івано-Франківщині
дна з найрозкішніших мисливських держрезиденцій розташована в гірському масиві Горгани
і займає площу 10866 гектарів. Вона створена
для задоволення мисливських утіх перших осіб країни.
На території «Синьогори» є гостьові котеджі, зимовий
сад, вертолітний майданчик, мисливські вишки, лижна траса з підйомником, ставки і невеликий зоопарк
із ведмедями. У гірських соснових лісах тут мешкають
олені, козулі, лані, кабани, червонокнижні зубри.
У резиденцію український лідер прибув ще в суботу, 23 грудня, а вже 25 грудня до нього приєдналися
високопоставлені гості. Разом із Петром Порошенком
Різдво за Григоріанським календарем святкували спікер Верховної Ради Андрій Парубій (за віросповіданням греко-католик), секретар РНБО Олександр Турчинов (баптист) та генеральний прокурор Юрій Луценко.
Раніше президент заявляв, що святкуватиме Різдво
двічі — 25 грудня і 7 січня. «Як писав святий апостол
Павло, ми, християни, — «одне тіло, один дух, один Господь, одна віра і одне хрещення», — пояснив очільник
країни. n
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ЗДАНО ПЕРШУ ЧЕРГУ
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Врятованого малюка Валентин Йосипович обіймає як рідного внука.

Водій Юрій Карпович та фельдшер Валентин Кот і тоді були в одній бригаді.

«МОЇМИ РУКАМИ
БОГ ВОСКРЕСИВ ХЛОПЧИКА»
Валентин Кот, фельдшер пункту екстреної
медичної допомоги у селищі Олика
Ківерцівського району, 40 хвилин
боровся за життя 2,5-річного Стасика
Шафранського, який втопився у ставку.
І таки зумів «завести» серденько дитини.
У подібних випадках шанс успішно
реанімувати потерпілого — один на мільйон,
стверджують фахівці
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

У Стасика — надійний ангел-охоронець.

рат дає ледь чутний звук, який свідчить, що серцебиття відновлюється!
Я відчув неймовірне полегшення
і зрозумів, що моїми руками воскре-

знайшов із ним спільну мову. Став
у пригоді досвід спілкування з хворою малечею, до якої часто їздить на
виклики.

в напрузі не розгинав спини над малим, що не
« Півгодини
робив — не відновлюється серцебиття. У мене вже душа
холоне: як я скажу матері, що дитя померло?
»
сив хлопчика Бог, — досі хвилюється,
розповідаючи цю драматичну історію, Валентин Кот.
ОКРІМ СТАСИКА, РАНІШЕ
ВРЯТУВАВ СОЛОМІЙКУ
І САШУ…
Малий
шибеник,
побачивши
нас, трохи злякався. Але вже через
кілька хвилин Валентин Йосипович

— Стасик із осені ходить у садочок. Як нема синочка вдома, мені
часом аж страшно, що його взагалі
могло в нас не стати. У реанімації
обласної дитячої лікарні сказали:
«Дякуйте тим, хто надавав першу допомогу», — пригортає малого мама
Ольга.
За хвильку непосида уже на руках у свого рятівника, хвалиться

Голова сільради «мобілізував»
27 земляків і сам пішов на фронт
Більше року Ростислав Гресик захищав цілісність України у зоні АТО. Він, командир
однієї з рот ремонтно-відновлювального батальйону 14-ї окремої механізованої
бригади, був на лінії вогню між містом Щастя та селищем Станиця Луганська
Катерина ЗУБЧУК

П

ро Ростислава Олексійовича наша
газета розповідала у вересні цього року. Тоді читачі й дізналися про
цього чоловіка — недавнього голову Прохідської сільської ради, що у Ратнівському районі. Після мобілізації у березні
2015-го він працював у Ратнівському райвійськкоматі і після того, як упродовж 2014–
2015 років відправив у зону АТО 27 своїх
земляків, сам поїхав на Схід України — туди,
де війна. Хоч і міг бути звільненим від служби за законом, оскільки є батьком чотирьох
дітей. Коли у вересні ми з ним говорили по
телефону, то Ростислав Олексійович тішився, що всі хлопці-земляки, яких відправив
за мобілізацією в АТО, повернулися додому
живими, здоровими, за винятком одного,
який отримав поранення. А дев’ятеро після
мобілізації продовжили службу у Збройних
силах України вже за контрактом.
Контрактник і Ростислав Гресик. На початку жовтня він повернувся зі Сходу України. Після відпочинку ось уже четвертий
тиждень несе службу у Ратнівському райвій-

ськкоматі. Цими днями у телефонній розмові чоловік говорив насамперед про таке:
— Слава Богу, ніхто у підрозділі не загинув. Був лише один самостріл (це те, про що
ми не завжди знаємо. — Авт.) Капітан покінчив із життям.
І про причину такого явища тут же додав:
— Якщо людина на війні рік, а то й більше,
то це вже забагато, і, буває, не витримують

Олексійович міг бути
« Ростислав
звільненим від служби
за законом, оскільки є батьком
чотирьох дітей.

»

нерви. Навіть короткотермінова відпустка —
не порятунок. Ви ж уявіть, що у кожного, хто
в окопах там, на Сході України, є ще і сім’я.
Якби ж то жив тільки тим, що на війні відбувається. А ще ж телефонуєш додому і чуєш
від дружини, дітей про якісь проблеми, а ти
— військовозобов’язаний, не можеш покинути все і кинутися допомагати рідним.

Головне побажання на наступний рік, як
говорив Ростислав Олексійович, одне: щоб
нарешті настав мир і спокій. Цього хочуть всі
— і ті, хто в окопах, і ті, хто живе в так званій
сірій зоні.
— Це такі ж люди, як і ми з вами, — каже
з цього приводу чоловік. — Я спілкувався
з місцевим головою сільської ради, на пошті
і в медпункті зустрічався з місцевим населенням. Вони теж втомилися від війни і з розумінням ставляться до українських військових.
Коли мова зайшла про життя на «гражданці», Ростислав Гресик сказав, що, на
жаль, не просто оформити посвідчення
учасника бойових дій. Якщо раніше потрібно було пред’явити документ про вхід у зону
АТО і вихід з неї, то тепер цього мало — ще
якісь додатково папери треба подавати.
Процедура затягується.
…До речі, на фото, яке ми друкували
у вересні, коли Ростислав Гресик був на
передовій, — наш герой із двома собачками-дворнягами. Про цих чотирилапих друзів
— окрема історія.
— Це наші підопічні, — розповів Ростис-

Редакція «Волині-нової» відзначила майстерність
тележурналістки.

«Діти виросли без мене,
але, на щастя, у нас було
взаєморозуміння»
21-м лауреатом обласної журналістської
премії імені Полікарпа Шафети за кращі
публіцистичні твори у 2017 році стала
заслужений журналіст України Марія
Андрушко — автор серії документальних
фільмів про Косачів
Олег КРИШТОФ

-Ч

и не вперше газета звернула увагу
на телебачення. Для мене це велика честь. Завжди відчувала негласне
протистояння між журналістами з мікрофоном і майстрами друкованого слова. Тому
рішення «Волині-нової» відзначити мене премією
імені Полікарпа Шафети стало абсолютною несподіванкою. Тим паче, я двічі проходила практику в Полікарпа Гервасійовича, отримала хороші
відгуки. Мені приємно, що добрі традиції «Волині»
і далі продовжуються.
Так журналістка відгукується про цьогорічну нагороду від нашого видання. Щоправда, це
не єдина відзнака, яку вона здобула у 2017-му. Її
роботи високо оцінили на всеукраїнських і міжнародних фестивалях телерадіопрограм, зокрема
перше місце у номінації «Обнімітеся ж, брати мої»
на фестивалі «Кобзар єднає Україну» здобув телефільм «І буде син, і буде…».
На робочому столі Марії Олексіївни лежить пошарпаний листочок, списаний дрібним почерком
різними ручками. Туди журналістка занотовує всі
свої телефільми. Їх уже назбиралося більше 70.
Найвідоміші з них — серія робіт про родину Косачів.
Прошу показати одну з останніх документалок
«Український геній Михайла Косача».

цього на телебаченні про
« Достаршого
брата Лесі Українки ніхто
не говорив, дуже багато брехні
ходило навколо нього.

»

— Це дуже важлива для мене робота, — шукаючи відео, розповідає журналістка. — До цього на
телебаченні про старшого брата Лесі Українки ніхто не говорив, дуже багато брехні ходило навколо нього.
У цьому проекті Марія Андрушко поєднала
дослідження науковців Львова, Києва, Новограда-Волинського та Луцька. За її словами, найскладніше було розібратися з фізичними та математичними розробками Михайла Косача.
— Я не знаю свого призначення на світі, але
Косачі колись зачепили і не відпускають. Творчість
забрала мене в родини, діти виросли без належної уваги, але, на щастя, у нас було взаєморозуміння, — розповідає пані Марія.
Документаліст наголошує, що кожен відзнятий
проект — це результат командної роботи:
— Слава Богу, що маю однодумців. Вдячна колегам, які погоджувалися виходити на роботу на
другий день Пасхи, Різдва чи у будь-яке інше свято. Я впевнена: якщо людина чогось справді прагне, для неї відкриваються безмежні можливості
і вона знайде сто способів, як це зробити. n

«

n Пряма мова
Віктор ЮЩЕНКО, третій Президент
України (2005 – 2010), про те, що українці
досі не можуть побороти «Путіна в собі»,
бо в нас не сформована цілісна політична
нація:
Путін ходить там, де
російська мова, церква, газета, телебачення. Думає, що він
– удома. Путін на поляків чи литовців не
піде. Навіть на болгар,
румунів і угорців. Бо
там давно сформована цілісна
політична
нація.

Фото з сімейного архіву.

ЙМОВІРНО, ПІД ВОДОЮ МАЛЮК
БУВ ПОНАД 10 ХВИЛИН
20 березня ніщо не віщувало
біди в домі Віктора та Ольги Шафранських. Глава сім’ї їздив у справах
і взяв із собою малого Стасика. Жінка
поралася у хаті.
— Виглянула на подвір’я, бачу,
повернулися мої хлопці й племінник
разом із ними. Через якийсь час іще
раз вибігла, питаю: «А де малий?» Кинулися шукати — ніде нема. Я побігла
до своєї сестри, може, до неї Стасик
подався. Чоловік — в інший бік, але
марно. Усіх сусідів підняли на ноги.
Хвилин 15 пройшло, поки хтось із них
гукнув: «Чогось ваш собака не відходить від ставка, що за городами».
Племінник кинувся туди — а на воді
зверху вже тільки вишнева курточка виднілася, — здригається голос
мами маленького «підводника».
Ставки у цьому кутку селища є
майже у всіх, так люди рятуються від
підтоплень. Але водойми обгороджені, тож ніхто спочатку й не подумав,
що хлопчик забреде до однієї з них,
не найближчої, знайде лаз в огорожі
й опиниться у крижаній купелі.
— Виклик у диспетчерську надійшов близько 18 години. Буквально
через три хвилини ми з водієм Юрієм Карповичем були вже на березі,
до якого з пункту екстреної медичної
допомоги рукою подати. Це щастя,
що на той момент знаходилися на
місці, а не десь у віддаленому селі.
Схопив я дитину, зірвав одяг — поси-

ніле, холодне тільце без ознак життя.
Став проводити реанімаційні заходи
— нема результату, вивести із стану
клінічної смерті не вдається. Півгодини в напрузі не розгинав спини
над малим, що не робив — не відновлюється серцебиття. У мене вже
душа холоне: як я скажу матері, що
дитя померло? Не припиняю спроб
його оживити, в автомобілі у нас є
ларенгіальні маски, мішок Амбу, дефібрилятор. Від обладнання багато
залежить, але далеко не все, — згадує Валентин Йосипович найекстремальніший випадок у своїй практиці.
За майже 30 років роботи на
«швидкій» чоловікові не раз доводилося витягувати пацієнтів буквально з того світу. Але цього разу, як
каже Валентин Йосипович, без Божої помочі не обійшлося. До ставка
позбігалося багато людей. Сусідка
Шафранських, медсестра Алла Мартинюк, зрозумівши усю складність
ситуації, стала обдзвонювати місцевих священиків, аби вони молилися
за хлопчика.
Очевидці розповідали нам, що
серед натовпу на березі начебто був
і лікар, спостерігав за тим, що відбувалося, але не втручався. Люди,
далекі від медицини, надивившись
телесеріалів, тільки відволікали Валентина Йосиповича «цінними» порадами: «Є дефібрилятор — давай
розряд, лупи…»
— Згідно з протоколом, якщо за
сорок хвилин не вдалося реанімувати утопленика, то вже пиши пропало.
І тут нарешті в останній момент апа-

іграшками й демонструє, який він
сильний. На щастя, організм хлопчика успішно справився із наслідками
клінічної смерті. Малюк здоровий,
жвавий, кмітливий.
— Ось тут, на шийці, колов
у яремну венку, бо інших взагалі не
було видно, — гладить Стасика по
голівці Валентин Йосипович. — Як
зрозуміли ми з Юрієм, що є надія, то
він не їхав, а летів до Луцька в обласну дитячу лікарню. Назустріч нам із
Ківерців відправили лікарську бригаду екстреної медичної допомоги.
Довезли потерпілого, у реанімації
його підключили до дихальної апаратури. Дитина була у стані мозкової
коми.
— Поки лікарі коло синочка клопоталися, я стояла під дверима наче
задерев’яніла. А як уночі мене вже
пустили до нього, то від пережитого
стресу я не могла стриматися, стала ридати. Моя кровиночка лежала
нерухомо, як пластмасова лялька!
Я схилилася, взяла дитину за рученятка й голосно плачу. І раптом відчула, що Стасик стискає пальчиками
мою долоню! На ранок він уже почав
самостійно дихати, а через два дні
попросив «жувачку», — продовжує
жінка.
Лікарі самі дивувалися, що все
обійшлося благополучно. Казали,
що крижана вода сповільнила руйнівні процеси в організмі. Через тиждень хлопчика виписали з лікарні.
Він, до речі, навіть не застудився.
Удома пацієнта провідав Валентин
Йосипович, бо мусив упевнитись, що
з ним усе гаразд.
— Вночі не міг спати, усе перед
очима було його безпомічне тільце. Дуже переживав за цю дитину.
Хоча не вперше мав справу з малими потопельниками. 15 років тому
діставав із води Соломійку, доньку
священика. Їхали на виклик, звернув увагу, що двоє дівчаток віком
3–4 роки самі кудись прямують. Повертаємося, бачу на березі ставка
стоїть лише одна дитина. Попросив
пригальмувати, вийшов із автомобіля й зрозумів, що сталося. Стрибнув,
дістав малу — не встигла й багато
води наковтатися, тож мороки з нею
не було. А як Соломія заміж виходила, то мене на весілля запрошували,
— усміхається Валентин Кот.
Про нашого співрозмовника
в Олиці й навколишніх селах люди
говорять з пошаною. Пункт екстреної медичної допомоги обслуговує
12 тисяч жителів. Аварії, травми,
хвороби — щозміни важкі пацієнти, та ще й розбиті сільські дороги
ускладнюють ситуацію. Чотири роки
тому одержали новий автомобіль,
але чи довго він послужить, якщо замість шляхів — напрямки?
— Це тепер у нас «Пежо», а колись мали «Волинянку», пристосовану під «швидку», — згадує водій Юрій
Карпович.
— «Волинянкою», пригадую, везли в лікарню Сашу, який пірнув униз
головою в бочку з бензином. Потрібного обладнання в машині не було,
але, видно, йшло на життя. Голими
руками приблизно на 20-й хвилині
вдалося хлопця реанімувати. Я тоді
молодий був, не задумувався над
тим, що могло би статися, а тепер,
маючи двох онуків, за кожного маленького пацієнта дуже переживаю,
— зізнається Валентин Йосипович.
Після нічної зміни чоловік поспішає додому в село Метельне порати
чималеньке господарство. На жаль,
обійтися без нього при тій зарплаті,
яку одержують медики, ніяк. Поцікавилися у Валентина Кота, чи не скупиться влада хоча б на моральну винагороду, чи відзначили його бодай
грамотою за порятунок дитини. «Та
обіцяли, але, видно, забули», — ніяковіючи, зізнається фельдшер-професіонал.
— Зате скільки людей за його
здоров’я моляться! Ми з чоловіком
Валентину Йосиповичу довіку будемо вдячні, — каже на прощання Ольга Шафранська. n

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
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n Неймовірна історія року
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Ксенія СОБЧАК, телеведуча і кандидат

Ростислав Гресик із підопічними бійців.

лав Олексійович. — Маленькими цуценятами підібрали ми їх, підгодували, виростили
і подружилися. І, до речі, коли настав час повертатися додому, то не залишили їх напризволяще. На жаль, одного з собак, з якими
я сфотографований, уже нема — захворів на
чумку, а ми не мали чим його рятувати. А ось
другий, котрого я обнімаю, — зараз живе
у Володимирі-Волинському. Його забрав до
себе Юрій Шистакевич, з яким ми служили
в одному підрозділі. Дай Бог, колись побачимося з бойовим побратимом і з цим своїм
вихованцем. n

у президенти Російської Федерації (за
повідомленням деяких ЗМІ – «хрещена
донька Володимира Путіна, який був
помічником її батька –
першого демократично
обраного мера СанктПетербурга Анатолія
Собчака»), про те,
куди поїде, якщо стане
господинею Кремля:
Перший мій візит як президента
буде в Україну.
Росії є за що просити пробачення
в України.

»

ПЛАНЕТА НА ІМ’Я ЛЮДИНА
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ОВИНИ краю

ПОНАД ТИСЯЧУ АВТОРІВ
СТВОРЮВАЛИ
«РІВНЕНСЬКИЙ БУКВАР»

ВИСОКА ОЦІНКА ЗАСЛУГ
ВОЛИНЯН
Цими днями під час оперативної наради
в облдержадміністрації стало відомо, що
трьох наших краян Президент України Петро
Порошенко удостоїв відзнаки «За гуманітарну участь в АТО»
Оксана КРАВЧЕНКО

С

еред них, зокрема, завідувач хірургічного відділення обласного госпіталю ветеранів війни
Олександр Кругляк. Коли головний лікар цього медичного закладу Тетяна Масікова оголосила,
що Перший добровольчий мобільний шпиталь імені
Пирогова запрошує у свої ряди хірургів і травматологів, він відразу зголосився. Був налаштований їхати на передову, але потрапив до другого медичного
батальйону, який базувався на Луганщині. Працював
у Новоайдарівській райлікарні. Олександр Кругляк був
першим хірургом з Волині у складі добровольчого мобільного шпиталю.
Таку ж нагороду вручили представникам гуманітарної місії «Чорний тюльпан» Миколі Собуцькому та
Олексію Златогорському.
А станична Луцької міської організації Братства
ветеранів ОУН —УПА Марія Ткачук Указом Президента удостоєна ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня. n

Олена Медведєва давно поєднала свою творчість, уміння і талант із корисною для
ля
суспільства діяльністю і завоювала славу далеко за межами рідного краю. Бо більшість
ьшість
її креативних арт-книг, виконаних у стилі «хенд-мейд» (вишиті бісером, в’язані,
різьблені по дереву, виконані із соломи, шкіри, мережива, бурштину тощо),
не мають аналогів навіть у світі
Мирослава КОЗЮПА

фотографіями. Потрібно було обрати найякісніший матеріал, найцікавішу інформацію. Уся ця підготовка
зайняла аж два роки, в результаті
на сторінках букваря зібрані відомі й
маловідомі історичні, природні, ар-

відвертість
оі цілеспрямоеваність, преткрасне почута
тя гумору та
ерудованістьь
(знає
5
мов,
вчитьь
6-ту)
завж-ди
додаютьь
емені впевнео
ності у те, що
абсолютно
я.
все вдасться.
ол
Вона мій янгол
— ніжний–ніжжй–
ний і сильний–
сильний. І хоч
діляє
нас
розділяє
тань,
велика відстань,
юється
яка
вимірюється
ометрів
тисячами кілометрів
иве і пра(Анастасія живе
ції), я цього
цює у Франції),
чуваю. Ми щозовсім не відчуваю.
ося: чи то обдня спілкуємося:
говорюємо нові кулінарні
росто по–дорецепти, чи просто
брому пліткуємо… Донька — мій іміджмейкер та найкраща
подруга. Нам удвох завжди цікаво!
Анастасія послана мені Богом, щоб
я вчилася у неї світлого мистецтва —

до семи об’єктів, а от за літерою «Р»
вирішили закріпити лише одне слово
— Рівне.
Ідей та задумів у Олени Медведєвої ще багато. Так нещодавно
вона розпочала роботу над виготов-

авторка готувала декілька років, до кожної літери
« Книгу
добираючи цікаві факти про пам’ятні та визначні місця
краю. Завдяки йому історію рідної Рівненщини і діти,
і дорослі вивчатимуть як абетку — від А до Я.

хеологічні, географічні та мистецькі факти і розповіді про пам’ятки
— такі, як стадіон «Авангард», заказник «Базальтові стовпи», бурштин, Воскресенський собор, краєзнавчий музей, Луцька брама. Про
декілька об’єктів повідомить буква
«К»: Клеванський замок, Корецький
монастир і, звичайно, ковальство —
народне ремесло і мистецтво водночас, яке не раз приносило славу місту. Літеру «О» представляє Острог
зі своїм легендарним замком, а «У»
— річка Устя, Улас Самчук та одна із
найстаріших у місті Успенська церква. Загалом кожна буква описує аж

»

ленням збірки віршів Ліни Костенко
«Я поцілую мальву у щоку». Це має
бути вишивана книга обсягом понад
60 сторінок. Ініціативу благословила
сама поетеса, а завершити оформлення збірки мають до березня 2018
року, щоб презентувати до дня народження Ліни Василівни.
Сама ж дизайнерка, створюючи
унікальні, неповторні речі, орієнтовані в першу чергу на дітей, зізнається, що енергію та креатив черпає
у спілкуванні з донькою.
— Анастасія є для мене прикладом життєлюбства, позитиву, радості та успіху. Її краса і мудрість,

«Щоби стати добрим головою,
треба мати голову на плечах…»
Світлана Соколюк із села Городище
ище
Луцького району віддала місцевому
вому
самоврядуванню 30 років життя.
я.
Нинішньої осені земляки довірили
или їй
очолити об’єднану територіальну
ну громаду,
до якої увійшли села не тільки свого, а й
сусіднього Горохівського району
ну

Соколюк
« Світлана
виконувала
обов’язки обрядовця,
зареєструвала понад
350 шлюбів — і жоден
із них не розпався.

»

був керівник ТзОВ «Городище» Анатолій Никонюк, який відіграв у долі Світлани Василівни особливу роль.
— Пригадую, як 16 вересня 1985
року я, випускниця Горохівського
технікуму, приїхала за направлен-

«Гроші — то таке. Головне,
аби погода була та здоров’я»
Ці слова Володимира Кубая з Шацька найкраще описують його настрій
та очікування від зими

З цією абеткою діти зможуть вивчати
не лише літери, а й історію краю.

любити життя таким, яким воно є, —
ділиться Олена Медведєва. n

ням на роботу в колгосп «Росія».
Люди в Городищі картоплю копають, а я в них питаюся, де контора.
Кажуть: «Нікуди не звертай, дійдеш
до бригади, там побачиш». Начебто
центральна вулиця, а не було ніяких
ознак цивілізації. Контора виявилася старенькою хатиною. Зате голова — молодий, діловий: зустрів
привітно, розпитав про все, підбадьорив. Призначив мене агрономом
із захисту рослин. А вже через рік,
як виходила заміж за Миколу, механізатора, Никонюк дав нам житло,
— розповідає жінка і запрошує приїхати й побачити, яким стало Городище завдяки підтримці керівника
господарства.
Згадує, був період, коли Анатолій
Олександрович головував в іншому
селі. Ціла делегація городищенців
їздила до нього з проханням повернутися, взяти управління сільгосппідприємством у свої руки. І не помилилися. Тепер у центрі Городища
і сучасне адмінприміщення, і добротні школа, Будинок культури, садочок.
Світлана Соколюк мріє, щоб так було
у всіх селах громади.
— Потужні господарства — запорука нашого фінансового благополуччя. І тут дуже багато залежить
від керівника. Я часто зверталася до
Анатолія Олександровича по допомогу, за порадою, і ніколи він не відмовив. Давно зрозуміла: щоби стати
добрим головою, треба мати голову
на плечах і тверду, але людяну вдачу. Думаю, не випадково цей чоловік
народився саме на Різдво, — каже
очільниця громади. n

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
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нас сьогодні — сесія, до
того ж бюджетна, півдня
дискутували,
кожного
депутата вислухали, як
справедливо розпорядитися коштами. Не все гладенько з освітніми
субвенціями, грошей бракує. Мусимо спільно думати, як вийти зі скрути. Пообіцяв Гройсман 2,5 мільйона
гривень на соціально–економічний
розвиток, дуже на них розраховуємо. Бо і дороги треба ремонтувати, й
школи до пуття доводити, — розповідала Світлана Василівна, пояснюючи,
чому зв’язатися з нею минулої п’ятниці ніяк не вдавалося.

На службі у громади жінка давно: 10 років секретарювала у Городищенській сільраді, а у березні
1998-го люди їїї обрали сільським говесь цей час Світловою. А ще увесь
лана Соколюкк виконувала
ядовця, заобов’язки обрядовця,
онад 350
реєструвала понад
оден із
шлюбів — і жоден
ся. Як
них не розпався.
на теперішній час,
нна
рідкісно
цінна
обставина. Не
евипадково перед виборами
городищенці
жартували:
Світлана Василівна мріє, аби усі села стали такими, як Городище.
«Наша Васи-

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

лівна має легку руку, тож зуміє «пошлюбити» села Луцького і Горохівського районів». Зрештою, Світлана
Соколюк теж має міцну дружну сім’ю,
в якій її вічну зайнятість сприймають
із розумінням, а тим більше — на новій посаді.
Сама ж голова новоутвореної
об’єднаної територіальної громади
зізнається, що зважитися взяти на
себе відповідальність за благополуччя жителів аж 10 сіл було непросто.
Але завжди прикладом у житті для неї

ПОДОРОЖ У КАЗКУ
І СОЛОДКІ ПОДАРУНКИ
Фото з особистого архіву Олени МЕДВЕДЄВОЇ..

-Г

арні справи 2017 року — це
ті, які творилися з добрими
намірами і мали прекрасний
результат, — усміхається пані Олена.
Назвемо ми їх: це вихід у світ
нової казочки для дітей про прапор
міста Рівного «Кольорові равлики».
Завершення багаторічної роботи
над вишиваними книгами–фоліантами — чотири Євангелії українською
мовою. А навесні відома письменниця, дизайнерка неповторних рукотворних книг отримала літературну премію імені Уласа Самчука
за «Рівненський буквар» — перше
енциклопедичне видання в області,
яке не має аналогів в Україні. Його
авторка готувала декілька років, до
кожної літери добираючи цікаві факти про пам’ятні та визначні місця
краю. Завдяки йому історію рідної
Рівненщини і діти, і дорослі вивчатимуть як абетку — від А до Я.
Для найменших випустили ще й
кольоровий додаток — мистецький
альбом «Рівне та рівнята», а букви до
креативного видання малювали учні
тридцяти трьох (!) рівненських шкіл.
Тому, як зауважує Олена Медведєва,
всі літери виконані в особливих стилях. Багато часу доводилося працювати з документальними даними,

7

У резиденції Санти, яку волинські лісівники
створили на базі воротнівського Лісівничого
молодіжного центру, побували діти воїнів АТО
Світлана ДУМСЬКА

С

вято та гостинці подарували відвідувачам працівники ДП «Ківерцівське ЛГ». Забезпечили доїзд у чарівну місцину члени ГО «Інститут волонтерства та громадської співпраці».
— Створення резиденції — ідея начальника
обласного управління лісового та мисливського
господарства Олександра Кватирка. Реалізували її
спільними зусиллями багатьох колективів наших підприємств. Для всіх гостей діятиме поштова скринька
Санти, розміщена біля центрального будинку. Пишіть
листи, залишайте у них свої контакти. А новорічні свята з аніматорами, майстер-класами, танцями будуть
організовані для діток, які потребують підтримки, та
представників учнівських шкільних лісництв, — розповів директор ДП «Ківерцівське ЛГ» Віталій Каращук. n

14 РОКІВ ЗА ДЕРЖАВНУ
ЗРАДУ
Такий вирок почув російський шпигун,
якого затримали у Рівному
Валентин СТАВСЬКИЙ

Н

агадаємо, було це у жовтні минулого року. Як
стало відомо працівникам СБУ, агент головного
розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації сконтактував із
старшим офіцером Сухопутних військ Збройних сил
України — хотів отримувати від нього секретну інформацію. Тим часом наш офіцер вчинив як справжній
патріот України: зв’язався із контррозвідкою, і після цього було організовано затримання шпигуна.
Ним виявився громадянин України, який постійно
проживав у Росії. Його куратором був співробітник
російських спецслужб. За надану інформацію, яка
стосувалася бойової підготовки, озброєння, мобілізаційного розгортання, співробітництва з іноземними
партнерами у військовій сфері, агент обіцяв передати військовослужбовцю 30 тисяч доларів США за рік
співпраці, крім цього, сприяти в наданні йому та його
родині російського громадянства…
Вироком Корецького районного суду Рівненської області російського шпигуна визнано винним
за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і засуджено до 14 років ув’язнення
з позбавленням військового звання та громадянства України. n

ШКОЛА Й АВТОБУС —
ПІД ЯЛИНКУ
У селі Вербка, що на Ковельщині, днями розпочав роботу новий освітній заклад
Олена ВОЛИНЕЦЬ

У

рочисте його відкриття відбулося за участі голів
облдержадміністрації Володимира Гунчика, Ковельської райдержадміністрації Віктора Козака,
Дубівської об’єднаної територіальної громади Романа Троцюка. Будівництво школи розпочали ще у 2016
ро
році. Виконувати необхідні роботи взялися фахівці
Т
зО «Житлобуд-2» на чолі з Леонідом Стефановичем.
ТзОВ
Окрім ключа від храму науки, керівник найвищої
ви
виконавчої гілки влади в області Володимир Гунчик
уурочисто
р
вручив господарям ключі від новенького
шк
шкільного автобуса, придбаного на умовах співфінанс
ув
сування.
У кінці нинішнього року у Ковельському районі було відкрито ще й дитячий садок у селі Радоши
шин та оновлену школу у Дубовому. Дубівська ЗОШ
І — ІІІ ступенів — опорний заклад громади, де навчає
ть майже триста дітей. Тепер вони мають хороші
ється
уумови
м
для занять. Для виконання робіт були залучені
ко
кошти субвенції з Державного бюджету. n

Олександр ДУРМАНЕНКО

К

олись у чиюсь світлу
голову прийшла думка
встановити човна з вітрилом на лід. А щоб цікавіше
було — додати ще й ковзани.
Мабуть, вигадав це якийсь рибалка, якому було важко добиратись з уловом до берега та
й душа сумувала за мандрами
водоймою. Так виник особливий вид транспорту — буєр,
назва якого походить від голландського слова, що й означає «легкий човен».
Конструкція льодового вітрильника дуже проста — обтічний корпус, виготовлений
з дерева чи пластику, несе на
собі щоглу з вітрилом. А спирається все це на три ковзани.
Побудувати власноруч буєр
цілком реально. Для цього
необхідно мати креслення та
гроші. А найголовніше — ентузіазм і креативну енергію — якраз такі, як у героя моєї розповіді — Володимира Кубая. Він

разом із однодумцем Сергієм
Грицюком створив громадську організацію «Шаковель»,
основна мета якої — розвиток
активного відпочинку на Шацьких озерах.
Минулоріч ми розповідали

«

Йдуть перемовини з яхт–клубом із Червонограда, котрий
також має декілька суден для
того, щоб провести спільний
турнір. Організовують безкоштовні уроки з управління
буєрами й катають усіх охо-

Мене й досі вважають диваком, який живе
фантазіями про «білий туризм». Я ж лише
вірю в майбутнє активного відпочинку
і намагаюсь зробити все для того, щоб
Шацькі озера стали його осередком.

про хлопців і їхнє захоплення
приборканням вітру на власноруч побудованих буєрах. А
як справи складаються майже
через рік після попередньої
зустрічі? Володимир розповідає, що якщо розпочинали з
планів популяризації активного зимового відпочинку, то, не
зогледівшись, створили міні–
базу буєрів, яких нині вже 3.

»

чих. А ще чекають від зими
морозу та вітру…
Плани ентузіастів лише
змаганнями між льодовими
вітрильниками не обмежуються. Великі сподівання Володимир покладає на розвиток
хокейного «напрямку». Якщо
минулого року «Шаковель»
робив перші кроки в цьому
виді спорту, то цьогоріч пла-

нує організувати як мінімум 4
хокейні турніри. Для цього запрошуються команди з району,
пропагується активне зимове
дозвілля в школах. З допомогою спонсорів закупили комплекти форми — дитячої та для
дорослих. Не обійшли увагою і
екіпіровку — нові ключки, щитки та маски зараз коштують
шалені гроші. Ось і підшуковують уживаний, але в хорошому
стані інвентар від закордонних
колег. Запас міцності спортивного приладдя там такий, що
він ще служитиме роками й
шацьким ентузіастам. З таким
підходом змагання пройдуть
на серйозному рівні. Тож зараз
активісти «Шаковелю» працюють над облаштуванням «льодової арени» — озера Велике
Чорне. Тут готується територія
під каток, проводиться освітлення, встановлюються лави
для глядачів, місця для прокату
ковзанів.
Насамкінець запитую про

РЯТУВАВ МАТІР — І ЛЕДЬ
НЕ ЗАГИНУВ ІЗ НЕЮ
На Рівненщині жінку та її сина збив потяг
Богдан
Б
о
ПОЛІЩУК

55
Приборкувач вітру Володимир Кубай: «Щоб навчитись керувати
буєром, достатньо 15 хвилин».

особливу людину–планету, яку
б Володимир «відкрив» усім
читачам нашої газети.
— Важко назвати когось
одного, — чую у відповідь. —
Вдячний своїм однодумцям,
які додають сил у подоланні
перешкод. Мене й досі вважають диваком, який живе фан-

тазіями про «білий туризм».
Я ж лише вірю в майбутнє
активного відпочинку і намагаюсь зробити все для того,
щоб Шацькі озера стали його
осередком. Тоді дозвілля буде
приносити людям користь. А
гроші — то таке. Аби були погода та здоров’я! n

-річний житель села Білашів Острозького
району легковим автомобілем привіз до залізничної станції «Острог», що у селі Оженин,
с
в
свою
53-річну дружину і трьох синів — 25, 17 і 9 років
ків. Вони спізнювались на поїзд. Тож коли помітили
по
потяг, то почали перебігати колії. Старший і наймо
молодший сини встигли, а матір затрималася. Це
по
помітив 17-річний син, який кинувся їй допомогти.
Утім, жінка таки потрапила під колеса і від отриманих
травм померла. Юнака госпіталізували у хірургічне
відділення Острозької центральної районної лікарні.
Медики у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму живота
та розрив селезінки.
За фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу
України. n
Більше новин — на сайті VOLYN.COM.UA

8

ПЛАНЕТА НА ІМ’Я ЛЮДИНА

«Волинь-нова» | 28 грудня 2017 Четвер| ¹144

n Зверніть увагу!

www.volyn.com.ua

ДОСЛІДИВ СВІЙ РОДОВІД ДО 11-ГО КОЛІНА
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

Настоятель Свято–Михайлівської церкви села Бужанка
Іваничівського району відомий ще й своїми історичними
працями. Що змусило уродженця Сокальщини після
приїзду на Волинь зайнятися
пошуками фактів не лише
про історію свого родоводу,
а й населених пунктів, де
правив, тамтешніх святинь?
Алла ЛІСОВА

У ЛУЦЬКУ ЗАПРАЦЮВАВ
ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ
КЛІЄНТІВ
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
гії і запевнив, що облдержадміністрація
завжди підтримуватиме усі починання, які
стосуються цієї сфери. Заступник
в. о. міського голови Луцька Олександр
Рачков подякував, що «Волиньобленерго»
розпочало впровадження проекту з обласного центру, де обслуговується найбільша кількість споживачів електроенергії.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл
відзначив, що робота від щирого серця
завжди знайде людську вдячність.

Відкриття нового підрозділу,
який надаватиме широкий
спектр послуг споживачам
електроенергії, відбулося у
день професійного свята –
Дня енергетика – 22 грудня

В

ідтепер усі питання, пов’язані
з електропостачанням, жителі
обласного центру можуть розв’язати швидко та результативно. У
цьому їм максимально сприятиме сучасний Центр обслуговування клієнтів, який
працює на вул. Лесі Українки, 16–а.
Завдання нового сервісу – зробити
обслуговування споживачів електроенергії максимально зручним, комфортним і
необтяжливим. Цьому сприяють чимало
факторів: простора, спеціально пристосована для прийому великої кількості людей
зала, функціонування сервісу «електронна» черга, достатня кількість висококваліфікованих спеціалістів.
Як зазначив під час урочистого відкриття Центру генеральний директор ПрАТ
«Волиньобленерго» Володимир Купчак,
пілотний проект спрямований саме на
покращення якості та оперативності обслуговування. Аби йти назустріч людям,
товариство навіть у період фінансової
скрути турбується про належний рівень
своєї роботи. Також він додав, що в області загалом передбачено відкриття ще
п’яти–шести аналогічних центрів, які працюватимуть у найбільших містах регіону.
Ідею створення такого підрозділу підтримав і заступник голови Волинської ОДА
Сергій Кошарук. Він побажав, щоб область
стала лідером в Україні із впровадження
відновлювальних джерел електроенер-

будуватиме свою роботу
« Центр
за принципом «єдиного вікна».
Звертатися сюди можна
щоденно, з понеділка до
п’ятниці, з 8.00 до 17.00 без
перерви на обід.

»

Начальник управління маркетингу та
контролю якості «Волиньобленерго» В’ячеслав Наумчук, під безпосереднім керівництвом якого і працюватиме підрозділ,
провів ознайомчу екскурсію і запропонував гостям одразу скористатися новим
сервісом.
Центр будуватиме свою роботу за
принципом «єдиного вікна». Звертатися
сюди можна щоденно, з понеділка до
п’ятниці, з 8.00 до 17.00 без перерви на
обід. На початках він надаватиме послуги
лучанам, а згодом розширить свої повноваження і на мешканців Луцького району.
Протягом січня для вирішення проблем
із електропостачанням лучани можуть
заходити також у Луцьку міську філію за
адресою м. Луцьк, вул. Залізнична, 1. А з
лютого їхнє обслуговування буде здійснюватися тільки у новому Центрі обслуговування клієнтів. n

Кубінський
« Петро
вважає, що покликання
священика — нести
людям слово Боже
крізь призму історичної
правди, що й спонукало
до пізнання
минувшини.

»

нелегкі завдання, отець Петро Кубінський мовив:
— Є такий чоловік, про якого
хотілося розповісти іншим, в тому
числі читачам газети «Волинь–
нова». Це — Сергій Харук, фельдшер
«швидкої» допомоги при Нововолинській центральній міській лікарні.
Проживає в шахтарському місті. Але
оскільки родом із села Шахтарське,
то й погодився виконувати обов’язки старости тамтешньої каплички.
Отець Петро називає пана
Сергія авторитетним серед громади, безвідмовним і надійним, вмілим, відмінним редактором його
праць. А ще він — добропорядний
сім’янин. Отець Петро проводив
обряд шлюбу під час одруження
Сергія, хрестив його дітей, чим
дуже гордиться. «Побільше б таких
людей у країні, то жили б у мирі та
благополуччі!» — емоційно заявляє
батюшка. n

«Ще й досі вчимося у мами
не дати загрубіти своїй душі»
Брати зробили рідний Тагачин спортивним селом
П’ятеро синів Марії
Яворської, незважаючи
на діяльність у різних
сферах, зуміли через усе
життя пронести любов до
спорту і, вже перебуваючи на заслуженому відпочинку, відродити у селі
проведення спортивних
змагань. А безпосередній
організатор турнірів —
67–річний Микола — ще й
сам досі майстерно грає
у футбол

Фото Олександра ФІЛЮКА.

Споживачів обслуговуватимуть дванадцятеро працівників центру.

П

етро Кубінський (на фото)
вважає, що покликання
священика — нести людям
слово Боже крізь призму
історичної правди, що й спонукало
до пізнання минувшини. Це — дві
нерозривні лінії в його діяльності як
священнослужителя та краєзнавця.
Цей шлях розпочався у
1990 році, коли відбулося возведення в сан ієрея у Свято–Троїцькому соборі Луцька. Відтоді виконував пастирську місію в храмах
Волині. А коли 9 листопада 1991
року у Бужанці відкрили церкву, Петро Кубінський став її настоятелем.
Із того часу почав відновлювати
старі і започатковувати нові традиції на теренах Бужанки. Паралельно
починає вивчати історію цієї місцевості. Тісно співпрацював із відомими краєзнавцями, на жаль, уже
покійними Миколою Корзонюком

і Олександром Бобаком. Першою
дослідницькою ластівкою у співавторстві з останнім вийшла книга
«З ласки Божої» — документальна
розповідь про історію сіл Бужанківської та Поромівської сільських
рад. Ця праця стала своєрідним
підручником для школярів та вчителів. Торік видав окремий буклет
про 25–річчя рідного храму архістратига Михаїла. Та найбільш вагомими виданнями стали дві книги
— дослідження «Родовід Кубінських
— Панасів», у якій автор закарбував
дані про своїх пращурів аж до одинадцятого коліна, та «Батьківщина
в моєму серці», де майстерно відтворив славну історію рідного села.
Саме урочисту презентацію останньої отець Петро називає найбільш важливою подією року, що
минає. Більше ста учасників цього
свята взяли участь у літії на вшанування одинадцяти відомих краєзнавців краю. Втішився священик,
що разом із парафіянами вдалося
відновити капличку Успіння Пресвятої Богородиці у селі Шахтарське.
Наступного року, якщо буде на те
Божа ласка, священик має намір
взятися за відновлення занедбаної
або побудову нової каплички преподобного Онуфрія у селі Бортнів.
Також планує продовжити духівничо–краєзнавчу роботу. Зокрема,
готує ще одну історичну книгу. На
запитання, хто йому допомагає виконувати поставлені перед собою

дотепер
« Ізалишається
життєрадісною,
лагідною, готовою
обійняти весь
світ, усіх обігріти
і нагодувати.

»

Інна ПІЛЮК

М

иколі Яворському,
уродженцю
села
Тагачин Турійського району, без сумніву, у житті траплялися сотні
цікавих та достойних людей.
Та коли запитували у нього, історика за фахом (кілька десятиліть пропрацював викладачем історії в Нововолинському
електромеханічному коледжі)

У свої 67 Микола Яворський
ще виходить у якості гравця на футбольне поле.

і спортсмена за захопленням,
кого б він назвав особисто для
себе Людиною–планетою, він,
якось зовсім не задумуючись,

відповів: «Свою маму».
Звісно, зізнається чоловік,
таке розуміння прийшло не
одразу, адже у дитячому віці,

як і більшість однолітків, рівнявся на літературних героїв:
— Тепер усі люблять хаяти
минуле, в тому числі — і літературу радянського періоду.
Але я не говорив би таке про
все, написане у ті часи. Безперечно, на змісті багатьох
творів позначилася тогочасна ідеологія, але герої — це ж
були реальні люди в реальних умовах, а не віртуальні,
як нині. Від них можна було
переймати багато достойних
рис характеру, на них варто
було б рівнятися.

Але з досвіду прожитих років він усе-таки радив би брати
приклад тільки з тих людей,
хто поруч з вами. Для нього
такою людиною є мама, 91–
річна Марія Микитівна:
— Може, це й дивно, але
для нас, п’ятьох братів, чомусь саме вона, а не тато,
була взірцем. У минулому
важке голодне дитинство,
юність загубила у фашистських таборах. Потім – тяжка
колгоспна праця. За всім цим
вона не дала загрубіти своїй
душі, зберегла вміння прощати. І дотепер залишається життєрадісною, лагідною,
готовою обійняти весь світ,
усіх обігріти і нагодувати. До
того ж завжди жила нашими
хлопчачими інтересами. Наприклад, знала та й зараз ще
пам’ятає майже усіх гравців
київського «Динамо» 60–х
років. Хоча закінчила тільки 4
класи школи, заохочувала нас
до читання, до освіти, незважаючи на те, що роботи в селі
вистачало, і читати — то було
ніби як байдикувати. А ще все
життя співала. І коли я задумався, що би хотів ще перейняти у мами, то одразу на
думку спадає — співати.
А загалом завжди треба залишатися самим собою
і жити так, аби потім не було
соромно за свої вчинки. n

Вітаємо!
2 січня доля подарує щасливе 70-річчя найкращій матусі
та бабусі, жительці села Боровне Камінь-Каширського району

Вірі Савівні
ПИВОВАРЧУК.
Дорога матусю, дякуємо за виховання, за життєву
науку. Нехай не болить вам серце і натруджені руки, міцним буде здоров’я, довгою, світлою, багатою на добро та
радість життєва дорога. Нехай
оптимізм, віра, надія допомагають долати труднощі. Зустрічайте
весни ще багато літ і хай вони приносять натхнення
творити добро, господарювати у своїй оселі. Нехай
милосердний Господь допомагає у всіх справах, посилає щедру благодать, а Матінка Божа оберігає від
негараздів.
З любов’ю і найкращими побажаннями
діти, внуки.

Сьогодні святкує
ювілейний день народження найдорожча
у світі людина, любляча дружина, турботлива матуся, чуйна сестричка та найкраща
бабуся

Світлана Євгеніївна
ШВАЙКО,
жителька Луцька.
Дорогенька імениннице, бажаємо
тобі міцного здоров’я, любові та шани від
близьких, щоб очі світилися щастям, а на
душі було тепло та радісно.
Де взяти слова, щоб вдячність
передати
За все добро, за ласку, за любов,

За світ, що нам подарувала,
За тепло, що даруєш нам знов.
За добре серце, щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу
Тобі від усіх нас низенький уклін.
Хай серце у грудях ще довго палає,
Господь хай здоров’я міцне посилає,
А Матінка Божа
— Цариця Свята —
Дарує щасливі
та довгі літа.
З великою
повагою,
вдячністю
та любов’ю
чоловік, діти,
сестра, внуки.

23 грудня відсвяткував 25-й день народження дорогий
син, житель села Угринів Горохівського району

Вадим Ігорович
ЛИСИЙ.
Гордість ти наша і віра, син найкращий — сім’ї крила. Бог
тебе хай береже і негоду розжене, щоб життя було яскравим,
щоб сімейний гарний лад панував в сім’ї весь час. З днем народження вітаємо. Щасливі, що такого сина маємо.

***
А 25 грудня золотий ювілей зустріла кохана дружина, турботлива матуся, любляча бабуся

Галина
Михайлівна.
Матусю рідна, добра, кохана, єдина! Дякуємо за серце
чуйне і ніжне, за щиру турботу про нас, за добру пораду,
привітну усмішку. Спасибі від
кожного з нас. Хай ангел Божий
поруч крокує, а Божа Мати береже від зла. Живіть, рідненька,
ще довго на світі, будемо всі ми любов’ю зігріті.
Бажаємо здоров’я міцного й усяких благ до нього,
жити і горя не знати, щоб сотую зиму із нами стрічати.
З повагою, шаною та любов’ю
чоловік, діти, внуки, вся родина.
Колектив відділення поштового зв’язку Кричильськ Сарненського
району Рівненської області вітає начальника відділення

Надію Филимонівну
ДАВИДЮК
із 60-річним ювілеєм, який відсвяткувала 26 грудня.
Шановна імениннице, бажаємо більше яскравих емоцій
і незабутніх вражень, щоб
завжди зігрівали теплі слова
близьких і рідних, щоб ваше
серце ніколи не торкнулася
тінь розчарувань.

Благополуччя
і достатків,
Втілення задумів і мрій,
Багатства, розкошів
і статків,
Щастя і радості
завжди.

60-річний ювілей відзначатиме
2 січня дорогий
тато, дідусь, житель
села Хренів Іваничівського району

Микола
Андрійович
МУРМИЛЬ.
З нагоди ювілею прийміть найщиріші вітання. Нехай кожен ваш день буде
сповнений гарними новинами та вдалими справами, а домівка — родинним затишком і Божою благодаттю на довгі та
щасливі роки.

Роки портретами висять,
Роки життєві й трудівничі.
Та що для вас ці 60,
Усього лиш по 20 тричі.
Тож хай щороку вас втіша
Грай солов’їний
і лелечий.
Хай сонцем
повниться душа
Бо 60 — це ще
не вечір.
З найкращими
побажаннями
дружина,
сини, невістки,
внуки.

Завтра ювілейний день народження завітає до жительки села
Хорлупи Ківерцівського району
24 грудня відсвяткував 40-річний ювілей настоятель храму Святого Духа УАПЦ
села Великий Омеляник Луцького району
протоієрей

Павло
КРАЄВСЬКИЙ.
Всечесний отче, дякуємо Богу за дар
вашого життя, за ваше служіння, за зерна
любові, милосердя, віри і надії, які засіваєте в наших серцях.
Схиляємо голови з
визнанням і подякою за ваші труди,
молитви за нас.
Хай вік вас благоукрашає, сплітається вінцем хороших справ. Життя

3 січня святкуватиме день народження
любий чоловік, турботливий тато та дідусь,
дорогий сват

Павло Йосипович
КОСТЮК,
житель села Власюки
Любомльського району.
Приходить час, роки
минають, їх не спинить,
не наздогнать. Душа, здається, ще співає,
а за плечима — 70.
Роки, мов птахи, у вирій відлітають,
Спогади мережать далі голубі.
Хай вашу стежку квіти застеляють,
Ви залишайтесь бадьорі й молоді.

по висхідній триває,
щоби рік кожен мудрості додав. Такої,
що іде від Бога, що
вказує буття високий
зміст. Ця мудрість
нам в житті підмога, що укріпляє наш
духовний хист. Ви
приклад ближнім подавайте, проходьте
з вірою життєвий путь, багатства неземні
збирайте, які до Царства Божого ведуть.
Многії і благії літа!
З молитвою,
вдячністю і любов’ю
парафіяльна громада храму Святого
Духа УАПЦ села Великий Омеляник.

Зберуться діти, внуки,
Неповторним стане день.
Вітання, квіти і слова любові
Теплом зігріють славний ювілей.
Хай вам здоров’я тільки додається,
Душа хай буде завжди молода.
Хай множиться добро і водограєм
ллється,
Хай щастя
ділиться
на многії і благії літа.
З повагою
дружина,
діти,
невістки, зяті,
внуки, свати,
велика родина.

Наталії Володимирівни
ПРОТАСЮК.
Дорога імениннице, зичимо тобі міцного здоров’я, родинного затишку, Божої благодаті на многії літа.
Твій ювілей — не тільки твоє свято,
Радіють рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле ще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Щаслива доля огорта крилом.
Хай весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
З любов’ю
тато, мама, син Андрій, донька Владислава,
брат Сергій, братиха Мирослава, племінники Яна, Віктор.

1 січня святкуватиме ювілейний
день народження
— 50 років — дорога матуся, любляча бабуся

Катерина
Іллівна
ПІВНЮК,
жителька села Новий Двір Турійського
району.
Дозвольте сьогодні нам вас
привітати,
Любові й подяки слова вам
сказати.
За лагідне серце, за щиру турботу,

За руки невтомні, нелегку роботу.
За те, що зростили, за хліб на столі
Спасибі, рідненька, уклін до землі.
Хай щастя приходить до вашого
дому,
Програвши недуги, тривоги
та втому.
Щоб радісно
сяяло ваше
обличчя,
В міцному
здоров’ї
зустріли 100-річчя.
З повагою
та любов’ю
діти, внуки.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n На поворотах долі
Sandra OLEK

— Так.
— То, можливо, ми зможемо
бути разом.
Ненормальний, це точно.
Не минуло й тижня, як він
з’явився у салоні. Тільки те й робить, що торохкотить про свою
юну Лілею. То чому ж щодня
нетерпляче очікую його приходу? Чому з жахом думаю про те,
що, купивши квіти, він більше
не прийде в наш магазин? Чому
хочу знищити букети, як тільки їх
привезуть?
Він прийшов 31 грудня
ввечері.
— Ось і ваші лілеї.
Простягнула йому п’ять
букетів.
— Дякую. Я ваш боржник.
Лунко зачинилися двері. На
серці стало порожньо.
Він повернувся через годину,
ведучи за руку юну Барбі.
– Це — моя Лілея.
Дівчина пригорнулася до
нього. Мені стало зле, хоч добре
знала про її існування. Він помітив мій стан.
— Любо, це — моя дочка.
Її мати колись покинула мене,
промінявши на гроші Лілеїного
вітчима. А коли вона померла,
він визнав дочку своєю. Щоб
моя дівчинка не повернулася
до мене, придумав жорстоку
казочку про те, яким поганим
був її справжній тато. Я знав,
що моя, схожа на квітку, дитина
дуже любить квіти, але вона не
бажала говорити зі мною. І лише
коли побачила ті, чиє ім’я вона
носить, не змогла одразу їх
знищити. Я скористався з такої
миттєвої паузи, щоб розповісти
їй правду.
Він притулив до себе дочку.
— Ще раз дякую вам за квіти.
До речі, Любо, ви могли б полюбити чиюсь дорослу дитину?
Ще не зовсім розуміючи,
ствердно хитнула головою.
— Тоді для початку запрошую
вас зустріти Новий рік із нами. n

ЛІЛЕЯ НОВОРІЧНА

—Ц

е тільки на
плакаті, а насправді ми їх
і не отримуємо.

Дуже дорогі.
— А можна на замовлення?
— Так. Але це має бути не
менше п’яти букетів.
— Добре. А коли надійдуть.
— До Нового року.
— Тоді поки дайте ось ці
ромашки.
Він прийшов через кілька
днів і, довідавшись, що квіти
ще не привезли, взяв гіацинти. Розрахувався. Поклав їх на
прилавок.
— Це вам.
— Може, чаю? — несміливо
запитала.
Нічого не відповів. Пішов.
А я почувалася прохачкою–жебрачкою.
— А це — до чаю, — почувся його голос. Витяг із пакета
коробку цукерок.
— Мої улюблені, — сказала
потішено.
Цукерка здалася гіркою після
його слів:
— Її також. Вона взагалі схожа на квітку. Ось — дивіться.
Показав фотографію в телефоні. Білява лялька Барбі.
— Щойно виповнилося шістнадцять.
Звичайно ж, куди мені
з моєю тридцяткою!
— А знаєте, що вона робить
з подарованими квітами? — спитав, сміючись.
— Засушує на згадку?
— Ламає й викидає через
вікно!
— І це вас тішить?
— Це значить, що я їй не байдужий. Вона мене ненавидить.
— І чого таким радісним голосом? Може, якийсь хворий?
— Ненависть — це почуття.
Розумієте, ще й сильне. Значить,
є надія перетворити його на лю-

Він забіг у магазин лютої грудневої заметілі. Пішов
в глиб салону. Не був оригінальним. Вибрав білу,
намальовану на рекламному плакаті, схожу
на гігантську орхідею африканську лілею
Вип’ємо за
« —кохання!
— Чиє? —
пробувала вколоти.
— Моє. Ваше. Яка
різниця? За те, що
воно є. Що від нього
народжуються діти.
Особливо такі гарні,
як вона.

»

бов. І я це зроблю. Обов’язково.
— А чому вона вас ненавидить.
Спохмурнів.
— Колись поясню. Бувайте.
Він з’явився під закриття
наступного дня з цілим альбомом знімків й повів мене в бар.
Мимоволі водила очима по
фото. Яка гарна дівчина! Він же
їй в батьки годиться. На що й
сподівається? Хіба хоче купити?
— Цю машину подарували
їй ви?
— Це їхня. Не з моєю зарплатою.
Точно, божевільний.
— Вип’ємо за кохання!
— Чиє? — пробувала вколоти.
— Моє. Ваше. Яка різниця?
За те, що воно є. Що від нього
народжуються діти. Особливо

такі гарні, як вона.
Перехопив мій сумний
погляд.
Р

Е

К
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— Поплакався вам. Зіпсував
настрій. Вибачте. Спасибі за
компанію. А ви любите дітей?

А

ШЛАКОБЛОКИ

ВОЛИНСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА ОГОЛОШУЄ АУКЦІОН З ПРОДАЖУ
СКЛАДСЬКОГО ПРИМІЩЕННЯ,
що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Рожище, вул. 1 Травня, 40, 1982
року введення в експлуатацію, загальною площею 259,3 кв. м.
Стартова ціна продажу 220 000 грн.
Перший крок аукціону 22 000 грн.
Аукціонна комісія працює з 8.30 до 17.30, перерва з 13.00 до 14.00, за адресою:
м. Луцьк, вул. Ковельська, 13, тел. 72–81–55.
Кінцевий термін реєстрації для участі в аукціоні 11.01.2018 року.
Аукціон відбудеться 17.01.2018 року об 11–й годині в приміщенні Волинської облспоживспілки за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 13.
До початку проведення аукціону учасник перераховує на поточний рахунок Волинської
облспоживспілки (р/р 260023014105 філія Волинське ОУ АТ «Ощадбанк» м. Луцьк, МФО
303398, код ЄДРПОУ 01743401) кошти на суму 10% стартової ціни та реєстраційний внесок — 170,00 грн.
З питань ознайомлення з об’єктом звертатися у Волинську облспоживспілку: м. Луцьк, вул. Ковельська, 13, тел.: 72–37–69, 24–94–07, 72–81–55, факс
72–44–02 (з 8.30 до 17.30 у робочі дні).

(â³äñ³âîáëîêè)
40 х 20 х 20 від 8,50 грн
40 х 10 х 20 від 6,50 грн

(0332) 70-85-72,
(050) 512-72-05

Продам осипку,
висівки, зерно.
Можлива доставка.
Тел.: (0332) 70-85-72,
050-616-72-00.

CУДОВІ ОГОЛОШЕННЯ
Ковельський
міськрайонний суд Волинської області
23.11.2017 року розглянув справу
за позовом підприємства теплових
мереж «Ковельтепло» до Нікончук
Тетяни Зіньківни про стягнення заборгованості по оплаті за комунальні послуги з ухваленням рішення,
яким вирішив: позов задовольнити
повністю. Стягнути з Нікончук Тетяни Зіньківни, 13.01.1951 року народження, на користь підприємства
теплових мереж «Ковельтепло» заборгованість по оплаті комунальних
послуг в сумі 1 163 (одна тисяча сто
шістдесят три) грн 02 коп., що виникла станом на 01.08.2017 р. у період
з лютого по липень 2014 р. включно,
та судові витрати у справі на суму
1 600 (одна тисяча шістсот) грн. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив. Заяву
про перегляд цього рішення може
бути подано відповідачем протягом

10 днів від дня отримання копії заочного рішення. Рішення може бути
оскаржене до Апеляційного суду Волинської області через Ковельський
міськрайонний суд протягом 10 днів
від дня його проголошення.

***

У Рожищенський районний суд
Волинської області за адресою: м.
Рожище, вул. Грушевського, 4, каб.
№ 4 на 15 год. 17 січня 2018 року
в якості відповідача у справі за позовом Кислюк Ольги Антонівни до
Кислюк Надії Сергіївни про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням,
викликається Кислюк Надія Сергіївна.
Відповідач має право подати свої
заперечення проти позову, посилання на докази, якими вони обгрунтовуються, та повідомити про них суд.
У разі неявки відповідача справа
буде розглядатись у його відсутності.
(Головуючий — суддя І. І. Сіліч).

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

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

ПП БУРМАКА Н. П.
30 грудня, 13 січня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від

АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ

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

l

Терміново продається садиба в
центрі смт Ратне. Є газифікований
будинок, земельна ділянка, прибудинкові споруди. Ціна договірна.
Власник. Тел.: 095 69 79 199, 097
82 67 418.
l Продається цегляний будинок
(92.6 кв. м, 5 кімнат) у м. Берестечко Горохівського району. Є газ,
вода, літня кухня, мисливський будинок, 2 хліви, 2 льохи, земельна
ділянка (0.15 га). Ціна договірна.
Тел. 097 43 03 725.
l Продається у с. Княгининок
(Маяки) Луцького району будинок з
керамоблоків (9 х 12.5, новозбудований, покрівля з металочерепиці),
є усі зручності, приватизована земальна ділянка (0.25 га). Ціна договірна. Тел. 099 73 01 055.
l Терміново продається у центрі м. Рожище половина будинку
(3 кімнати, кухня, ванна). Зроблений євроремонт, усі зручності. Є
земельна ділянка (4 сотки). Тел.
066 00 18 595.
l *Продається у с. Суховоля
Луцького району будинок (71 кв. м),
є хліви, погріб, колодязь, 50 соток
городу. Ціна 340 000 грн (20 км від
Луцька). Тел.: 066 84 59 765, 050 13
55 196.
l Недорого продається дерев’яний будинок (2 кімнати, кухня, комора, веранда) у с. Мирне Горохівського району. Проведений газ,
світло, є сарай, літня кухня, погріб,
криниця. Зручний доїзд, 35 км від
Луцька. Тел. 095 90 84 640.

АВТОРИНОК

l

Куплю автомобіль ЛуАЗ («Волинянка»). Розгляну будь–які варіанти. Тел. 095 36 08 071.
l Продається автомобіль ГАЗ-53
(самоскид), бензин. Тел. 097 71 85
412.
l Куплю автомобіль на українській
чи іноземній реєстрації. Можна після ДТП. Тел. 066 75 61 049.
l Терміново куплю автомобіль на
українській реєстрації. Розгляну всі
варіанти. Тел.: 095 01 32 359, 097
71 47 792.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА

l

Продається трактор Т-25 (причіп 2 ПТС-4) у доброму стані, неперефарбований. Тел. 097 17 15 800.
l Продається причіп 2 ПТС-4. Тел.
067 14 21 204.
l Продається плуг (2 х 25, з передплужниками, у дуже доброму
стані). Тел. 099 07 14 988.
l Продам: трактори МТЗ (нові та
б/в); комбайни бурякозбиральні та
зернозбиральні (усі моделі); фронтальний навантажувач на МТЗ;
шини (8.3/8-20; 12,5х80-18); кожух
на двигун СМД; двигун «Вольво» до
комбайна «Кляйне»; документи на
МТЗ, Т-25, 2 ПТС-4, СК-5 «Нива»;
ворота гаражні (3.10 х 3.10). Тел.:
097 27 77 435, 050 67 11 093, 098
12 57 618.
l Продається трактор МТЗ-80 у
доброму стані (с. Підгайці Луцького
району). Тел.: 050 53 95 710, 098 63
05 257.
l Продається недорого трактор
Т-25 (привезений з Польщі). Тел.:
066 34 56 267, 098 64 06 233.
l Продається трактор Т-40 АМ у
дуже доброму стані. Тел.: 098 64 06
233, 066 34 56 267.
l Продається різна с/г техніка:
картоплесаджалки,
картоплекопачки, картоплекомбайни, плуги,
культиватори, дискові борони,
грунтофрези, косарки, сінограбарки, обприскувачі, розкидачі міндобрив, сівалки, прес–підбирачі,
зернозбиральні комбайни, трактор
Т-25. Тел.: 067 93 46 442, 095 15
53 666.
l Продається трактор Т-25 у доброму стані (привезений з Польщі).
Тел.: 050 28 69 222, 097 14 20 540.
l Продається трактор Т-25 (привезений з Польщі) у доброму стані.
Недорого. Тел.: 096 42 90 426, 067
79 08 629.
l Продається трактор Т-25 у доброму робочому стані (є вибір).
Доставлю по області безкоштовно.
Тел.: 066 47 09 124, 097 12 77 234.
l Продам міні–трактори (японського виробництва): «Кубота»,
«Янмар», «Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від 17 до 80 к/сил). Повний
пакет документів, без використання
в Україні (фреза у подарунок). Можлива доставка. Тел.: 097 76 27 586,
050 56 17 800, 096 74 51 932.
l Продається різна с/г техніка:
дискові борони, плуги, прес–підбирачі, обприскувачі, культиватори,
картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі міндобрив, косарки роторні,
грунтофрези, млини, а також запчастини та комплектуючі. Тел.: 067
47 87 264, 095 00 50 455, 095 81 59
912, 096 34 46 777.
l Продаються: трактори Т-25,
МТЗ, зернозбиральні комбайни,
дискові борони, роторні косарки,
обприскувачі, саджалки, сівалки,
плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, фронтальний навантажувач до
МТЗ, телескопічні навантажувачі,

гноєрозкидачі, шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес–підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO». Тел.: 097 23
95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ

l

Продам піноблоки (20х30х60,
12х30х60) та шлакоблоки. Можлива
доставка. Тел.: 099 44 51 353, 067
72 82 946.
l Продам вилочний навантажувач
«Маніту», 1990 р. в., привезений з
Польщі, у дуже доброму стані (підходить для роботи з лісом). Тел.
098 64 31 463.
l Недорого продаються меблі
для підліткової кімнати (шафи для
одягу та книжок, ліжко, робочий
стіл). Все у дуже доброму стані.
Тел. 067 24 85 949.
l Продам: жом, дрова, пісок, відсів, щебінь (різних фракцій), камінь
формак, блоки будівельні, цеглу.
Доставлю пиломатеріали (вантажопідйомністю до 10 тонн). Тел. 050
37 81 998.
l Продам: жом, торфобрикет,
цеглу вогнетривку (нову та б/в),
шифер (б/в), пісок, щебінь, відсів,
керамзит, цемент, вапняк (на вимостку дороги), глину, землю (на
вимостку), гній коров’ячий. Вивезу
сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ
(самоскид). Послуги міні–навантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00
567, 050 72 27 271.
l Продам: жом, дрова рубані
(твердої породи), торфобрикет,
цеглу білу та червону (нову та б/в),
пісок, щебінь, відсів, шифер (б/в),
глину, чорнозем. Доставка. Послуги навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продам: жом, пісок, щебінь,
цеглу, відсів, чорнозем, дрова, торфокрихту, бутовий камінь, торфобрикет, глину, землю (на вимостку),
цемент. Вивезу сміття. Послуги автомобілем ЗІЛ (самоскид), міні–навантажувачем «Бобкат». Тел.: 050
60 97 986, 098 91 25 884.
l Продам: шифер (б/в), картоплю, буряк, сіно в тюках. Тел. 066
26 20 423.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю.
Тел.: 097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Продам: оцинкований металопрофіль (товщина 0.35 —
90 грн/кв. м), кольоровий металопрофіль (глянець, товщина 0.35
— 95 грн/кв. м), металочерепицю (глянець, товщина 0.45 — 120
грн/кв. м). Тел.: 050 90 10 508,
099 19 79 367.
l Куплю бика. Дорого. Тел.: 067
75 35 548, 050 19 39 526.
l Продається у Ківерцівському
районі молодий спокійний жеребець (1 рік 6 міс.). Тел.: 096 43 02
626, 073 42 45 849.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.:
050 18 64 979, 097 09 72 211.
l Продається спокійна робоча кобила (3 роки, жеребна). Тел.: 097 72
45 595, 066 65 26 966.
l Куплю теля (живою вагою). Тел.
098 28 15 167.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25
75 859.
l Продається кінь великої породи
(смт Цумань Ківерцівського району). Тел. 098 82 10 200.
l Куплю: телят, лошат, ВРХ, коней. Тел. 068 91 57 460.
l Куплю: ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050
19 32 639.
l Продається солома (в тюках).
Тел.: 067 89 86 384, 095 61 31 247.

ПОСЛУГИ

l

Пробурюю свердловини. Ремонтую, діагностую, встановлюю
міні–башти, глибинні насоси, труби
свердловинні. А також продам бочки пластмасові на 100 — 150 — 200
— 240 — 1 000 л («куби»), 4–сезонну тепличну плівку (шир. — 6, 8,
12 м, польське виробництво). Тел.:
050 67 09 075, 097 48 24 071.
l Виготовляю та продаю металеві
штахети (штахетник) з кольорової
бляхи (24 кольори), односторонній
та двосторонній глянець, матові
(під золотий дуб, горіх, цеглу, камінь), ширина 8, 10, 11.5 та 13 см.
Тел.: 050 64 46 840, 067 49 33 889.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

l

Загублене свідоцтво на право
власності на житло, видане відділом з приватизації житлового фонду виконавчого комітету Луцької
міської ради народних депутатів від
5.02.1999 р. згідно з розпорядженням № 345 на ім’я Ляшук Надія Степанівна, Ковальчук Олена Сергіївна, Ковальчук Павло Григорович,
Ковальчук Анна Павлівна, вважати
недійсним.
l Загублене свідоцтво на право
власності на житло, видане і зареєстроване відділом з приватизації житлового фонду виконавчого
комітету Луцької міської ради народних депутатів за № 287–р/152
від 15.01.1998 р. на ім’я Бабушкіна
Емма Робертівна, Бабушкіна Аліна
Михайлівна, вважати недійсним.

Ікона Волинської Богоматері.

СІЧЕНЬ
1
2
3
4
5
6

11 Чт Собор прпп. отців києво-печер.,
що в Ближніх печерах
12 Пт Прп. Феофана Милостивого
13 Сб Свт. Михаїла, першого Митр. Київського i
всiєї Русі
14 Нд Покрова Богородиці
15 Пн Блж. Андрiя, юрод.
16 Вт Сщмч. Діонисiя Ареопагiта
17 Ср Блгв. Володимира Ярославовича
18 Чт Свтт. Петра, Олексiя Київських
19 Пт Ап. Фоми
20 Сб Прп. Сергiя Послушного, печер.
21 Нд Прпп. Пелагеї й Таїсiї
22 Пн Ап. Якова Алфеєва. Мч. Максима
23 Вт Свт. Амфілохiя Володимир-Волинського.
Собор волинських святих
24 Ср Прп. Феофана, посника печер.
25 Чт Мч. Андроника
26 Пт Прп. Венiамина, затв. Прп. Микити
27 Сб Прп. Миколи Святошi, кн. Луцького
28 Нд Свт. Йоана Суздальського
29 Пн Прп. Лонгина, воротаря печер.
30 Вт Прмч. Андрiя Критського
31 Ср Ап. i єван. Луки

Пн Прп. Іллi Муромця. Мч. Тимофія
Вт Прав. Йоана Кронштадтського. Прп. Ігнатiя
Ср Свт. Петра, Митр. Київського і всієї Русі,
чудотвор.
Чт Вмц. Анастасiї Узорiшительницi
Пт Прп. Павла, єп. Неокесарiйського
Сб Навечір’я Різдва Христового (Різдвяний
свят-вечір)

7

Нд РІЗДВО ХРИСТОВЕ

8
9
10
11
12
13
14

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

15
16
17
18

Пн
Вт
Ср
Чт

Собор Богородицi
Ап., першомч. архідияк. Стефана
Мчч. Петра й Агафії
Прп. Іова Манявського
Мц. Анисiї. Ап. вiд 70-ти Тимона
Прп. Меланiї Римлянки
Обрізання Господнє. Свт. Василія
Великого. Свт. Петра (Могили)
Прп. Серафима Саровського, чудотвор.
Прор. Малахії. Мч. Гордія
Собор 70-ти апп. Прп. Ахили, дияк. печер.
Навечір’я Богоявлення (Хрещенський
свят-вечір)

19 Пт БОГОЯВЛЕННЯ. ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ
20
21
22
23
24

Сб
Нд
Пн
Вт
Ср

25
26
27
28
29
30
31

Чт
Пт
Сб
Нд
Пн
Вт
Ср

(Водохреще)
Собор Йоана Хрестителя
Неділя про Закхея. Григорія, чудотв. печер.
Свт. Петра, єп. Севастії Вірменської
Свт. Григорія, єп. Нисського
Прп. Феодосія Великого, спільних житій
начальника
Мц. Татіани. Свт. Сави, архієп. Сербського
Мч. Петра Анійського
Рівноап. Ніни, просвітительки Грузії
Неділя про митаря і фарисея
Прав. Максима, священика тотемського
Прп. Антонія Великого
Свтт. Афанасія та Кирила Олександрійських

ЛИСТОПАД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11 Нд
12 Пн
13 Вт

ЛЮТИЙ
1
2
3
4

Чт
Пт
Сб
Нд

5
6
7
8
9

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт

10 Сб
11 Нд
12 Пн
13 Вт
14 Ср

Прп. Макарія Великого
Прп. Євфимія Великого
Прп. Максима Спов.
Неділя про блудного сина. Прмч. Анастасія,
дияк. печер.
Сщмч. Климента Анкирського
Прп. Ксенії
Свт. Григорія Богослова
Прпп. Марії, Аркадія, Йоана
Перенесення мощей свт. Йоана
Золотоустого
Субота поминальна (м’ясопусна). Єфрема
Печер., єп. Переяславського
Неділя м’ясопусна, про Страшний суд
Тиждень сирний (масляний). Собор свтт.
Василія Великого, Григорія Богослова та
Йоана Золотоустого
Свт. Микити, затв. печер., Новгородського
Прп. Петра Галатійського

6
7
8
9

Вт
Ср
Чт
Пт

10 Сб
11
12
13
14
15

Нд
Пн
Вт
Ср
Чт

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Пт
Сб
Нд
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

26 Пн
27 Вт
28 Ср
29 Чт
30 Пт
31 Сб

КВІТЕНЬ
1

Нд Неділя 6. ВХІД ГОСПОДНІЙ
У ЄРУСАЛИМ (Вербниця)

2
3

Пн Страсний тиждень. Вел. понеділок
Вт Вел. вівторок. Прп. Якова, єп., Свт. Кирила
Катанського
Ср Вел. середа. Сщмч. Василія Анкирського
Чт Вел. четвер. Спомин Тайної вечері
Пт Вел. п’ятниця. Спомин страстей Господа
Ісуса Христа

4
5
6

7
8

Сб Вел. субота. БЛАГОВІЩЕННЯ
Нд СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ. ПАСХА

9

Пн Світлий понеділок. Мч. Феодосія. Прп. Йоана
Прозорливого
Вт Світлий вівторок. Прпп. Іларiона Нового,
Стефана Чудотворця
Ср Світла середа. Мчч. Марка Арефусійського,
Кирила
Чт Світлий четвер. Прп. Йоана Ліствичника
Пт Світла п’ятниця. Ікони Богородиці
«Живоносне Джерело»
Сб Світла субота. Прп. Марії Єгипетської
Нд Антипасха. Неділя 2 після Пасхи. Ап. Фоми
Пн Прп. Микити, спов. Мц. Феодосії
Вт Радониця (Проводи, поминання померлих),
Йосифа Багатохворобливого, печер.
Ср Прпп. Симеона, Марка Афiнського, Феодори
Солунської
Чт Свт. Мефодія Моравського
Пт Прпп. Георгія Мітиленського,
Даниїла Переяславського
Сб Прп. Руфа, затв. печер.
Нд Неділя 3 після Пасхи.
Свв. жінок-мироносиць
Пн Мчч. Максима, Олександра, Феодора, Якова
Вт Прпп. Якова Желєзноборовського, Йоана
Ср Прп. Василія Парійського
Чт Сщмч. Артемона Лаодикійського

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

22
23
24
25
26

Чт
Пт
Сб
Нд
Пн

Прп. Йоана Рильського
Вмч. Артемiя
Димитрівська поминальна субота
Мчч. Олександра, Анни, Єлисавети
Ап. Якова, брата Господнього
Ікони Богородиці «Всіх скорботних Радість»
Мчч. Маркiана, Анастасія
Вмч. Димитрiя Солунського
Прп. Нестора Лiтописця
Вмц. Параскеви-П’ятницi. Прп. Іова
Почаївського. Свт. Димитрiя Ростовського
Прмц. Анастасiї Римлянки
Мцц. Зиновiї, Анастасії Солунської
Прпп. Спиридона i Никодима,
просфорників печер.
Безсрр. i чудотворців Косми й Дамiана
Прп. Маркiана Киринейського
Мч. Йосифа, пресв.
Свт. Павла (Конюшкевича) Тобольського
Григорiя Олександрiйського
Свт. Павла Константинопольського
Мчч. Валерiя, Євгенiя, Феодота (Богдана)
Собор Архістратига Михаїла
та iнших небесних сил
Мчч. Олександра, Антонiя
Мчч. Ореста, Константина Грузинського
Мчч. Віктора, Стефаниди. Блж. Максима, юрод.
Свт. Йоана Милостивого
Свт. Йоана Золотоустого. Мч. Данила
Братковського, страстотерпця волинського
Ап. Филипа. Свт. Григорія Палами
Мчч. i сповв. Гурiя, Самона й Авива.
Мч. Димитрія. Початок Різдвяного посту
Ап. i єван. Матфея
Свт. Григорiя Неокесарiйського

ГРУДЕНЬ
1
2
3

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР

2018

БЕРЕЗЕНЬ
Мчч. Павла, Юліана, Ілії
Прп. Феодора Мовчальника, печер.
Свт. Льва Римського Поминання померлих
Неділя 2 Вел. посту. Свт. Григорія Палами
Прп. Агафона, чудотв. печер. Блгв. кн.
Київського Ярослава Мудрого
Прп. Тимофія. Свт. Георгія Амастридського
Мчч. Феодора, Филипа. Прп. Афанасія.
Прпп. Йоана, Олександра
Перше і друге знайдення глави Йоана
Предтечі
Свт. Тарасія Константинопольського.
Поминання померлих
Неділя 3 Вел. посту, Хрестопоклонна
Тита, пресв. печер.
Свт. Арсенія (Мацієвича)
Прмц. Євдокії
Свт. Іова (Борецького), Митр. Київського
і всієї Русі
Мчч. Євтропiя, Клеоника
Мчч. Павла і Юліанії. Поминання померлих
Неділя 4 Вел. посту. Прп. Йоана Ліствичника
Белзької (Ченстоховської) ікони Божої Матері
Сщмчч. Василія, Євгенiя, єпископів у Херсонесi
Прпп. Лазаря, Афанасія
40 севастійських мчч.
Мчч. Діонисія, Павла, Віктора, Леоніда, Галини
Похвала Пресвятої Богородиці
Неділя 5 Вел. посту . Прп. Марії
Єгипетської. Свт. Григорія Двоєслова
Мчч. Олександра, Христини
Блгв. вел. кн. Ростислава-Михаїла
Мчч. Олександра, Діонисія «Маріїне стояння»
(поклони)
Сщмч. Олександра Римського
Прп. Олексія, чоловіка Божого
Воскрешення прав. Лазаря

Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
Пн
Вт
Ср

29 Чт
30 Пт

16 Пт Праведних Симеона Богоприємця й пророчиці
Анни
17 Сб Блгв. кн. Георгія (Юрія)
Всеволодовича Володимирського
18 Нд Неділя сиропусна, прощена. Згадування
Адамового вигнання
19 Пн Мчч. Христини, Максима, Юліана, Марфи,
Марії. Початок Великого посту
20 Вт Прп. Луки Елладського
21 Ср Вмч. Феодора Стратилата
22 Чт Мч. Никифора з Антіохії Сирійської
23 Пт Прп. Прохора, чудотв. печер.
24 Сб Вмч. Феодора Тирона
25 Нд Неділя 1 Вел. посту.
Торжество Православ’я
26 Пн Блгв. кн. Константина Острозького
27 Вт Рівноап . Кирила, учителя слов’янського
28 Ср Прп. Пафнутія, затв. печер.

Чт
Пт
Сб
Нд
Пн

14
15
16
17
18
19
20
21

27 Вт
28 Ср

15 Чт СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ

1
2
3
4
5

Чт
Пт
Сб
Нд
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

27
28
29
30

Пт
Сб
Нд
Пн

Мчч. Антонiя, Йоана і Євстафія (Остапа)
Мчч. Анастасії, Андрія, Анастасія, Віктора
Неділя 4 після Пасхи, про розслабленого
Сщмч. Симеона Персидського

ТРАВЕНЬ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Вт Мчч. Вiктора, Йоана
Ср Переполовення П’ятд.
Чт Прпп. Феодора Трихини, Олександра
Ошевенського
Пт Мчч. Феодора, Діонисія, Кіндрата
Сб Прпп. Феодора Сикеота, Вiталiя
Нд Неділя 5 після Пасхи, про самарянку.
Вмч. Юрія (Георгiя) Переможця
Пн Прп. Олексія, затв. печер.
Вт Ап. i єван. Марка
Ср Сщмч. Василія Амасійського
Чт Прп. Стефана Володимир-Волинського
Пт Свт. Кирила Туровського
Сб Прп. Амфілохія Почаївського
Нд Неділя 6 після Пасхи, про сліпого.
Ап. Якова Зеведеєва
Пн Сщмч. Макарiя, митр. Київського. Блгв.
Тамари Грузинської
Вт Блгвв. князів страстотерпців Бориса і Гліба
Ср Віддання свята Пасхи. Прп. Феодосiя,
ігум. Києво-Печер.

17 Чт ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
18 Пт Мц. Ірини. Ікони Богородиці «Невпивана Чаша»
19 Сб Прп. Іова Почаївського
20 Нд Неділя 7 після Пасхи. Свв. отців
І Вселенського Собору
21 Пн Ап. i єв. Йоана Богослова
22 Вт Перенесення мощей свт. Миколая Чудотв.
23 Ср Ап. Симона Зилота
24 Чт Рiвноапп. Кирила та Мефодiя
25 Пт Прп. Діонисiя Радонезького
26 Сб Троїцька поминальна субота

27 Нд ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ. П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ
28 Пн ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
29 Вт Прп. Феодора Освяченого
30 Ср Свт. Стефана Константинопольського
31 Чт Мчч. Петра, Андрiя, Павла, Христини,
Олександри, Юлiї

ЧЕРВЕНЬ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Пт Прпп. Сергія Шухтомського, Йоана Готфського
Сб Свт. Олексія, Митр. Київського і всієї Русі
Нд Вишгородської (Володимирської) ікони
Богоматері. Рiвноапп. Константина i Єлени.
Ікони Богоматері «Нерушима Стіна»
Пн Мч. Йоана-Володимира Сербського.
Початок Петрового посту
Вт Прп. Євфросинії Полоцької
Ср Прпп. Симеона Стовп., Мчч. Стефана, Йоана
Чт Третє знайдення глави Йоана Хрестителя
Пт Мчч. Георгiя Нового, Єлени
Сб Прав. Йоана Руського. Мц. Феодори
Нд Всіх українських святих. Новомучеників
і сповв. ХХ ст.
Пн Свт. Луки Кримського
Вт Прп. Ісаакія, спов.
Ср Ап. від 70-ти Єрма
Чт Прп. Агапита Печер.
Пт Вмч. Йоана Нового
Сб Мчч. Павла, Діонисiя
Нд Свт. Митрофана Константинопольського
Пн Блж. Ігоря, кн. Чернігівського і Київського
Вт Прп. Іларіона Нового

20
21
22
23

Ср
Чт
Пт
Сб

24
25
26
27
28
29
30

Нд
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

Мцц. Валерiї, Марiї
Вмч. Феодора Стратилата
Свт. Кирила Олександрійського
Свт. Йоана Тобольського. Мчч. Олександра,
Антоніни
Апп. Варфоломія i Варнави
Прп. Петра Афонського
Мц. Антонiни
Прор. Єлисея
Прпп. Григорія Авнезького, Феодора Сикеота
Свт. Тихона Амафунтського
Мч. Мануїла

ЛИПЕНЬ
1
2
3
4
5
6

Нд
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт

Леонтiя, канонарха печер.
Ап. Юди, брата Господнього
Сщмч. Мефодiя Патарського
Мч. Юлiана Тарсiйського
Мчч. Зинона, Юліанії
Вишгородської (Володимирської) ікони
Богородиці
7 Сб Різдво Йоана Хрестителя
8 Нд Блгв. кн. Петра
9 Пн Прп. Йоана Готфського
10 Вт Прав. Йоанни. Прп. Георгія Іверського
11 Ср Безсрр. і чудотворців Кира та Йоана
12 Чт Первоверховних апостолів Петра і Павла
13 Пт Собор 12-ти апп. Волинської ікони
Божої Матері
14 Сб Безсрр. Косми й Дамiана
15 Нд Свт. Фотiя, Митр. Київського і всієї Русі
16 Пн Прп. Анатолiя, затв. печер.
17 Вт Свт. Андрiя Критського
18 Ср Прп. Сергія Радонезького
19 Чт Прав. Юліанії Ольшанської
20 Пт Прп. Фоми
21 Сб Вмч. Прокопiя
22 Нд Сщмч. Кирила Гортинського. Мч. Олександра.
Свт. Феодора Едесського
23 Пн Прп. Антонiя Печер.
24 Вт Рiвноап. Ольги, кн. Київської
25 Ср Мчч. Феодора i Йоана
26 Чт Собор архангела Гавриїла
27 Пт Прп. Стефана Махрищського
28 Сб Рiвноап. кн. Володимира
Хрещення Русі-України
29 Нд Мчч. Павла, Валентини, Юлiї
30 Пн Вмц. Марини (Маргарити)
31 Вт Прп. Йоана Багатостраждального, печер.

СЕРПЕНЬ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ср Блж. Стефана Сербського
Чт Прор. Іллі. Прмч. Афанасія Берестейського
Пт Прпп. Онуфрiя Мовчазного й Онисима,
затв. печер.
Сб Мироносицi рiвноап. Марiї Магдалини
Нд Почаївської iкони Богородиці
Пн Мчч. блгвв. Бориса i Глiба
Вт Успіння прав. Анни, матерi Богородицi
Ср Прмц. Параскеви
Чт Вмч. i цiлителя Пантелеймона
Пт Апп. вiд 70-ти Прохора, Никанора
Сб Мч. Калиника
Нд Мчч. Йоана, Луки, Максима. Сщмч. Валентина
Пн Прав. Євдокима Каппадокіянина
Вт Свято всемилостивого Спаса
та Богородиці. Семи мчч. Маккавеєвих.
Початок Успенського посту
Ср Першомч. архідияк. Стефана

Сб Мчч. Платона, Романа
Нд Прп. Варлаама, ігум. печер.
Пн Прп. Григорія Декаполіта

4

Вт ВВЕДЕННЯ В ХРАМ БОГОРОДИЦІ

5

Ср Апп. від 70-ти Филимона й Архипа.
Блгв. Ярополка Володимир-Волинського
Чт Мч. Феодора Антіохійського
Пт Вмц. Катерини. Прп. Меркурія, посника
печер.
Сб Сщмчч. Климента Римського
й Петра Олександрійського
Нд Прп. Аліпія. Свт. Інокентія Іркутського. Прп. Якова
Пн Вмч. Якова Персянина. Прп. Романа
Вт Прмч. і спов. Стефана Нового
Ср Прп. Нектарія Печер.
Чт Ап. Андрiя Первозваного
Пт Прор. Наума. Прав. Філарета Милостивого
Сб Прп. Афанасiя, затв. печер.
Нд Прп. Йоана Мовчальника. Сщмч. Феодора
Олександрійського
Пн Вмц. Варвари і мц. Юліанії.
Прп. Йоана Дамаскина
Вт Прп. Сави Освяченого
Ср Свт. Миколая Чудотв.
Чт Прп. Йоана, посника печер.
Пт Прп. Кирила Челмогорського
Сб Зачаття прав. Анною Богородицi
Нд Блгв. Володимира Васильковича
Пн Прпп. Даниїла й Луки Стовпників
Вт Свт. Спиридона Тримифунтського.
Сщмч. Олександра Єрусалимського
Ср Мчч. Євгенiя, Ореста. Прп. Арсенiя
Чт Мчч. Калиника, Филимона
Пт Прп. Павла Латрійського
Сб Блж. цариці Феофанії
Нд Неділя свв. праотців. Прор. Даниїла
Пн Мчч. Зої, Марка.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

16 Чт Прп. Антонiя Римлянина
17 Пт Прмц. Євдокiї
18 Сб Прав.Нонни

19 Нд ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ
20 Пн Прпп. Пимена Багатохворобливого,
Меркурія, печер.
21 Вт Прп. Григорiя, iконописця печер.
22 Ср Ап. Матфія
23 Чт Мч. Романа Римського
24 Пт Прмч. Василія печер. Прп. Феодора
Острозького
25 Сб Сщмч. Олександра, єп. Команського
26 Нд Тростянецької ікони Богородиці. Ікони «Луцька
Покрова»
27 Пн Прп. Феодосія Печер.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

28 Вт УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ
29 Ср Перенесення нерукотв. образа (убруса)
30 Чт Мчч. Мирона, Павла, Юліанії, Филипа
31 Пт Мч. Діонисія

ВЕРЕСЕНЬ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сб
Нд
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
Пн
Вт
Ср

13
14
15
16
17
18
19
20

Чт
Пт
Сб
Нд
Пн
Вт
Ср
Чт

Мчч. Андрiя Стратилата, Тимофiя
Прор. Самуїла
Прп. Аврамія Працелюбного
Сщмч. Афанасiя, єп.
Сщмч. Іринея Ліонського
Свт. Петра, Митр. Київського, всієї Русі чудотв.
Ап. вiд 70-ти Тита, єп. Критського
Мчч. Адрiана i Наталiї
Прпп. Пимена Великого, Сави
Прп. Іова Почаївського.
Усікновення глави Йоана Хрестителя
Свтт. Олександра, Йоана
і Павла Константинопольських
Сщмч. Кипріана Карфагенського
Початок індикту (церковне новоліття)
Прпп. Антонiя i Феодосiя Печер.
Мчч. Дорофея, Петра
Пророка-Боговидця Мойсея
Прмч. Афанасiя Берестейського
Спомин чуда Архістратига Михаїла в Хонах
Прмч. Макарiя Канiвського

21 Пт РІЗДВО БОГОРОДИЦІ
22
23
24
25

Сб
Нд
Пн
Вт

26 Ср

Ікон Софії, Премудрості Божої (Київської),
Холмської Богоматері
Свт. Феодосія Чернігівського
Прп. Павла Послушного
Прпп. Феодори, Сергія
Прав. Симеона Верхотурського. Мчч. Юліана,
Феодора
Мчч. Леонтiя, Іллі. Прп. Петра

27 Чт ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО
28 Пт Вмч. Микити. Мчч. Максима, Феодота (Богдана)
29 Сб Мчч. Віктора, Людмили
30 Нд Мцц. Вiри, Надiї, Любові та Софiї.
Мчч. Феодотії (Богдани), Іллі

ЖОВТЕНЬ
1
2
3

Пн Мцц. Софії, Ірини
Вт Блгв. кн. Ігоря, Чернiгiвського і Київського
Ср Мчч. та сповв. Михаїла Чернiгiвського
i Феодора
4 Чт Свт. Димитрія Ростовського
5 Пт Прав. Петра, колишнього митаря
6 Сб Зачаття Йоана Хрестителя
7 Нд Прп. Феодосія Манявського
8 Пн Прп. Сергiя Радонезького
9 Вт Ап. і єван. Йоана Богослова
10 Ср Ап. вiд 70-ти Марка.

ПОЯСНЕННЯ ДО КАЛЕНДАРЯ
Календар подано за новим стилем.
Умовні позначення ієрархії свят:
ЖИРНИЙ ШРИФТ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ Й ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ – Пасха і

дванадцять найбільших свят;
жирний шрифт червоним кольором –
великі свята;
жирний або звичайний шрифт червоним кольором – неділі;
жирний або звичайний шрифт синім
кольором – особливо шановані на Волині
празники чи церковні пам’ятні дні;
жирний шрифт чорного, синього або
червоного кольору – присвятки чи святі,
яких Церква виокремлює серед інших,
поданих звичайним шрифтом.
ПОСТИ

Великий піст: 19 лютого — 6 квітня
Петрівка: 4 червня — 11 липня
Спасівка: 14 серпня — 27 серпня
Пилипівка: 28 листопада — 6 січня
СТРОГІ ПОСТИ
6 січня — Навечір’я Різдва
Христового
18 січня — Навечір’я Богоявлення
19 лютого — початок Великого посту
6 квітня — Велика П’ятниця
11 вересня — Усікновення глави
Йоана Хрестителя
27 вересня — Воздвиження Чесного
Хреста

Вінчання не відправляються у вівторок,
четвер, суботу, напередодні великих
і храмових свят, протягом Великого,
Петрового, Успенського й Різдвяного
постів, а також упродовж сиропусного
тижня, починаючи з неділі м’ясопусної,
і в неділю сиропусну, протягом пасхального тижня, напередодні й у дні
Усікновення глави Йоана Хрестителя
(10, 11 вересня) та Воздвиження хреста
Господнього (26, 27 вересня).
© Підготовлено видавничим відділом «Ключі»
Волинської єпархії Київського патріархату.

Ò

ÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÀ
1 — 7 ñ÷íÿ 2018 ðîêó

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 1 С І Ч Н Я
УТ1
06:00, 06:30 Д/с
«Орегонський путівник» 06:55
Д/с «Супервідчуття» 07:50 Д/с
«Розповіді про Хансік» 08:15
Д/с «Скарби та смертельні
таємниці морів» 09:05 Д/с
«Дика планета» 10:25 Д/с
«Смак Дзяннаня» 11:45
Фольк%music 13:10 Х/ф
«Створення світу» 15:20
ЧереЩур (Late night show)
17:15 «UA:МУЗИКА» 18:25
Х/ф «Генріх VIII» 20:25
Незвичайні культури 21:00,
01:10 Новини 21:50 ЧереЩур
22:20, 03:00 Історія кіно
00:35 Д/с «Орегонський
путівник» 01:35 Д/с
«Середземномор’я» 02:30
Д/с «Мистецький пульс
Америки» 04:05 Т/с
«Роксолана»

1+1
06.50 «Концерт «Океан Ельзи.
Без меж»
09.50 М/ф «Турбо»
11.25 «Ліга сміху 2017»
13.25 «Вечірній Київ 2017»
15.35 «Новорічний Вечірній
Квартал 2017»
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20.15 Х/ф «Сам удома»
22.15 Х/ф «DZIDZIO
Контрабас»
23.50 «Новорічний карнавал
Світського життя»
02.05 «VIVA! Найкрасивіші»
04.15 «Міс Україна 2017»

музичний фільм «Формула
щастя» 20.20 Різдвяна казка
07.25 Х/ф «Шлях крізь
«Мужицький ангел» 20.45 На
сніги»
добраніч, казка 21.00 Казки
09.20 Х/ф «Рецепт кохання» Сухомлинського 21.15 Муз.
13.00 Х/ф «Іван Васильович фільм «З Новим роком, країно»
змінює професію» 21.30 Почерк долі. Підсумок
14.50 Х/ф «Службовий
2017 р. 22.00 Новорічно%
роман»
музичний фільм «Новорічний
18.00 Х/ф «Москва сльозам детектив» 22.40 Шоу
не вірить»
«Українська пісня» 2, 3 ч.
20.55 Х/ф «Операція «И» та
К1
інші пригоди
Шурика»
05.50 «Спеція»
22.45 Х/ф «Діамантова
06.30 «TOP SHOP»
рука»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.15 М/с «Таємна служба
ICTV
Санта%Клауса»
05.15, 01.35 Відпустка за
09.15 «Красуні»
обміном
10.25 «Ух ти show»
06.00 М/ф «Пригоди
11.30 «Орел і Решка. Шопінг»
Паддінгтона»
12.30 Х/ф «Дитина
07.40 М/ф «Монстри проти
напрокат»
прибульців»
14.20 Х/ф «Блеф»
09.10 Скетч%шоу «На трьох» 16.30, 00.50 «Вечірній
12.20 Дизель%шоу.
квартал»
Новорічний нон%стоп 18.10 «Розсміши коміка»
22.00 Т/с «Пацики»
19.00 «Орел і Решка.
03.05 Х/ф «Бережіть жінок»
Невидане»
21.00 «Орел і Решка.
НОВИЙ КАНАЛ
Навколосвітня
03.10 Зіркові яйця
подорож»
22.50 Х/ф «Чаклунка» (16+) 22.00 «Вірю не Вірю»
00.45 Служба розшуку дітей 23.00 Х/ф «Машина часу в
00.50 Зона ночі
джакузі» (18+)
02.15 «Нічне життя»

СТБ

ТЕТ

06.00, 05.40 Корисні
підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
12.00 Х/ф «Бременські
музиканти»
ІНТЕР
13.00 Х/ф «Красуня й
05.55 Мультфільм
чудовисько»
06.20 Х/ф «Дванадцять
14.30 М/ф «Зачарований
місяців»
будинок»
09.10 Х/ф «Заміж у Новий 16.00 М/ф «Святкові історії
рік»
від Шрека, Панди та
11.10 Х/ф «Це я»
друзів з Мадагаскару»
12.50 Х/ф «Іронія долі, або 18.30 Одного разу під
З легкою парою!»
Полтавою
16.30 «На Інтері % Головна
21.00 Танька і Володька
ялинка країни»
22.00 Казки У
20.00, 02.20, 05.10
23.00 Країна У. Новий рік
«Подробиці»
00.00 Казки У Кіно
20.30 Т/с «Мереживо долі» 01.00 Теорія зради
(16+)
02.00 БарДак
22.30 Т/с «Полуничний
РТБ
рай»
02.50 Х/ф «Божевільний
06.00 Гімн України 06.02 Т/ф
день, або
«Світло хреста митрополита
Одруження
А.Шептицького» 06.55
Фігаро»
Музичний калейдоскоп 07.00,
09.00, 12.00, 15.00 Огляд
УКРАЇНА
подій тижня 07.30, 11.15
06.50, 19.00, 02.20, 05.10 Клуб Суперкниги 07.50
Сьогодні
Галерея образів 08.10 Урок
07.50, 05.40 Зірковий шлях для батьків 08.35 Хітова вежа
08.45, 02.50 М/ф «Альоша 09.30 Природа творення
Попович і Тугарин
10.15 У світі джазу 10.30
Змій» (16+)
Тінейдж%простір 10.50, 16.00
10.15, 04.05 М/ф «Добриня Чудесний канал 12.30
Микитич та Змій
Новорічно%музичний фільм
Горинич» (16+)
«Мрії збуваються» 13.30 Час
11.30 Велика Новорічна
дій 14.00 Новорічно%музичний
пригода
фільм «Тринадцять місяців»
15.15 Х/ф «Кохання і трохи 15.30 Англійська для дітей
перцю» (16+)
15.45 Казки Санька Сита
17.15, 19.30 Т/с «Я кохаю
16.25 Невгамовні дослідники
свого чоловіка»
16.40 Мультдаринки 17.05
(16+)
Новорічно%музичний фільм
22.00 Х/ф «Новорічна
«Новий рік на РТБ» 18.15
дружина» (16+)
Екотур 18.30 Герої серед нас
00.00 Х/ф «Білосніжка та 18.45 Шоу «Українська пісня»
мисливець» (16+) 1 ч. 19.30 Новорічно%

2+2

УТ1

1+1
06.00, 07.50 «Модель XL»
09.40, 10.50 «Чотири
весілля»
11.55 Х/ф «Операція «И» та
інші пригоди
Шурика»
13.45 «Вечірній квартал»
17.35 Х/ф «Обережно!
Предки в хаті»
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20.15 Х/ф «Сам удома & 3»
22.10 Х/ф «Кохання &
зітхання»
00.10, 02.20 Х/ф «На
узбіччі» (18+)

ІНТЕР
05.40, 20.00, 02.10
«Подробиці»
06.10 Мультфільм
06.30, 04.20 Х/ф «Фініст &
Ясний сокіл»
08.10 «Готуємо разом»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00 «Орел і Решка. Рай і
пекло»
11.00, 20.30 Т/с «Мереживо
долі» (16+)
12.50 Т/с «Східні солодощі»
(12+)
15.40 «Новорічний вогник.
Залишаємось
зимувати»
18.30 «Крутіше всіх»
22.30 Т/с «Чотири пори літа»
(16+)
02.40 Х/ф «Дуже новорічне
кіно, або Ніч у музеї»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00, 02.20
Сьогодні
07.45, 03.00 Зірковий шлях
10.00, 03.45 Реальна містика
12.00, 05.20 Агенти
справедливості (16+)
14.00, 15.15 Т/с «Назавжди»
18.00 Т/с «Каблучка з
рубіном» (12+)
19.40 Т/с «Два життя» (12+)
22.25 Х/ф «Одного разу на
Новий рік» (16+)
00.10 Т/с «CSI. Місце злочину»
(16+)

СТБ
07.00, 17.45, 22.20 «Битва
екстрасенсів 16»
17.30, 22.00 «Вікна%Новини»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 21:00, 23:55 Молитва
за Україну 07:05 Т/ф «Степан
Бандера. Символ нації» 07:30,
22:35 «Час%Тіme» 07:45 Т/ц
«Нотатки на глобусі» 08:00,
00:25 «Піщані історії» 08:10
«Загублені в часі» 08:30,
18:15 «Новорічний
калейдоскоп» 09:00 «12
місяців» 10:25 «Зимовий
калейдоскоп» 11:00
Новорічний випуск «Ранку
«Нової Волині» 13:05, 00:00
«Волинь % 2017: факти, події»
14:15 «Народна скарбниця»
14:30 Т/ц «Кулінарія від
Андрія» 15:00 Народний
артист України Валерій
Маренич: «Без тебе…» 16:35
Телеафіша 16:40 «Те, що в
мені» 17:00 «Дитячий світ»
17:15 «Кошик творчих ідей»
17:40 Т/ф «Між Бугом і Богом»
18:55 «Служба розшуку дітей»
19:00 Підсумкова передача
«Від району % до району»
20:55 «Вечірня казка» 21:10
Творчий вечір С.Бояркевич:
«Молюсь на чужині за Україну»
22:55 Творчий вечір
С.Бояркевич «Молюсь на
чужині за Україну» 00:30
«Бурштинова казка» 01:25,
06:20 Т/ц «Музеї Волині»
01:45 Т/ц «Видатні волиняни»
02:10 Т/ц «Історія без купюр»
02:35 «Фольк%music» 03:35
Т/ц «Роки і долі» 04:00
Новорічні вогники ВТ: «Як це
було»

06.00 Мультфільми
08.00, 23.40 «Нове Шалене
відео по%українськи»
11.15 Т/с «Терра Нова» (16+)
12.05 Т/с «Ментівські війни.
Одеса 2» (16+)
16.00 Т/с «Поки цвіте
папороть» (16+)
20.00 «Він, Вона і телевізор 2»
21.00, 22.45 Т/с «Кістки 4»
АВЕРС
(16+)
02.10 «Цілком таємно»
06.00, 12.30 М/с «Авто про
02.35 «Люстратор. Прокляття добро» 06.30 Суперкнига
системи 2017»
07.00, 08.00 Новини «На
часі». Спецвипуск 07.35,
ФУТБОЛ1
20.30 Вголос 07.45, 20.45
М/с «Цуценя в моїй кишені»
06.00 Челсі % Рома. Ліга
08.35, 02.00 Феєрія
чемпіонів УЄФА
мандрів 09.00 Євромакс
07.50 Шахтар % Динамо.
Суперкубок України 09.30 В гостях у Добрячка
10.00 З Новим роком! 12.00
Фокстрот
10.05 Реал % МЮ. Суперкубок Чарівна майстерня 13.00
Ювілейна Премія «Люди Року
УЄФА%2017.
% 2017. Волинь» 16.00,
12.10 «Football Funnies».
22.30 Музична платформа
Чемпіонат Англії
19.00 Худ. фільм «Дари
12.20 Баварія % ПСЖ. Ліга
волхвів» 20.40 Вечірня
чемпіонів УЄФА
14.10 «Showboats». Чемпіонат казочка 21.00 Худ. фільм
«Самотній Санта шукає
Англії
Місіс Клаус» 01.30 Завтра%
14.20 LIVE. Брайтон %
Борнмут. Чемпіонат сьогодні 02.30 Волинський
портрет 03.00 Реформація
Англії
500 04.00 Худ. фільм
15.25 Коефіцієнти
«Роксолана»
ФІФА/УЄФА
16.30, 18.30, 23.20, 01.15,
ZIK
03.20, 05.20 Топ%
06:20, 07:00 «МультZIK»
матч
08:00, 12:45, 00:55
16.45 Барселона %
Історична правда з Вахтангом
Олімпіакос. Ліга
Кіпіані 08:30 «Веселі
чемпіонів УЄФА
19.00 Шахтар % Наполі. Ліга Жабокричі» 09:35 «Сватання
на Гончарівці» 11:00 «За
чемпіонів УЄФА
20.50 «LaLiga Files» 9 епізод. двома зайцями» 12:10 Доказ
14:15 HARD з Влащенко
Чемпіонат Іспанії
15:10 НОВОРІЧНИЙ
21.30 Бернлі % Ліверпуль.
МАРАФОН 00:00 «Королева
Чемпіонат Англії
23.30 Тоттенгем % Реал. Ліга півдня» 04:00 «КультУра!»
05:20 Концерт
чемпіонів УЄФА

ÑÅÐÅÄÀ, 3 С І Ч Н Я
06:00, 06:30 Д/с
«Орегонський путівник» 06:55
Д/с «Супервідчуття» 07:50 Д/с
«Розповіді про Хансік» 08:15
Д/с «Скарби та смертельні
таємниці морів» 09:05 Д/с
«Дика планета» 09:30
Документальний фільм 10:50
Д/с «Смак Дзяннаня» 12:00
Країна на смак 13:10 Х/ф
«Червоний колір Бразилії»
15:15 Фольк%music 16:45 М/с
«Чорний Джек» 18:20
#ВУКРАЇНІ 19:25 Д/с «1000
днів для планети» 20:25
Незвичайні культури 21:00,
01:10 Новини 21:30, 01:35
Яскраві моменти Дефлімпіади%
2017 21:50 ЧереЩур 22:20,
23:30 Історія кіно 23:25
Мегалот 00:35 Д/с
«Орегонський путівник»

ТБ
01.30 Евертон % МЮ.
Чемпіонат Англії
03.30 Селтік % Астана. Ліга
чемпіонів УЄФА

18.20 Телеспорт 18.45
ICTV
Полігон 19.20, 22.20 Тема дня
06.15 Скарб нації
19.50 Зроблено в Європі
06.25 Еврика!
20.10 Нотатки на глобусі
06.30 Служба розшуку дітей 20.25 Муз. фільм «З новим
06.40 Факти
роком, країно!» 20.45 На
07.05 Труба містера Сосиски добраніч, казка 21.00 Штрихи
08.00, 04.05 Відпустка за
з натури 21.15 Таке життя
обміном
21.30 Герої серед нас 21.45
09.40, 12.10, 14.35, 02.00 Т/ф «Та земля мила, де мати
Т/с «Вічність»
народила» 22.50 Хітова вежа
16.15, 19.10, 20.30, 21.35 23.15 Новорічно%музичний
Дизель%шоу
фільм «Якось під Новий рік»
18.45 Факти. Вечір
К1
22.55 Комік на мільйон
00.30 Т/с «Бібліотекарі»
05.10 «Рецепти щастя»
«Спеція»
НОВИЙ КАНАЛ 05.50
06.30 «TOP SHOP»
03.00, 01.15 Зона ночі
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
04.40 Абзац
08.15 М/с «Таємна служба
06.35, 07.00 М/с «Лунтик і
Санта%Клауса»
його друзі»
09.15 «Красуні»
06.59, 09.49 Kids Time
10.20 «Ух ти show»
08.00 М/ф «Балерина»
11.20 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50 М/ф «Феї»
12.20 «Навколо М»
11.10 М/ф «Феї: Загублений 13.20, 19.00 «Орел і Решка.
скарб»
На краю світу»
12.50 М/ф «Феї:
14.15, 20.00 «Орел і Решка.
Фантастичний
Незвідана Європа»
порятунок»
15.15, 21.00 «Орел і Решка.
14.10 М/ф «Феї: Таємниця
Навколосвітня
піратського острова»
подорож»
15.40 М/ф «Феї і легенда
16.15, 23.00 «Вечірній
загадкового звіра»
квартал»
17.00 М/ф «Тарзан»
18.10, 00.50 «Розсміши
19.00 Х/ф «101
коміка»
далматинець»
22.00, 01.40 «Вірю не Вірю»
21.00 Х/ф «Дівчина з
02.30 «Нічне життя»
Джерсі»
2+2
23.00 Х/ф «Любіть Куперів»
(16+)
06.00 Мультфільми
08.00 «Відеобімба»
ТЕТ
11.50 Т/с «Терра Нова» (16+)
06.00, 05.40 Корисні підказки 13.35 «Помста природи»
06.15 Байдиківка
17.00 Т/с «Поки цвіте
06.40 ТЕТ Мультиранок
папороть» (16+)
10.45 Х/ф «Красуня й
20.00 «Він, Вона і телевізор 2»
чудовисько»
21.00 Т/с «Кістки 5» (16+)
12.30 Рятівники
22.45 Т/с «Кістки 4» (16+)
14.00 Одного разу в Одесі
23.40 «Нове Шалене відео
15.00 Віталька. Один НЕ
по%українськи»
вдома
ФУТБОЛ1
16.00, 22.00 Казки У
17.00, 23.00 Країна У. Новий 06.00, 08.05, 14.05, 16.30,
рік
20.50, 03.20 Топ%
18.00, 21.00 Танька і
матч
Володька
06.15 Атлетік % Зоря. Ліга
19.00, 00.00 Казки У Кіно
Європи УЄФА
20.00 Одного разу під
08.10, 01.30 Свонсі %
Полтавою
Тоттенгем. Чемпіонат
Англії
РТБ
10.00, 18.30 «Найкращі голи
06.00 Гімн України 06.02 «Я
2017 року». Чемпіонат
живу в Україні». Міжнарод.
Іспанії
конкурс%фестиваль дитячої
10.30 Партизан % Динамо. Ліга
творчості 1 ч. 07.00, 09.00,
Європи УЄФА
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 12.15 Барселона % Еспаньйол.
Новини 07.20, 11.40 Клуб
Чемпіонат Іспанії
Суперкниги 07.45, 09.30,
14.10 Ман Сіті % Вотфорд.
15.30 Музичний калейдоскоп
Чемпіонат Англії
08.00 Ранкове шоу 09.45,
16.00 «Найкращі сейви 2017
14.15 Один на один 10.25
року». Чемпіонат
Перехрестя правди 10.50,
Іспанії. Прем’єра
17.25 Без права на забуття
16.45 Ліверпуль % Севілья. Ліга
11.15, 16.05 Чудесний канал
чемпіонів УЄФА
11.55, 14.55 Служба розшуку 19.00 Феєнорд % Шахтар. Ліга
дітей 12.30 Екотур 12.45
чемпіонів УЄФА
Невигадані історії 13.15 Т/ф 21.00 Світ Прем’єр%Ліги
«За Україну, за її волю» 13.40 21.30 LIVE. Арсенал % Челсі.
Звитяга 14.05 Ми українські
Чемпіонат Англії
15.45 Лінія захисту 16.25
23.45 Сосьєдад % Валенсія.
Мультдаринки 16.45
Чемпіонат Іспанії
Невгамовні дослідники 17.00
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
Муз. фільм «У майбутнє з
НОВА ВОЛИНЬ
надією» 17.55 Профстайл
18.10 До річниці Шевченка
07:00, 21:00, 23:55 Молитва

ТБ
за Україну 07:05 Новини 07:30
«Час%Тіme» 07:55, 04:30
«Музичний проспект» 08:20
Т/ц «Манівцями» 08:35 Т/ц «Так
було» 09:00 «Ранок «Нової
Волині» 10:15 Т/ц «Напам’ять»
10:30 Т/ц «Палітра» 11:00 Т/ф
«Габріеля Запольська. Не бути
лялькою» 11:30, 16:30, 23:25
«Тема дня» 12:00 Концерт
«Кришталеві джерела» 12:30
«Громадський вектор» 13:30,
02:30 Т/ц «Незвідане
Закарпаття» 14:00 Т/ф
«Олександр Самохваленко»
14:30 «Народна скарбниця»
(Маневицькі вечорниці) 15:05
Т/ц «Остання барикада» 16:00
Т/ф «Я хочу, щоб був мир»
16:25 Телеафіша 17:00 «У
вихорі танцю» 17:45 Т/ц «Як це
було» 18:00 «Зроблено в
Європі» 18:20 «Історія без
купюр» 18:55 «Служба розшуку
дітей» 19:00, 00:00 Новини.
Підсумок 19:35 «Сім чудес
Волині» 19:45, 00:30
«Євровибір» 20:45 «Вечірня
казка» 21:05 «Книга духовних
скарбів» 21:20 Т/ф «Євген
Сверстюк: «Не Шевченка % нас
підмінили» 22:00, 04:00
Новини. Підсумок
(сурдопереклад) 22:35 «Час%
Time» 22:50 «Народна
скарбниця» 23:50 «Хроніка
війни»

АВЕРС
06.00, 12.30 М/с «Авто про
добро» 06.30 Суперкнига
07.00, 08.00, 18.45, 21.30,
00.00, 02.30 Новини «На часі»
07.35, 18.40, 20.30, 22.05
Вголос 07.45, 20.45 М/с
«Цуценя в моїй кишені» 08.35,
23.00 Феєрія мандрів 09.00,
02.00 Завтра%сьогодні 09.30
Волинський портрет 10.00
Мозаїка батьківства 10.30
М/ф «Велика книга» 11.00
Док. фільм «Наш чудовий
Всесвіт» 12.00 Чарівна
майстерня 12.20 Забави
13.00 Концерт Христини
Соловій 13.20 Різдвяний
концерт «ОРЕЯ» 14.00 ЧП+
14.15 Сад. Город. Квітник
14.30 Шукаємо таланти 15.00
2 я % одна сім’я 16.00 В гостях
у Добрячка 16.20 Говоримо
польською 16.30 Рандеву
17.00, 03.05 Реформація 500
18.00, 21.00 Актуальне
інтерв’ю 19.00, 22.10 Т/с
«Справа Дойла» 20.00 Завтра
сьогодні 20.40 Вечірня
казочка 23.30 Глобал 3000

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
про головне. Ранок 09:10,
15:15, 23:00, 04:00
«КультУра!» 10:05, 00:55
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 11:30 «DROZDOV»
12:00, 20:00 HARD з
Влащенко 13:00 Перші про
головне. День 16:00 «Добрий
ZIK» 16:30 «Стежками війни»
17:00 Перші про головне.
Вечір 19:15 VOX POPULI 21:00
«Перші про головне» 21:35
Вижити в Україні 22:30 Доказ
00:00 «Королева півдня»
05:20 Концерт

15
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15.45 Казки Санька Сита
16.35 Акваріум 16.55
06:00, 06:30 Д/с
05.15 Скарб нації
Іноземна для дітей 17.10 А у
«Орегонський путівник» 06:55 05.20 Еврика!
нас кіно знімали 17.30
Д/с «Супервідчуття» 07:50 Д/с 05.30 Труба містера Сосиски Телевистава «Енні» 18.25
«Розповіді про Хансік» 08:15 08.00, 03.25 Відпустка за
Азбука смаку 18.45 Полігон
Д/с «Скарби та смертельні
обміном
19.00 Інформаційний випуск
таємниці морів» 09:05 Д/с
09.45, 12.10, 14.30, 02.05 «День» 19.45 Один на один
«Дика планета» 09:30
Т/с «Вічність»
20.45 На добраніч, казка
Документальний фільм 10:50 16.15, 19.10, 20.25, 21.35 21.00 Без права на забуття
Д/с «Смак Дзяннаня» 12:00
Дизель%шоу
21.30 Перехрестя правди
Країна на смак 13:10 Х/ф
18.45 Факти. Вечір
22.00 Інформаційний випуск
«Червоний колір Бразилії» 22.50 Комік на мільйон
«День» Субтитри 22.30 «Я живу
15:15 Фольк%music 16:45
00.25
Т/с
«Бібліотекарі»
в Україні». Міжнарод. конкурс%
Діти Z 17:20 М/с «Чорний
Джек» 18:25 Х/ф «Генріх VIII» НОВИЙ КАНАЛ фестиваль дитячої творчості
20:25 Незвичайні культури
К1
21:00, 01:10 Новини 21:30, 03.00 Абзац
04.50 Х/ф «Любіть Куперів» 05.10 «Рецепти щастя»
01:35 Яскраві моменти
(16+)
05.50 «Спеція»
Дефлімпіади% 2017 21:50
06.59, 09.49 Kids Time
ЧереЩур 22:20 Історія кіно
06.30 «TOP SHOP»
07.00 М/с «Лунтик і його
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
1+1
друзі»
08.15 М/с «Таємна служба
08.00 М/ф «Красуня і
Санта%Клауса»
06.00, 07.45 «Модель XL»
чудовисько»
09.15 «Красуні»
09.30, 10.30 «Чотири
09.50 М/ф «Феї»
10.20 «Ух ти show»
весілля»
11.10 М/ф «Феї: Загублений 11.20 «Орел і Решка. Шопінг»
11.40 «Вечірній квартал»
скарб»
12.20 «Навколо М»
15.55 Х/ф «DZIDZIO
12.45 Х/ф «Щоденники
13.20 «Орел і Решка.
Контрабас»
принцеси»
Невидане»
17.35 Х/ф «Операція «И» та
15.00
Х/ф
«Щоденники
15.15, 21.00 «Орел і Решка.
інші пригоди
принцеси
2:
Навколосвітня
Шурика»
Королівські
подорож»
19.30, 05.15 ТСН:
заручини»
16.15, 23.00 «Вечірній
«Телевізійна служба
17.10 М/ф «Заплутана історія»
квартал»
новин»
20.15 Х/ф «Сам удома & 2» 19.00 М/ф «Холодне серце» 18.10, 00.50 «Розсміши
21.00 Х/ф «Білосніжка:
коміка»
22.30 Концерт «Бенефіс
Помста гномів»
19.00 «Орел і Решка. На краю
Руслана Квінти. Небо %
23.00 Х/ф «Історія
світу»
это я»
Попелюшки»
20.00 «Орел і Решка.
00.20, 02.00 Х/ф
Незвідана Європа»
«Двадцятип’яти&
ТЕТ
22.00, 01.40 «Вірю не Вірю»
борство»
06.00, 05.40 Корисні підказки
2+2
ІНТЕР
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
06.00 Мультфільми
05.40 Мультфільм
06.20, 04.10 Х/ф «Снігурка» 10.45 Х/ф «Король повітря. 08.00, 03.00 «Облом.UA.»
Золота ліга»
11.50 Т/с «Терра Нова» (16+)
08.05 «Готуємо разом»
13.40 Т/с «Разом назавжди»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг» 12.30 Рятівники
14.00
Одного
разу
в
Одесі
(16+)
10.00 «Орел і Решка. Рай і
15.00 Віталька Новий рік
17.00 Т/с «Поки цвіте
пекло»
папороть» (16+)
11.00, 20.30 Т/с «Мереживо 16.00, 22.00 Казки У
17.00, 23.00 Країна У. Новий 20.00 «Він, Вона і телевізор 2»
долі» (16+)
рік
21.00, 22.45 Т/с «Кістки 4»
12.50 Т/с «Східні солодощі»
18.00, 21.00 Танька і
(16+)
(12+)
Володька
23.40 «Нове Шалене відео
15.40 «Новорічний вогник.
19.00, 00.00 Казки У Кіно
по%українськи»
Повір у мрію»
20.00 Одного разу під
18.30 «Крутіше всіх»
ФУТБОЛ1
Полтавою
20.00, 02.10 «Подробиці»
22.30 Т/с «Яблучний спас»
06.00, 08.05, 14.05, 16.30,
РТБ
(16+)
20.50, 03.20 Топ%
06.00 Гімн України 06.02
матч
УКРАЇНА
Новорічна колядка. Джерела 06.15 Зоря % Естерсунд. Ліга
натхнення.
Поліський
ансамбль
Європи УЄФА
07.00, 15.00, 19.00, 02.00
«Льонок» Житомир 06.30,
08.10 Брайтон % Борнмут.
Сьогодні
07.30,
19.30
Музичний
Чемпіонат Англії
07.30, 04.15 Зірковий шлях
калейдоскоп 07.00 Новорічно% 10.00, 18.30 Світ Прем’єр%
09.40 Реальна містика
музичний фільм «Новорічний
Ліги
11.40, 05.20 Агенти
справедливості (16+) детектив» 07.45, 11.40 Клуб 10.30 Динамо % Шкендербеу.
Суперкниги 08.05 Новорічно%
Ліга Європи УЄФА
13.40, 15.15 Т/с «Я кохаю
12.15 Маріуполь % Зоря.
свого чоловіка» (16+) музичний фільм «Якось під
Новий рік» 09.00 Різдвяна
Чемпіонат України
18.00 Т/с «Каблучка з
казка «Мужицький ангел»
14.10 Бернлі % Ліверпуль.
рубіном» (12+)
09.30
Новорічно%музичний
Чемпіонат Англії
19.40 Т/с «Два життя» (12+)
22.25 Х/ф «Кохання і трохи фільм «Формула щастя» 10.25 16.00 «Найкращі голи 2017
Почерк
долі.
Підсумок
2017
року». Чемпіонат
перцю» (16+)
10.50, 20.25 Муз. фільм «З
Іспанії. Прем’єра
СТБ
Новим роком, країно» 11.10 16.45 Арсенал % Кельн. Ліга
Казки
Сухомлинського
11.15,
Європи УЄФА
06.50, 17.45, 22.20 Т/с
«Коли ми вдома. Нова 16.00 Чудесний канал 12.00 19.00 Ман Сіті % Шахтар. Ліга
Шоу «Українська пісня» 1 ч.
чемпіонів УЄФА
історія»
08.45 «Зважені та щасливі % 7. 12.45 Абетка здоров’я 13.15 21.05, 05.20 «Найкращі голи
2017 року». Чемпіонат
Фінал. Оголошення Невигадані історії 13.35
Концерт колективів ПДМ 14.15
Іспанії
переможця»
Новорічно% музичний фільм
21.35 LIVE. Свонсі % Тоттенгем.
12.15 «МастерШеф % 7»
«Мрії збуваються» 14.55
Чемпіонат Англії
15.00 «МастерШеф % 7.
Служба розшуку дітей 15.00 23.45 Наполі % Феєнорд. Ліга
Невідома версія»
Шоу
«Українська
пісня»
2
ч.
чемпіонів УЄФА
17.30, 22.00 «Вікна%Новини»

УТ1

ICTV

УТ1

1+1
06.00, 07.40 «Модель XL»
09.05 «Чотири весілля»
10.10 «Міняю жінку»
11.25 Х/ф «Кохання &
зітхання»
13.25 «Вечірній квартал»
17.35 Х/ф «Сам удома & 3»
19.30, 04.55 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
20.15 Х/ф «Сам удома & 4»
22.00 Х/ф «Кохання &
зітхання & 2»
23.55, 01.40 Х/ф «Сурогат»
(18+)

18.30 Ноосфера 19.50
ICTV
Зроблено в Європі 20.10
06.15 Скарб нації
Нотатки на глобусі 20.25
06.25 Еврика!
Підводний світ Рівненщини. За
06.35 Факти
межею льоду 20.45 На
07.00 Труба містера Сосиски добраніч, казка 21.00 Моя
07.55, 03.45 Відпустка за
родина%Україна 21.15 Так
обміном
було 21.30 Молодіжний
09.35, 12.05, 14.30, 01.40 прорив 22.50 Новорічно%
Т/с «Вічність»
музичний фільм «Новорічний
16.15, 19.10, 20.05, 21.20 детектив»
Дизель%шоу
К1
18.45 Факти. Вечір
22.25 Комік на мільйон
05.00 «Рецепти щастя»
00.00 Т/с «Бібліотекарі»
05.50 «Спеція»
04.30 Х/ф «Циган» 3 с.
06.30 «TOP SHOP»
«Чи знаєте ви, що...»
НОВИЙ КАНАЛ 07.40
08.15 М/с «Таємна служба
03.00, 01.00 Зона ночі
Санта%Клауса»
04.45 Абзац
09.15 «Красуні»
06.39, 10.49 Kids Time
10.20 «Ух ти show»
06.40 М/с «Лунтик і його
11.20 «Орел і Решка. Шопінг»
друзі»
12.20 «Навколо М»
09.15 М/ф «Феї:
13.20, 19.00 «Орел і Решка.
Фантастичний
На краю світу»
порятунок»
14.15, 20.00 «Орел і Решка.
10.50 М/ф «Феї і легенда
Незвідана Європа»
загадкового звіра»
15.15, 21.00 «Орел і Решка.
12.10 Вар’яти
Навколосвітня
19.10 Х/ф «Річі&багач»
подорож»
21.00 Х/ф «Хто в будинку
16.15, 23.00 «Вечірній
тато» (16+)
квартал»
23.00 Х/ф «Машина часу в 18.10, 00.50 «Розсміши
джакузі 2» (16+)
коміка»
00.55 Служба розшуку дітей 22.00, 01.40 «Вірю не Вірю»
02.30
«Нічне
життя»
ТЕТ

06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Король повітря:
Повернення»
12.30 Рятівники
ІНТЕР
14.00 Одного разу в Одесі
05.30, 20.00, 02.00
15.00 Віталька. Новий рік
«Подробиці»
16.00, 22.00 Казки У
06.00 Мультфільм
17.00, 23.00 Країна У. Новий
06.25 Х/ф «Морозко»
рік
08.10 «Готуємо разом»
18.00, 21.00 Танька і
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
Володька
10.00 «Орел і Решка. Рай і
19.00, 00.00 Казки У Кіно
пекло»
20.00 Одного разу під
11.00, 20.30 Т/с «Мереживо
Полтавою
долі» (16+)
01.00 Теорія зради
12.50 Т/с «Східні солодощі» 02.00 БарДак
(12+)
03.00 Віталька
15.40 Концерт «Чекай на мене 05.20 Казка з татом
в Новий рік»
РТБ
18.30 «Крутіше всіх»
22.30 Т/с «Чотири пори літа» 06.00 Гімн України 06.02
(16+)
Новорічно%музичний фільм
02.30 Т/с «Полуничний рай» «Якось під Новий рік» 07.00,
09.00, 12.00, 15.00, 19.00,
УКРАЇНА
22.00 Новини 07.20 Клуб
07.00, 15.00, 19.00, 02.30 Суперкниги 07.40, 12.30,
Сьогодні
15.30, 18.00, 23.30
07.45, 03.10 Зірковий шлях Музичний калейдоскоп 08.00
10.10, 03.45 Реальна містика Ранкове шоу 09.20, 19.20,
12.10, 05.20 Агенти
22.20 Тема дня 09.50 Герої
справедливості (16+) серед нас 10.05 Т/ф «Та
14.10, 15.15 Т/с «Жінки у
земля мила, де мати
коханні» (12+)
народила» 10.25 Таке життя
18.00 Т/с «Каблучка з
10.40 Штрихи з натури 10.55
рубіном» (12+)
Хітова вежа 11.20, 16.05
19.40 Т/с «Два життя» (12+) Чудесний канал 11.55, 14.55
22.25 Х/ф «Снігуронька для Служба розшуку дітей 12.45
дорослого сина»
Невигадані історії 12.35 Т/ф
00.15 Т/с «CSI. Місце злочину» «Неперевершена» 13.30
(16+)
Концерт колективів ПДМ
02.00 Телемагазин
14.15 Один на один 15.45
Лінія захисту 16.35
СТБ
Мультдаринки 17.00 Муз.
06.20 «Битва екстрасенсів 16» фільм «Швагри МиРоВі з
17.30, 22.00 «Вікна%Новини» Глинська» 17.30
Фестивальний подіум Т/ф
17.45, 22.20 «Битва
«Українець» 18.15 Полігон
екстрасенсів 17»

07:00, 21:00, 23:55 Молитва
за Україну 07:05 «Сім нот»
07:30, 22:35 «Час%Тіme»
07:45 «Олександр Колодій:
«Мішень чемпіона» 08:10
Концерт «Зимова віхола»
09:00 «Ранок «Нової Волині»
10:15 «Такти і факти» 11:10
Т/ц «Зустріч для Вас» 11:30,
16:30, 23:25 «Тема дня»
12:00 Концерт «Люблю.Тетяна
Піскарьова» 13:00
Благодійний концерт
«Сердечний уклін» 13:30 Т/ц
«Герої нашого часу» 13:50,
02:35, 05:50 «Волинська
веселка» 14:15 «Чудесний
канал» 14:40 Т/ц «Спадщина»
15:05 «Культурний простір»
16:00 «Урок для батьків»
16:25 Телеафіша 17:00
«Балетна вечірка» 17:20
«Дитячий світ» 17:35 «Кошик
творчих ідей» 18:00 Т/ф
«Лесина тінь. Петро Косач...»
18:50 «Піщані історії» 18:55
«Служба розшуку дітей» 19:00,
00:00 Новини. Підсумок
19:45, 00:30 «Громадський
вектор» 20:45 «Вечірня
казка» 21:05 «Книголюб»
(Н.Гуменюк) 21:35 Т/ф «Зіновія
Рубан: «Намальована доля»
22:00, 04:00 Новини.
Підсумок (сурдопереклад)
22:50, 04:25 «Музичний
проспект» 23:50 «Хроніка
війни»»

АВЕРС
06.00, 12.30 М/с «Авто про
добро» 06.30 Суперкнига
07.00 Євромакс 07.35,
18.30, 20.30, 22.05 Вголос
07.45, 20.45 М/с «Цуценя в
моїй кишені» 08.00, 21.00
Завтра%сьогодні 08.35, 23.00
Феєрія мандрів 09.00, 23.30
Глобал 3000 09.30 Волинський
портрет 10.00 Мозаїка
батьківства 10.30 В гостях у
Добрячка 11.00 М/ф «Веммікс.
Найкращий подарунок» 11.30
М/ф «Веммікс. Ти особливий»
12.00 Чарівна майстерня
12.20 Забави 13.00 Музична
платформа 16.00 З Новим
роком! 17.00 Худ. фільм
«Дари волхвів» 18.45, 21.30,
00.00, 02.30 Новини «На часі»
19.00 Худ. фільм «Самотній
Санта шукає Місіс Клаус»
20.40 Вечірня казочка 22.10
Т/с «Справа Дойла»

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00,
05:20 Концерт 09:10, 15:00,
23:30, 04:00 «КультУра!»
10:10 «Завтра вже сьогодні»
10:40 Злий дім 11:35
«Житлоблуд» 12:00 HARD з
Влащенко 13:00 Перші про
головне. Коментарі 16:00,
22:30, 00:55 Історична правда
з Вахтангом Кіпіані 17:00
Перші про головне. Вечір
19:15 VOX POPULI 20:00
Zіткнення 21:00 «Перші про
головне» 21:25 Перші другі з
Наталією Влащенко 22:05
«Добрий ZIK» 23:00
«DROZDOV»

ТБ
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06:00, 06:30 Д/с
«Орегонський путівник» 06:55
Д/с «Супервідчуття» 07:50 Д/с
«Розповіді про Хансік» 08:15
Д/с «Скарби та смертельні
таємниці морів» 09:05 Док.
драма «Доньки Єви» 09:30,
19:25 Д/с «1000 днів для
планети» 10:50 Д/с «Смак
Дзяннаня» 12:00 Країна на
смак 13:25, 01:35 Біатлон.
Кубок світу. ІV етап. Спринт
7, 5 км. Жінки 15:15 Надвечір’я.
Долі 16:45 М/с «Чорний Джек»
18:20 #ВУКРАЇНІ 20:25
Незвичайні культури 21:00,
01:10 Новини 21:30 Біатлон.
Яскраві моменти 21:50
ЧереЩур 22:20 Історія кіно
00:35 Д/с «Орегонський
путівник» 02:55 Д/с
«Мистецький пульс Америки»
04:05 Т/с «Роксолана»

ТБ
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ

2+2
06.00 Мультфільми
08.00, 23.40 «Нове Шалене
відео по%українськи»
11.20 Т/с «Терра Нова» (16+)
13.05 «Загублений світ»
17.00 Т/с «Поки цвіте
папороть» (16+)
20.00 «Він, Вона і телевізор 2»
21.00 Т/с «Кістки 5» (16+)
22.45 Т/с «Кістки 4» (16+)
02.10 «Цілком таємно»
02.35 «Люстратор. Прокляття
системи 2017»
03.00 «Облом.UA.»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 21:00, 23:55 Молитва
за Україну 07:05 Новини
07:30 «Час%Тіme» 07:55,
04:25 «Волинська веселка»
09:00 «Ранок «Нової Волині»
10:25 Т/ц «Полігон» 11:05 Т/ц
«Жіночий клуб» 11:30 «Тема
дня» 12:00 «Книголюб» 12:30
«Євровибір» 13:25, 18:00,
02:40 «Музичний проспект»
13:55 Т/ц «Хочу бути» 14:10
Т/ц «Мова наша калинова»
14:45 «Новорічно % різдвяні
мотиви» 16:00 Т/ф «Сині маки
із ранкового сну» 16:25
Телеафіша 16:30, 23:00 «Схід
і Захід % разом!» 17:00
«Дитячий світ» 17:15 «Кошик
творчих ідей» 17:35 Т/ц «Вухаті
та хвостаті» 18:40 «Піщані
історії» 18:55 «Служба
розшуку дітей» 19:00, 00:00
Новини. Підсумок 19:35 «Сім
чудес Волині» 19:45, 00:30
«Актуально» 20:45 «Вечірня
казка» 21:05 Т/ц «Стоп
корупція!» 21:30 Т/ц «Воїни
миру» 22:00, 04:00 Новини.
Підсумок (сурдопереклад)
22:35 «Час%Time» 23:25 «Мова
наша калинова» 23:40 Т/ц
«Обличчя війни» 01:20 Т/ц
«Тільки жінка» 01:45 Т/ц
«Напам’ять» 02:00 Т/ц
«Козацька звитяга» 02:15 Т/ц
«Бастіони» 03:35 Т/ц «Роки і
долі»

АВЕРС

06.00, 12.30 М/с «Авто про
добро» 06.30 Суперкнига
07.00, 08.00, 18.45, 21.30,
00.00, 02.30 Новини «На часі»
07.35, 18.30, 20.30, 22.05
Вголос 07.45, 20.45 М/с
«Цуценя в моїй кишені» 08.35,
18.00 Актуальне інтерв’ю
09.00, 23.30 У фокусі Європа
09.30 МузейОк 10.00 Мозаїка
батьківства 10.30 М/с
«Пригоди Спанкі» 12.00
ФУТБОЛ1
06.00, 08.05, 14.05, 18.45, Чарівна майстерня 12.20
20.50, 23.20, 01.20, Забави 13.00 Різдвяний
концерт «Кантабіле» 14.30
03.20, 05.20 Топ%
Шукаємо таланти 15.00 2 я %
матч
одна сім’я 16.00 В гостях у
06.15 Зоря % Герта. Ліга
Добрячка 16.20 Говоримо
Європи УЄФА
польською 16.30 Рандеву
08.10 Арсенал % Челсі.
17.00, 03.05 Реформація 500
Чемпіонат Англії
19.00, 22.10 Т/с «Справа
10.00, 21.00 «Найкращі
Дойла» 20.00 Євромакс 20.40
сейви 2017 року».
Вечірня казочка 21.00, 02.00
Чемпіонат Іспанії
Глобал 3000 23.00 Феєрія
10.30 Динамо % Янг Бойз. Ліга мандрів 00.35 Музика гідності
Європи УЄФА
04.00 Худ. фільм
12.15 ПСЖ % Андерлехт. Ліга «Роксолана»
чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
ZIK
14.10 Свонсі % Тоттенгем.
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
Чемпіонат Англії
про головне. Ранок 09:10,
16.00 Чемпіонат Англії. Огляд 15:15, 23:35, 04:00
туру. Прем’єра
«КультУра!» 10:10 Вижити в
16.55 Реал % Валенсія.
Україні 11:05, 20:00 Zіткнення
Чемпіонат Іспанії
12:00 HARD з Влащенко 13:00
19.00 Шахтар % Феєнорд. Ліга Перші про головне. День
чемпіонів УЄФА
17:00 Перші про головне.
21.30 Евертон % МЮ.
Вечір 19:15 VOX POPULI 21:00
Чемпіонат Англії
«Перші про головне» 21:30
23.30 Боруссія (Д) % Реал. Ліга «Прямим текстом» 23:00
чемпіонів УЄФА
Перші другі з Наталією
01.30 Тоттенгем % Вест Гем. Влащенко 00:00 «Королева
Чемпіонат Англії
півдня» 00:55 Історична
03.30 Малага % Атлетік.
правда з Вахтангом Кіпіані
Чемпіонат Іспанії
05:20 Концерт
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22.40 Концерт «Цвіте калина» 21.00 Х/ф «Великий тато»
00.05 Х/ф «Передбачення» 22.50 Х/ф «Ласкаво
06:00, 06:30 Д/с
просимо, або
02.30 Т/с «Яблучний спас»
«Орегонський путівник» 06:55
Сусідам вхід
(16+)
Д/с «Супервідчуття» 07:50
заборонений»
05.25 Док. проект «Час
Д/с «Розповіді про Хансік»
00.40 Х/ф «Хто в будинку
Різдва»
08:15 Д/с «Скарби та
тато» (16+)
УКРАЇНА
смертельні таємниці морів»
ТЕТ
09:05 Док. драма «Доньки
07.00, 15.00, 19.00, 03.40
Єви» 09:30, 19:25 Д/с «1000
Сьогодні
06.00, 05.40 Корисні
днів для планети» 10:50 Д/с 07.45, 04.20 Зірковий шлях
підказки
«Смак Дзяннаня» 12:00
09.40 Реальна містика
06.15 Байдиківка
Країна на смак 13:10 Х/ф
11.45 Агенти справедливості 06.40 ТЕТ Мультиранок
«Насмішка» 15:10, 01:35
(16+)
10.45 Х/ф «Король
Біатлон. Кубок світу. ІV етап. 13.45, 15.15 Т/с «Лінії
сноуборду»
Спринт 10 км. Чоловіки 17:20
життя»
12.30 Рятівники
М/с «Чорний Джек» 18:20
18.00 Т/с «Каблучка з
14.00 Одного разу в Одесі
#ВУКРАЇНІ 20:25 Незвичайні
рубіном» (12+)
15.00 Віталька. Новий рік
культури 21:00, 01:10
19.40 Т/с «Два життя» (12+) 16.00 Казки У
Новини 21:30 Біатлон.
22.25 Х/ф «Терміново.
17.00 Країна У. Новий рік
Яскраві моменти 21:50
Шукаю чоловіка» 18.00 Танька і Володька
ЧереЩур 22:20 Історія кіно
00.20 Т/с «CSI. Місце
19.00, 00.00 Казки У Кіно
00:35 Д/с «Орегонський
злочину» (16+)
20.00 Одного разу під
путівник»
Полтавою
СТБ
21.00 Х/ф «Пінгвіни містера
1+1
Поппера»
06.00, 07.40 «Модель XL» 08.10, 17.45, 22.20 «Битва 22.30 Х/ф «Подарунок на
екстрасенсів 17»
09.15 «Чотири весілля»
Різдво»
10.25, 11.50 «Міняю жінку» 17.30, 22.00 «Вікна%Новини»
01.00 Х/ф «Циганка Аза»
13.05 Х/ф «Кохання &
ICTV
02.30 Віталька
зітхання & 2»
05.20 Казка з татом
05.50 Скарб нації
14.55 «Вечірній квартал»
17.45 Х/ф «Сам удома & 4» 06.00 Еврика!
РТБ
06.05 Служба розшуку дітей
19.30 ТСН: «Телевізійна
06.00 Гімн України 06.02
06.10 Факти
служба новин»
20.15 Х/ф «Сам удома 5» 06.35 Труба містера Сосиски Новорічно%музичний фільм
22.00 Комедія «Один плюс 08.15, 01.45 Відпустка за «Новорічний детектив» 07.00,
09.00, 12.00, 15.00, 19.00,
обміном
один удома»
22.00 Новини 07.20 Клуб
00.15, 02.10 Х/ф «Великий 10.00, 13.10, 14.55 Т/с
Суперкниги 07.40 Підводний
«Вічність»
рік» (16+)
16.30, 19.10, 20.20, 21.30 світ Рівненщини. За межею
ІНТЕР
льоду 08.00 Ранкове шоу
Дизель%шоу
09.20, 19.20, 22.20 Тема
18.45 Факти. Вечір
05.35, 20.00, 01.55
дня 09.50, 19.45 Зроблено в
22.40 Комік на мільйон
«Подробиці»
Європі 10.10, 20.10 Нотатки
00.10 Т/с «Бібліотекарі»
06.05 Мультфільм
на
глобусі 10.25 Моя родина%
04.05 Х/ф «Циган» 4 с.
06.25 Х/ф «Снігова
Україна 10.40 Так було 10.55
королева»
НОВИЙ КАНАЛ Молодіжний прорив 11.20,
08.10 «Готуємо разом»
16.05 Чудесний канал 11.55,
09.00 «Орел і Решка. Шопінг» 03.00, 02.35 Зона ночі
14.55 Служба розшуку дітей
05.00 Абзац
10.00 «Орел і Решка. Рай і
12.20 Т/ф «Українець» 12.45
06.49, 09.59 Kids Time
пекло»
Невигадані історії 13.15
11.00 Т/с «Мереживо долі» 06.50 М/с «Лунтик і його
Концерт колективів ПДМ
друзі»
(16+)
12.50 Т/с «Східні солодощі» 08.40 М/ф «Феї: Таємниця 13.45 Профстайл 14.15
піратського острова» Один на один 15.20, 18.30
(12+)
Лінія захисту 15.45 Іноземна
10.00 Х/ф «101
15.40 «Ніч великих
для дітей 16.25
далматинець»
сподівань»
Мультдаринки 16.50 Муз.
12.10 Вар’яти
18.30 «Крутіше всіх»
19.00 Х/ф «Клік: З пультом фільм «Музика без кордонів»
20.30 Т/с «Заборонене
17.35 Т/ф «Рівне: місто
по життю» (16+)
кохання» (16+)

УТ1
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12.00 Х/ф «Дівчата»
14.00 «Час будувати»
16.00, 04.55 Док.проект «Від
Різдва до Хрещення»
17.00 Пряма трансляція
Різдвяного
богослужіння
19.00 «Стосується кожного»
20.00, 02.20, 04.25
«Подробиці»
20.30 Т/с «Заборонене
кохання» (16+)
22.40 Х/ф «Вечори на
хуторі біля
Диканьки»
00.35 Х/ф «Ялинка, кролик і
папуга»
03.10 Х/ф «Снігова
королева»

10.45 Янг Бойз % Динамо.
Ліга Європи УЄФА
12.30 Аустрія % Мілан. Ліга
сплетінь» 17.55 Т/ф «За
Європи УЄФА
Україну, за її волю» 18.45
14.15 Арсенал % Челсі.
Полігон 20.25 Екотур 20.45
Чемпіонат Англії
На добраніч, казка
16.00 Чемпіонат Іспанії.
21.00 Азбука смаку 21.15
Передмова до туру.
Погорина 21.35 Напам’ять
Прем’єра
22.50 Країна талантів 23.15 16.45 Ніцца % Лаціо. Ліга
Співає «Піккардійська терція».
Європи УЄФА
З неба до землі
18.30 «Найкращі сейви 2017
року». Чемпіонат
К1
Іспанії
05.00 «Рецепти щастя»
19.00 Наполі % Шахтар. Ліга
05.50 «Спеція»
чемпіонів УЄФА
06.30 «TOP SHOP»
21.00 Світ Прем’єр%Ліги
07.40 «Чи знаєте ви, що...» 21.30 Брайтон % Борнмут.
08.15 М/с «Таємна служба
Чемпіонат Англії
Санта%Клауса»
23.15 Олександрія % Динамо.
09.15 «Красуні»
1/8 фіналу. Кубок
10.20 «Ух ти show»
України
11.20 «Орел і Решка. Шопінг» 03.30 Маріуполь % Сталь.
12.20 «Навколо М»
Чемпіонат України
13.20, 19.00 «Орел і Решка. 05.20 Чемпіонат Іспанії.
На краю світу»
Передмова до туру
14.15, 20.00 «Орел і Решка.
Незвідана Європа» ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
15.15, 21.00 «Орел і Решка. НОВА ВОЛИНЬ
Навколосвітня
07:00, 21:00, 23:55 Молитва
подорож»
за Україну 07:05 Новини
16.15, 02.00 «Вечірній
07:30 «Час%Тіme» 08:00 Т/ф
квартал»
«Рунчак» 08:30 Т/ц «Стоп
18.10, 03.20 «Розсміши
корупція!» 09:00 «Ранок
коміка»
«Нової Волині» 10:15 Т/ц
22.00 «Вірю не Вірю»
«Музеї Волині» 10:45 «Міні%
23.00 «КВН»
мікс» 11:35 «Схід і Захід %
разом!» 12:00 Т/ц «Творчий
2+2
портрет» 12:30 «Актуально»
06.00 Мультфільми
13:25 Т/ц «Сам собі
08.00, 02.00 «Облом.UA.» господар» 13:45, 14:50,
10.25 Т/с «Терра Нова» (16+) 04:30 «Волинська веселка»
12.10 «Загублений світ»
14:25, 01:25 Т/ц «Палітра»
17.10 Х/ф «У тилу ворога: 16:00 «Мій рідний край»
Колумбія» (16+)
(рукопис) 16:25 Телеафіша
19.00 Х/ф «Кров
16:30, 23:15 «Тема дня»
Тамплієрів» (16+) 17:05 «Дитячий світ» 17:20
22.50 «Змішані
«Кошик творчих ідей» 17:40
єдиноборства. UFC» Т/ц «Разом» (сурдопереклад)
01.00 «Нове Шалене відео 18:00 Ретроспектива ВТ:
по%українськи»
«Півгодини % для родини»
(Т. Рівець) 18:30 Т/ц
ФУТБОЛ1
«Мандруймо вдома» 18:55
06.00, 08.05, 16.30, 20.50 «Служба розшуку дітей»
Топ%матч
19:00, 00:00 Новини.
06.15 Герта % Зоря. Ліга
Підсумок 19:35 «Сім чудес
Європи УЄФА
Волині» 19:45, 00:30
08.10, 01.40 Бернлі %
«Протилежний погляд» 20:45
Ліверпуль. Чемпіонат «Вечірня казка» 21:05 Д/ф
Англії
«Бути сама собі ціллю» 21:30
09.55 Чемпіонат Англії. Огляд Т/ц «Роки і долі»
туру
(В. П’ясецький) 22:00, 04:00

ТБ

ТБ

22.40, 00.30 Комік
на мільйон
02.25 Х/ф «Світла
особистість»
03.40 Х/ф «Фантазії
Веснухіна» 1 с.

11.00 Зроблено в Європі
11.20 Нотатки на глобусі
11.55 Служба розшуку дітей
12.20 Шоу «Українська пісня»
1, 2, 3 14.00 Хмельницьк.
Новорічно%різдвяні мотиви.
Симфонічний оркестр 15.30
НОВИЙ КАНАЛ Музичний калейдоскоп 15.45
Чудесний канал 16.30
03.00, 02.40 Зона ночі
06.00, 07.00 М/с «Лунтик і Невгамовні дослідники 16.45
його друзі»
Кошик творчих ідей 17.05
06.59, 08.59 Kids Time
Урок для батьків 17.35 Без
09.00 М/ф «Тарзан»
права на забуття 18.05
10.50 М/ф «Тарзан та
Ноосфера 18.30 Різдвяна
Джейн»
історія «Мужицький ангел»
12.30 М/ф «Тарзан 2»
20.00 Різдво Христове на
13.40 М/ф «Думками
Буковині 20.30 Вхід у храм.
навиворіт»
Різдво Христове 20.45 На
15.20 Х/ф «Білосніжка:
добраніч, казка 21.00
Помста гномів»
Перехрестя правди 21.25
УКРАЇНА
17.20 Х/ф «Річі&багач»
Муз. фільм «Святий вечір»
06.40, 15.00, 19.00, 02.50 19.10 Х/ф «Таксі» (16+)
21.45 Так було 23.00 В.
Сьогодні
21.00 Х/ф «Таксі 2» (16+) Кушнір. Молитва у різдвяну ніч
07.20, 03.30 Зірковий шлях 22.40 Х/ф «Нічого
10.10 Х/ф «Страшна
К1
втрачати»
красуня»
00.40 Х/ф «Машина часу в 05.10 «Рецепти щастя»
12.00, 15.15 Т/с «Два життя»
джакузі 2» (16+)
05.50 «Спеція»
(12+)
06.30 «TOP SHOP»
1+1
ТЕТ
17.25, 19.40 Т/с «Жінки на
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
стежці війни» (12+) 06.00, 05.40 Корисні
06.00 М/ф «Маша
08.15 М/с «Таємна служба
22.00 Т/с «Все буде добре»
і ведмідь»
підказки
Санта%Клауса»
01.20 Х/ф «Одного разу на 06.15 Байдиківка
06.35, 19.30 ТСН:
09.30 М/ф «Учень Санти»
Новий рік» (16+)
«Телевізійна служба
06.40 ТЕТ Мультиранок
11.10 М/ф «Всі пси
новин»
10.55 М/ф «Шлях до
потрапляють в рай»
СТБ
07.30 Х/ф «Гріхи наші»
Ельдорадо»
12.50 «Ух ти show»
06.00 «ВусоЛапоХвіст»
(16+)
12.30 Рятівники
08.05 «Караоке на Майдані» 18.00 М/ф «Різдвяні історії 13.50 «Орел і Решка»
09.15 Концерт «Бенефіс
22.00 «Вірю не Вірю»
Руслана Квінти. Небо 09.00 «Все буде смачно!»
від Шрека, Панди та 00.00 Х/ф «Версальський
10.00 Х/ф «Вечори на
% это я»
друзів з
роман» (16+)
хуторі поблизу
11.05, 23.40 «Світське
Мадагаскару»
Диканьки (Ніч
життя»
22.30 Казки У Кіно
2+2
перед Різдвом)»
12.05 «Світське життя.
00.00 Танька і Володька
06.00
Мультфільми
11.15 Т/с «Тато Ден»
Новорічний
01.00 Теорія зради
08.00, 01.55 «Цілком
19.00 Х/ф «40+ або
карнавал»
02.00 БарДак
таємно»
Геометрія почуттів» 03.00 Віталька Новий рік
14.15 Комедія «Один плюс
11.25 «Загублений світ»
22.40 Х/ф «За два
один удома»
05.20 Казка з татом
13.20 Т/с «Ментівські війни.
кілометри до
16.35 «Вечірній квартал»
Київ 2» (16+)
Нового року»
РТБ
18.30 «Розсміши коміка
17.10 Х/ф «У тилу ворога 2:
2017»
06.00 Гімн України 06.02
ICTV
Вісь зла» (16+)
20.15 «Новорічний вечірній
Співає «Піккардійська терція». 19.00 Х/ф «На межі»
06.20 Скарб нації
квартал»
З
неба
до
землі
07.00,
21.10 Х/ф «Шанхайський
06.30 Еврика!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00,
полудень»
06.40 Факти
ІНТЕР
22.00
Новини
07.20,
11.35
23.10 Х/ф «Бойові пси»
07.05 Т/с «Вічність»
06.30 М/ф «Мультфільм»
Клуб
Суперкниги
07.35,
00.55 «Нове Шалене відео
10.15, 12.05, 13.41, 15.20,
06.55 Х/ф «Артист із
16.05 Мультдаринки 08.00
по%українськи»
17.00 Т/с
Кохановки»
Ранкове
шоу
09.20,
19.30,
02.20 «Люстратор.
«Бібліотекарі»
08.30 Х/ф «Ця весела
22.30
Тема
дня
09.50
А
ми
Прокляття системи
18.45 Факти. Вечір
планета»
2017»
19.10, 20.25, 21.40 Дизель% відпочиваємо 10.25 Азбука
10.20 Х/ф «Зайчик»
смаку
10.40,
17.20
Погорина
02.45 «Облом.UA.»
шоу

УТ1

06:00 М/с «Чорний Джек»
06:30 Д/с «Орегонський
путівник» 06:55 Д/с
«Супервідчуття» 07:50 Д/с
«Розповіді про Хансік» 08:15
Д/с «Скарби та смертельні
таємниці морів» 09:05
Док. драма «Доньки Єви»
09:30 Д/с «1000 днів для
планети» 10:50 Д/с «Смак
Дзяннаня» 12:00 Країна на
смак 13:10, 01:35 Біатлон.
Кубок світу. ІV етап. Гонка
переслідування 10 км. Жінки
14:15 Біблейська колекція.
Художній фільм «Яків»
15:55, 02:25 Біатлон. Кубок
світу. ІV етап. Гонка
переслідування чоловіки
12, 5 км. Чоловіки 17:00
РІЗДВЯНІ БОГОСЛУЖІННЯ
19:55 Фольк%music 21:00,
01:10 Новини 21:35 Д/ф
«Уламки спогадів» 22:20,
23:30 Історія кіно

УТ1

1+1
06.15, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
07.10 Х/ф «Від тюрми й від
суми» (16+)
09.00 «Лото%Забава»
09.40 М/ф «Маша
і ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка
2017»
10.45, 11.55, 13.10, 14.20,
15.35, 16.45 «Світ
навиворіт % 6»
17.45 Х/ф «Сам удома 5»
20.15 Х/ф «Вихід: Боги та
царі» (16+)
23.05 Х/ф «Вежа» (12+)
01.15 «Світське життя»
02.15 Х/ф «Вежа» (16+)

ІНТЕР
05.40 М/ф «Різдвяні казки»
06.30 Х/ф «На золотому
ґанку сиділи»
08.00 «уДачний проект»
09.00 Пряма трансляція
Різдвяної літургії
11.00 «Готуємо разом»
12.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13.00 Х/ф «Заморожений»
14.40 «Час будувати»

ТБ

АВЕРС
06.00, 12.30 М/с «Авто про
добро» 06.30 Суперкнига
07.00, 08.00, 18.45, 21.30,
00.00, 02.30 Новини «На
часі» 07.35, 20.30, 22.05
Вголос 07.45, 20.45 М/с
«Цуценя в моїй кишені»
08.35, 23.40 Феєрія мандрів
09.00 Глобал 3000 09.30
МузейОк 10.00 Мозаїка
батьківства 10.30 Старий
чоботар 11.00 Різдвяний
скарб Михея 12.00 Чарівна
майстерня 12.20 Забави
13.00 Музика гідності 14.30
Шукаємо таланти 15.00 2 я %
одна сім’я 16.00 В гостях у
Добрячка 16.20 Говоримо
польською 16.30, 21.00
Рандеву 17.00, 03.05
Реформація 500 18.00 Муз/ф
«Різдвяна містерія» 19.00 Т/с
«Справа Дойла» 20.00, 02.00
Євромакс 20.40 Вечірня
казочка 22.10 Худ. фільм
«Різдвяна пісня» 00.35
Волинський портрет 01.00
Різдвяний концерт «ОРЕЯ»

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00
Перші про головне. Ранок
09:15, 15:15 «КультУра!»
10:40 «Прямим текстом»
12:00 Zіткнення 13:00 Перші
про головне. День 16:05
Перші другі з Наталією
Влащенко 17:00 Перші про
головне. Вечір 19:15 VOX
POPULI 20:00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 21:00
«Перші про головне» 21:30
«Народ проти!» 00:30
Історична правда
з Вахтангом Кіпіані
студія «Клас!» 18:30 Т/ф
«Українська серенада
Шуберту» 19:00, 00:00
Новини. Підсумок 19:25 Т/ц
«Видатні волиняни» 20:00
Концерт «Лабіринт» 20:55
«Вечірня казка» 21:05, 00:30
«За літнім часом» 22:00,
04:00 Новини. Підсумок
(сурдопереклад) 22:25 «Вікно
в Америку» 23:10 Т/ц «Історія
без купюр» (Ікона «Страшний
суд») 23:25, 04:30
«Музичний проспект»

АВЕРС

06.00 Мультсеріал «Літаючий
будинок» 06.30 Феєрія
мандрів 07.00, 14.30 Мозаїка
батьківства 07.30, 18.40
Вголос 07.45, 20.45 М/с
«Цуценя в моїй кишені» 08.00,
09.00, 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На часі» 08.35
Глобал 3000 09.35 В гостях у
Добрячка 10.00 М/с «Це
хлопчик» 10.30 М/с «Спанкі.
Перше Різдво» 11.00 Муз/ф
«Різдвяна містерія» 12.00
Чарівна майстерня 12.20
Забави 12.30 М/с «Ієсодо»
13.00, 01.20 Різдвяний
концерт «Кантабіле» 14.15
Говоримо польською 15.00,
00.25, 02.55 Т/с «Справа
Дойла» 16.30 Худ. фільм
«Різдвяна пісня» 18.00
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, Євромакс 18.30 Різдвяні
НОВА ВОЛИНЬ прикмети 19.00 Великий
07:00, 21:00, 23:55 Молитва різдвяний концерт «Україна
колядує» 20.40 Вечірня
за Україну 07:05 Новини
казочка 21.00 Огляд світових
07:30 «Час%Тіme» 07:45,
подій 22.00 Худ. фільм «Все,
17:30, 03:40 «Волинська
що я бажав на Різдво» 23.30
веселка» 08:00 «Різдвяна
Завтра%сьогодні
кухня від господинь з
Веселого» 08:30 «Грані»
ZIK
09:00 «Ранок «Нової Волині»
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
10:05 Д/ф «Чесно жити і
про головне. Вечір 08:45,
чесно померти. Ігуменя
Йосифа Вітер» 11:00 «Шукач 20:00 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 09:40, 04:40
скарбів» (О. Ошуркевич)
11:30, 16:30, 22:45 «Тема Художній фільм 11:00 Злий
дім 12:00 «Народ проти!»
дня» 12:00 «Натхнення»
12:30 «Протилежний погляд» 15:10 Вижити в Україні 16:00
«Стежками війни» 16:30
13:30, 03:10, 05:00 Т/ц
«Роки і долі» 13:55 «Хвилини «Прямим текстом» 17:55
Перші другі з Наталією
духовної музики» 14:30
«Вечірки у баби Гапки» 15:20 Влащенко 18:45 Доказ 19:25
Слідство. Інфо 21:00 Різдвяне
«Музей Волинської ікони»
богослужіння з
16:00 «Видатні волиняни»
Володимирського собору
(В. Михальська) 16:25
Телеафіша 17:00 «Підліткова (пряма трансляція)

Європи УЄФА
08.10 «Моя гра» В. Мандзюк
1 ч.
16.45 Концерт «Цвіте калина» 12.00 Х/ф «Великий тато» Різдво в Карпатах Б. Сташків 08.40 «Моя гра» В. Мандзюк
13.50 Х/ф «Клік: З пультом 18.00 Муз. фільм «Дозвольте
18.10 Х/ф «Іван
2 ч.
заколядувати» 18.15 Без
по життю» (16+)
Васильович змінює
09.10 «Моя гра»
права на забуття 18.45 Таке
16.00 Х/ф «Таксі» (16+)
професію»
З. Махарадзе
17.40 Х/ф «Таксі 2» (16+) життя 19.20 Тема дня 19.50 10.00 Світ Прем’єр%Ліги
20.00 «Подробиці»
Природа творення 20.30
19.30 Х/ф «Таксі 3»
20.30 Т/с «Заборонене
10.30 Динамо % Партизан.
Штрихи з натури 20.45 На
21.00 Х/ф «Перевізник:
кохання» (16+)
Ліга Європи УЄФА
Спадщина» (16+) добраніч, казка 21.30 Різдво 12.15 «Showboats».
22.40 «Алла Пугачова.
для двох. П.Табаков 22.40
23.00 Х/ф «Швидкість:
Різдвяні зустрічі»
Чемпіонат Англії
Автобус 657» (16+) Хітова вежа 22.55 Співає
01.00 Х/ф «Передбачення»
12.25 «Найкращі голи 2017
«Піккардійська терція»
00.50 Х/ф «Нічого
року». Чемпіонат
УКРАЇНА
втрачати»
Іспанії
К1
06.40 Сьогодні
12.55
LIVE.
Леганес %
ТЕТ
07.20, 04.50 Зірковий шлях
05.10 «Рецепти щастя»
Сосьєдад. Чемпіонат
10.20 Х/ф «Снігуронька для 06.00, 05.40 Корисні
05.50 «Спеція»
Іспанії
підказки
06.30 «TOP SHOP»
дорослого сина»
14.55 «Моя гра» М. Павлов
12.10 Т/с «Два життя» (12+) 06.15 Байдиківка
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
1 ч.
06.40 ТЕТ Мультиранок
17.20, 19.30 Т/с «Лінії
08.15 «Мультфільми»
15.25 «Моя гра» М. Павлов
11.15 М/ф «Школа
життя»
09.20 «Ух ти show»
2 ч.
монстрів:
19.00, 01.20 Події
11.00 М/ф «Учень Санти»
15.55 «Моя гра» О. Блохін
Електрично»
12.30 М/ф «Всі пси
22.00 Т/с «Не зрікаються
16.40 «Найкращі сейви 2017
12.30 Х/ф «Шоколад»
кохаючи» (16+)
потрапляють в рай»
року». Чемпіонат
02.00 Т/с «Все буде добре» 14.30 Х/ф «Подарунок на 14.10 М/ф «Ніко: Шлях до
Іспанії
Різдво»
зірок»
17.10 LIVE. Барселона %
СТБ
16.00 М/ф «Різдвяні історії 15.50 «Орел і Решка»
Леванте. Чемпіонат
від Шрека, Панди
21.00 Х/ф «Вечори на
07.10, 23.25 Х/ф «Тільки
Іспанії
та друзів
хуторі біля
ти»
19.25 LIVE. Вільярреал %
з Мадагаскару»
Диканьки»
09.00 «Все буде смачно!»
Депортіво. Чемпіонат
10.15 «Караоке на Майдані» 18.00 Х/ф «Пінгвіни містера 23.00 «Вечірній квартал»
Іспанії
Поппера»
00.50 «КВН»
11.10 Т/с «Тато Ден»
21.30 Тоттенгем % Вест Гем.
20.00
Одного
разу
під
03.30
«Нічне
життя»
19.00 Х/ф «Поділись
Чемпіонат Англії
Полтавою
щастям своїм»
23.30 Севілья % Бетіс.
2+2
22.30 Казки У Кіно
Чемпіонат Іспанії
ICTV
00.00 Танька і Володька
06.00 Мультфільми
01.30 Арсенал % Челсі.
01.00
Теорія
зради
08.00
Бокс.
Двобої
за
05.50 Скарб нації
Чемпіонат Англії
02.00 БарДак
чемпіонські титули за
06.00 Еврика!
03.00
Віталька
Новий
рік
версією
WBO
ВОЛИНСЬКЕ
ТБ,
06.05 Факти
05.20 Казка з татом
11.45 «Помста природи»
НОВА ВОЛИНЬ
06.30 Т/с «Бібліотекарі»
16.45 Х/ф «Робінзон Крузо»
10.40, 12.15, 13.55, 15.30,
07:00, 23:55 Молитва за
РТБ
(16+)
17.05 Т/с
Україну 07:05 Новини 07:30,
06.00
Гімн
України
06.02,
18.20
Х/ф
«Шанхайський
«Бібліотекарі%2»
14:30 «Вікно в Америку»
07.50
Музичний
калейдоскоп
полудень»
18.45 Факти. Вечір
08:00 Різдвяний концерт
07.00,
15.50,
16.45
20.20
Х/ф
«Бібліотекар:
19.10 Дизель%шоу.
Мультдаринки 07.30, 11.20
У пошуках списа камерного оркестру
Новорічний концерт Клуб Суперкниги 08.00,
«Кантабіле» 09:00 «Різдвяна
долі»
23.55 Комік на мільйон
казка» 10:00 Пряма
12.00, 15.00, 19.00 Новини 22.10 Х/ф «День мумії»
01.50 Х/ф «Дежа вю»
трансляція Різдвяного
08.30 А ми відпочиваємо
23.45 «Змішані
03.30 Х/ф «Фантазії
09.00 Ранкове шоу 09.45
єдиноборства. UFC» богослужіння зі Свято%
Троїцького собору м.Луцька
Веснухіна» 2 с.
Ноосфера 10.25 Погорина 02.00 «Цілком таємно»
13:10 Т/ц «Вухаті та хвостаті»
НОВИЙ КАНАЛ 10.45 Невгамовні дослідники 02.25 «Люстратор. Прокляття 13:35 Т/ц «Кулінарія від
11.00 Чудесний канал 11.40
системи 2017»
Андрія» 14:00 «Народна
03.00, 02.40 Зона ночі
Різдво Христове на Буковині 02.50 «Облом.UA.»
скарбниця» 15:05 Концерт
05.50 Стендап%Шоу
12.30 Україна колядує. Ірина
«Писанка»: «Різдво на
ФУТБОЛ1
06.40, 07.00 М/с «Лунтик і Федишин. 1, 2 ч. 14.00 Різдво
його друзі»
в Карпатах 14.30, 21.00
06.00, 08.05, 09.45, 19.10, Буковині» 15:35 Т/ц «Мандри
кота Фініка» 16:00 «Різдвяні
06.59, 10.09 Kids Time
Почерк долі. Підсумок 15.30
21.25, 23.20,
09.00 М/ф «Тарзан 2»
Абетка здоров’я 16.20 Муз.
01.15, 03.20, 05.20 піснеспіви» 16:55, 03:50
«Піщані історії» 17:00 «Коляда
10.10 М/ф «Думками
фільм «Святий вечір» 16.30
Топ%матч
з Тетяною Ціхоцькою» 18:40,
навиворіт»
Кошик творчих ідей 17.15
06.15 Зоря % Атлетік. Ліга

ÍÅÄ²Ëß, 7 С І Ч Н Я
06:00, 06:30 Д/с
«Орегонський путівник» 06:55
Д/с «Супервідчуття» 07:20
Д/с «Розповіді про Хансік»
08:15 Д/с «Скарби та
смертельні таємниці морів»
09:05 Док. драма «Доньки
Єви» 09:30 РІЗДВЯНІ
БОГОСЛУЖІННЯ 12:25,
01:10 Біатлон. Кубок світу.
ІV етап. Естафета 4х6 км.
Жінки 14:15 Фольк%music
15:25, 02:30 Біатлон. Кубок
світу. ІV етап. Естафета 4х7.5 км.
Чоловіки 17:30 Д/с «Дива
Китаю» 18:25 Х/ф «Дивна
подорож Мері Брайант»
20:25 Незвичайні культури
21:00 Новини 21:30 Д/с
«Зустріч Лувру та
Забороненого міста» 22:20
Історія кіно 00:35 Д/с
«Орегонський путівник»

ФУТБОЛ1
06.00, 08.05, 16.25, 03.20,
05.20 Топ%матч
06.15 Естерсунд % Зоря. Ліга
Європи УЄФА
08.10 Евертон % МЮ.
Чемпіонат Англії
10.00, 13.25 Чемпіонат
Іспанії. Передмова
до туру
10.30 Шкендербеу % Динамо.
Ліга Європи УЄФА
12.20, 00.05 «Football
Funnies». Чемпіонат
Англії
12.30, 21.00 Чемпіонат
Англії. Огляд туру
13.55 LIVE. Атлетіко % Хетафе.
Чемпіонат Іспанії
15.55, 00.15 Світ Прем’єр%
Ліги
16.40, 21.55 «Найкращі голи
2017 року».
Чемпіонат Іспанії
17.10 LIVE. Валенсія %
Жирона. Чемпіонат
Іспанії
19.10 Шахтар % Ман Сіті. Ліга
чемпіонів УЄФА
22.25 Футбольні зірки
України 2017 р.
Церемонія
нагородження
00.45 «Найкращі сейви 2017
року». Чемпіонат
Іспанії

Новини. Підсумок
(сурдопереклад) 22:30,
00:25 «Піщані історії» 22:35
«Час%Time» 22:50 «Концерт
духовної музики» 23:40 Т/ц
«Обличчя війни» 23:50
«Хроніка війни» 01:50
Концерт «Кантабіле» 03:05
Д/ф «Світ мистецтва. Зірка у
формі квадрата» 03:40 Т/ц
«Роки і долі» 05:30 Т/ц «Так
було» 05:45 Т/ц «Манівцями»
06:00 Т/ц «Краєзнавча
подорож» 06:25 Т/ц «Історія
без купюр»

01:25 Т/ц «Натхнення»
19:05 «Урок для батьків»
19:35 Відеоповтор трансляції
Різдвяного богослужіння зі
Свято%Троїцького собору
м.Луцька 22:35 «Час%Time»
22:45 «Різдвяний концерт
камерного оркестру «Con
Moto» 23:40 Д/ф «Формула
життя Олександра Палладіна»
00:00 «Коляда з Волинським
хором» 02:10 «Музичний
проспект» 04:00 Вистава
«12 місяців»

АВЕРС
06.00 Мультсеріал «Літаючий
будинок» 06.30 Феєрія
мандрів 07.00, 14.30
Мозаїка батьківства 07.30
Вголос 07.45, 20.45 М/с
«Цуценя в моїй кишені»
08.00, 09.00 Новини «На
часі» 08.35 Завтра%сьогодні
09.35, 21.00 Євромакс
10.00 Духовність 10.30 М/с
«Пісня Ангела» 11.00
Різдвяний скарб Михея 12.00
Чарівна майстерня 12.30
Благодатна купіль 13.00
Великий різдвяний концерт
«Україна колядує» 15.00,
00.35 Т/с «Справа Дойла»
15.45 М/с «Ієсодо» 16.15 В
гостях у Добрячка 16.30 Д/ф
«Ієшуа: В пошуках реального
Ісуса» 17.30 З Новим роком!
18.30, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На часі». Спецвипуск
19.05 Худ. фільм «Все, що я
бажав на Різдво» 20.40
Вечірня казочка 22.05
Концерт «Україна колядує»

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00,
21:00, 05:20 Концерт 08:00
Злий дім 09:00 «Євромакс»
09:25 «Shift. Життя в цифрі»
09:45 «Стежками війни»
10:20, 17:25 Вижити в
Україні 11:00 «Добрий ZIK»
11:30 «Житлоблуд» 12:00
«Народ проти!» 15:10 Доказ
15:40 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 16:40, 04:00
«КультУра!» 18:25, 00:00
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 20:00 HARD з
Влащенко 23:00 «Кубала,
Морено і Мончон»
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n Зорі віщують

Дай, Песику,
на щастя лапу нам!
Що рік прийдешній готує Україні?
Надія АНДРІЙЧУК

Ж

овтий Земляний Собака, за китайським
календарем, стане
повноправним господарем 16 лютого 2018-го.
До того муситиме уживатися
з Червоним Вогняним Півнем,
який був головним цьогоріч. На
думку астрологів, наступний
рік кардинально змінить життя,
принесе спокій, гармонію та
успіх усім, хто заслуговує довіри й поваги та вміє працювати
в команді. До речі, за словами
відомого астролога з Одеси
Влада Росса, деякі збіги вказують на те, що Собака виявить прихильність до України:
наприклад, стихією року буде
земля, а наша країна — аграрна. Крім того, Державний прапор містить жовтий колір — це
також плюс.
Віщун бачить майбутнє нашої країни в оптимістичному
світлі і вважає, що небесні світила вказують на повернення
східних регіонів та поступове
припинення військових протистоянь, а також на прихід до
влади нових людей, які зможуть досягти економічного під-

йому і політичної стабільності,
хоча шлях до процвітання буде
непростим через вплив на цю
сферу агресивного Марса,
який спровокує політичний
розкол і чергові перевибори. Щодо повернення Криму
прогнози Росса песимістичні:

ся, інакше криза затягнеться
ще на 5 років. Для подолання
негативних тенденцій українські лідери мусять налагодити
дипломатичні відносини з країною-сусідкою і досягти військового нейтралітету.
Мольфарка Магдалена за-

на Сході може загостритися,
« Ситуація
українська влада там утвердиться не раніше
як через 5 літ, коли зміниться уряд Росії.
»
у найближчі кілька років внаслідок різкої зміни влади в Росії та
внутрішніх конфліктів замість
федерації може утворитися десяток нових незалежних країн.
На певні території претендуватимуть і сусіди, зокрема півострів може відійти до мусульманської держави, найвірогідніше
— до Туреччини.
Карпатські
відуни-мольфари також пророкують Україні позитивні зміни. Так, Орест
Стафійчук каже, що країні потрібно готуватися до тривалого
діалогу з сусідами, насамперед
з Росією, і радить не ігнорувати проблеми, що накопичили-

певняє, що бачить у майбутньому цілісну Україну. Ситуація
на Сході поступово врегулюється, а прихід нових політичних сил приведе до очікуваного
миру та єдності в державі. За
її прогнозами, наша територія
повернеться в старі кордони із Кримом включно, проте
у 2018-му цього не станеться,
має минути щонайменше 15 літ,
поки нові віяння в Україні і Росії
зумовлять вирішення кримського питання.
Слова мольфарів викликають довіру, адже ще на початку 2014-го вони передрікали
кризу, проте політики до них не

прислухалися. На думку відунів, у 2018 році до влади в країні може прийти цілеспрямована й енергійна особистість,
далека від сучасного олігархату, і цей чоловік з великими
амбіціями матиме підтримку
більшості політичних сил та незаперечний авторитет в українців, зуміє налагодити зовнішні
зв’язки, поставити країну на
рейки відновлення і захистити від провокацій та втручання
ззовні. Під керівництвом цього
лідера сформується модель
державного устрою, подібна до
балтійської.
Згідно з прогнозами астролога Валерія Московченка,
у 2018-му зорі сприятимуть
українцям, які готові наполегливо працювати і не бояться
висловлювати свою позицію.
Зміну державної влади він
передбачає в найближчі 2–3
роки — замість олігархату нарешті прийдуть молоді активні
люди, які приведуть країну до
процвітання, однак на швидкий результат розраховувати
не варто. Існує ризик третього
Майдану, не обійдеться і без
різких стрибків валюти, однак,
на думку астролога, дефолту

не буде. Сприятимуть зростанню економіки і щедрі врожаї кілька років поспіль. А от
ситуація на Сході може загостритися, українська влада там
утвердиться не раніше як через
5 літ, коли зміниться уряд Росії.
Московченко прогнозує, що
Путін невдовзі складе повноваження через серйозне погіршення стану здоров’я, а Росія
буде надто зайнята внутрішніми проблемами, щоб відволікатися на зовнішньополітичні
аспекти.
Одна з найвідоміших провидиць, Олена Осипенко, обіцяє українцям налагодження
життя, зміну влади в першій половині 2018-го, після чого і фінансова, і політична ситуація
поступово поліпшуватиметься,
а з другої половини року можна
очікувати позитивних зрушень
на Сході. Новому уряду вдасться налагодити продуктивну
співпрацю з Євросоюзом. З середини 2018-го можна сподіватися на зростання економіки.
Учасник «Битви екстрасенсів» Хаял Алекперов передбачає загострення у політичній,
економічній і особливо в соціальній сфері, що пояснюється
впливом агресивного Марса.
Українцям потрібно швидко
реагувати на чергову зміну
обставин і запобігати конфліктним настроям. Ледь не щодня
країну
приголомшуватимуть
новини про чергові корупційні скандали і політичні інтриги. Водночас зірки гарантують
нам нові можливості розвитку,
нормалізацію ситуації, хоч на
швидкий вихід із кризи розраховувати не можна, потрібно
запастися терпінням і старанно
працювати.
Близькі перевибори пророкує Україні і Максим Гордєєв,
який тлумачить майбутнє за
допомогою карт Таро. На його
думку, 2018-й принесе загострення політичної кризи, що
призведе до зміни всіх парламентських сил. Якщо країна
зуміє пережити час, потрібний
для проведення реформ, вона
стане на шлях відродження.
Щодо конфлікту на Сході він
каже, що військові дії не припиняться, але можуть бути
заморожені на невизначений
час, остаточного вирішення
всіх протистоянь можна чекати
через 2–3 роки. При цьому Гордєєв не бачить розпаду України
на дві частини.
Чиї ж прогнози виявляться ближчими до істини — як
мовиться, поживемо — побачимо. n

ГОРОСКОП НА ВЕСЬ РІК
Овен. Астрологи радять
вам іти за своєю мрією. Найкращим часом для змін буде
червень. Овнів без пари влітку очікує роман. У фінансових
справах успіху не передбачається. Нові знайомства можуть допомогти
в кар’єрному рості.

Терези. Насичений рік,
сприятливий для реалізації мрій. Ретельно плануйте
справи, тоді просунетеся набагато вперед і отримаєте гідний прибуток. Крім того, на вас
чекають нові романтичні стосунки. Можливі зміни у кар’єрному рості.

Телець. Доведеться багато працювати, та зусилля
не будуть марними, прибуток не забариться. Довіряйте
своїй інтуїції, а не чужим порадам. Зі здоров’ям — жодних проблем, якщо будете дотримуватися режиму
і правильно харчуватися.

Скорпіон. Уникайте негативу, спрямовуйте енергію
на вирішення реальних, а не
надуманих проблем. На вас
чекає кар’єрний злет, досягнення цілей і самореалізація,
зростання доходів. Не дратуйтеся і не перевтомлюйтесь.

Близнюки. Більша частина року сприятлива для
кар’єри — скористайтеся цим.
Отримаєте справедливу компенсацію за те, що багато працюєте. Ймовірні серйозні зміни
у житті, перегляд ідеалів та принципів,
зміна роботи. 2018-й пройде під знаком
мудрості.

Стрілець. Закладете
міцний фундамент і для особистих, і для бізнесових стосунків. Не бійтеся заводити
нові знайомства. У справах
будьте терплячими і все добре
плануйте. Навчіться обирати пріоритети
і добре обдумуйте важливі рішення. Відрізняйте любов від закоханості.

Рак. Рік буде для вас
більш мирним і спокійним порівняно з попереднім. Ви не
зостанетеся без підтримки
друзів та близьких. У самотніх Раків зав’яжуться романтичні
стосунки. У першому кварталі можливі несподівані бізнес-пропозиції.

Козеріг. Відчуєте приплив сил і почнете реалізовувати свої ідеї. Розсудливість
допоможе спрямувати енергію в потрібне русло. У вашому
житті з’являться нові захоплення,
творчість. Здоров’я буде відмінним, займайтеся бігом, фітнесом, відпочивайте активно.

Лев. 2018-й стане для вас
періодом нових знайомств.
Найвдаліший місяць року —
грудень. У фінансовому плані
прислухайтеся
насамперед
до себе, критично сприймайте
поради навіть найшанованіших і успішних
людей. Уникайте перевтоми.

Водолій. Зможете поліпшити своє фінансове становище, поєднуючи творчість
і ділову хватку. Ймовірні нові
почуття і симпатії. Якщо ж ви
давно в когось закохані і не наважуєтеся освідчитися, то зірки радять
зробити це в жовтні.

Діва. У першому півріччі зосередьтеся на кар’єрі.
Успіх очікує тих, хто чітко розуміє свою мету. В особистих
стосунках — ідеальний період,
щоб дивувати і партнера, і себе.
Друга половина року буде спокійнішою
і навіть трохи рутинною.

Риби. Займіться своєю
оселею. Очікується багато
роботи, доведеться на якийсь
час відмовитися від вихідних
і відпустки. Все буде спокійно
й рутинно, а ваш партнер залишиться головною опорою, зокрема й у фінансовому плані. n

n Смачного!

Як зустріти Жовтого Собаку?
Східні мудреці дуже серйозно ставляться до зміни року
і вибирають для святкового столу страви, які сподобаються
новому господареві. Оскільки собака — проста і добра
домашня тварина, то і їжу для його зустрічі краще добирати
просту, натуральну і смачну. Доцільно власноруч спекти хліб
із цікавими добавками (насінням, цибулею, сухофруктами).
На закуски підійдуть елементарні канапе з м’ясом, сиром
і соліннями, неодмінно придбайте свіжі овочі та зелень. Напої
бажано приготувати самостійно, наприклад глінтвейн для
дорослих і компот із сухофруктів для діток та непитущих гостей.
В основних стравах уникайте занадто жирного і гострого
НОВОРІЧНИЙ САЛАТ
«ХЛОПАВКА»

Газета

М’ЯСНА «СЛОЙКА»
З ОВОЧАМИ

ЦІКАВА

на вих ідні

«Цікава газета
на вихідні»

З нового року читаємо нас по-новому:

Відтепер нас можна передплатити
у будь-якому поштовому
відділенні України
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

Цікава —
до кави!

1 місяць – 11 гривень
3 місяці – 33 гривні
6 місяців – 66 гривень
Передплатний індекс для Волині – 60304, для Рівненщини
не
енщ
нщини
щ
–6
60312
03
312
12,
для решти України — 60307

У комплекті з «Волинню-новою» – значно дешевше!

ВІВТОРОК —
«Волинь-нова»
(16 сторінок);

ЧЕТВЕР —
«Волинь-нова»
(24 сторінки);

П’ЯТНИЦЯ —
«Цікава газета
на вихідні» (16 сторінок).

Здоров’я вам у 2018-му!

Шанс на холодильник або якийсь інший із 1000 подарунків, які будуть розіграні у наступному році, має кожен. Скористайтеся ним — просто надішліть до 15 січня 2018 року на адресу редакції документ чи його копію про передплату на півріччя або рік газети «Волинь-нова», а також комплекту «Волинь-нова» плюс «Цікава газета на вихідні». Жеребкування подарунків буде проводитися тричі на рік. Передплативши «Волинь-нову» або комплект «Волинь-нова» плюс «Цікава газета на вихідні», ви вбиваєте двох зайців за одні гроші — читаєте цікаву пресу і отримуєте шанс на подарунок!

Інгредієнти: 400–500 г картоплі,
300 г м’яса (курячого або індичого),
200 г свіжих грибів, 100 г волоських горіхів, 7 яєць, 1 гранат, 1 цибулина, 300 г
майонезу, сіль, зелень кропу, кукурудза
консервована та буряковий сік— для
прикраси.
Приготування. Картоплю, зварену
в мундирах, почистити і натерти на
середній тертці. Викласти її на харчову
плівку прямокутником, трохи утрамбувати, посолити і змастити майонезом.
Яйця, зварені накруто, потерти на дрібній тертці і викласти на картоплю. Трохи
тертого жовтка і окремо білка залишити
для оздоблення. Варене м’ясо дрібно
порізати. Гриби покраяти пластинками
і підсмажити з дрібно порізаною цибулею в невеликій кількості олії. До майже
готових грибів додати м’ясо і потримати на вогні ще 5–7 хвилин, посолити
і поперчити за смаком. Охолоджені
гриби з м’ясом викласти поверх яєць,
змастити майонезом. Горіхи подрібнити до стану великої крихти в блендері
і посипати на м’ясо з грибами, помазати
майонезом. Наступним шаром викласти
половину зерен граната. Обережно
узявшись за краї плівки, згорнути рулет
так, щоб плівка не опинилася всередині
«хлопавки», обгорнути фольгою і поставити салат у холодильник на 1–1,5
години, після чого дістати, змастити
верх рулета майонезом. Натерті білки
поділити навпіл, одну частину пофарбувати буряковим соком. Прикрасити
«хлопавку», чергуючи рожеві і білі білки,
жовтки, гранатові зерна, кукурудзу,
зелень тощо.

Наступний номер
«Волині-нової» вийде
у четвер, 4 січня,
а «Цікавої газети на вихідні»
»—
у п’ятницю, 5 січня.

Інгредієнти (на одну порцію): 1 куряче філе, 1 помідор,
1 цибулина, 1–2 печериці,
0,5 шт. болгарського перцю,
1 яйце, 50 г твердого сиру,
сіль, перець— за смаком.
Приготування. Філе
порозрізати на 4 пласти,
кожен відбити з обох сторін,
посолити, поперчити. Цибулю
покраяти кільцями, печериці
та помідори— пластинками
завтовшки близько 5 мм, болгарський перець— широкими
смужками. Дно форми для
запікання змастити маслом
і викласти продукти, змащуючи кожен пласт збитим яйцем,
щоб «конструкція» в процесі
запікання не розпалася: м’ясо,
болгарський перець, м’ясо,
гриби, м’ясо, помідори та
цибуля (трохи посолити), м’ясо. Накрити форму фольгою
і поставити в духовку. Запікати
протягом 35 хвилин за температури 180–200 градусів.
Дістати форму, зняти фольгу, посипати верх «слойки»
тертим сиром і запікати ще 10
хвилин, щоб сир розплавився.
Прикрасити страву гілочкою
петрушки або кропу.

