Щасливого вам Різдва!

n Самородки із народу

Анатолій Бойко
помістить вертеп
у курячому яйці

Четвер 4 січня 2018 року
№1 (16 396) Ціна 5 грн

volyn.com.ua | twitter.com/VolynNova | facebook.com/volyn.com.ua

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

n Неймовірна історія

У дворі пана Андрія Арі тепер почуває себе справжньою хазяйкою.

Волинська Хатіко
4 місяці в лісі чекала свого
бездушного господаря
Віру в людей їй повернув ківерчанин Андрій Матвіюк
»
с. 11

Аналогів цим роботам у світі немає.

Вишукана різдвяна колекція майстра
із Володимира-Волинського
(на фото), котрого вже охрестили
місцевим Фаберже, вражає. Ангели,
лики святих, сюжети
и
про народження
Ісуса Христа,
поєднані
з майстерно
оформленою
різними
техніками яєчною
шкаралупою,
заворожують

с. 15

Фото з особистого архіву
Анатолія БОЙКА.

»

Р Е К Л А М А

Якість!

Надійність!

Доступність!

ТзОВ «МАКСИМУМ-АГРО» — офіційний дилер світових
виробників сільськогосподарської техніки, компаній: AKPIL,
URSUS, ZIEGLER, ROLMAKO, MBJ Італія
ТзОВ «МАКСИМУМ-АГРО»
— провідна компанія у сфері продажу, обслуговування та ремонту
сільськогосподарської техніки,
реалізації запасних частин.

З Новим Роком
та Різдвом Христовим!!!
Луцький р-н., с. Рованці,
вул. 3-я Об’їзна, буд. № 51,
тел.: 099 525–90–03,
099 525–90–06, 067 907–74–75
maxagro.ua@gmail.com
maximumagro.com.ua

м. Дніпро,
Дніпропетровська обл.
Тел. 067 103–05–05,
050 968–31–29

2

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

4 січня 2018 Четвер

www.volyn.com.ua

n Знай наших!
Фото з офіційного сайту Президента України.

n Із перших уст

«А грабіжника, який сплюндрував нашу оселю —
настане час — проженемо та покараємо».

«Нам слід молитися
так, ніби все
залежить від Бога,
але працювати так,
ніби все залежить
від нас»
Новорічне привітання Президента
України Петра Порошенка
Дорогі українці!
Перш за все, давайте разом порадіємо за наших
співвітчизників, які днями повернулися з полону до
рідних та близьких. Слава Богу, напередодні свят їх
вдалося-таки вирвати з ворожих катівень.
Із глибокою пошаною привітаймо українських воїнів. Вони надійно тримають оборону на східних рубежах. А ми й надалі будемо зміцнювати нову армію
— нашу гордість і нашу славу.
Крізь штучні лінії розмежування мої щирі побажання хай почують Крим і Севастополь, Донецьк та
Луганськ. Брати й сестри, ваш дім — Україна… А грабіжника, який сплюндрував нашу оселю — настане
час — проженемо та покараємо.

тих, хто хоче підпалити хату
« Узсередини,
— слід забирати
сірники. А по тих, хто нападатиме
на нас ззовні, — навпаки,
відкривати вогонь. І як зіницю ока
берегти нашу єдність.

»

Шлю щирі святкові поздоровлення нашим міжнародним партнерам. Сполучені Штати щойно оприлюднили рішення про постачання нам сучасної оборонної зброї. Крок у цьому напрямку зробила Канада
та інші держави. Євросоюз також продовжив санкції
проти країни–агресора.
І неначе під ялинку лягло рішення Стокгольмського арбітражу. Воно захистило нас від вкрай невигідних умов газового контракту дев’ятого року.
Ще раз вітаю сотні тисяч українців, які вже скористалися безвізом. І мільйони, яким він ще стане
в нагоді. І всіх нас — із упевненим та безповоротним
рухом до Європи. Ще минулорічної святкової ночі
ми лише загадували бажання про безвіз, і от воно
— здійснилося.
Хай і не без помилок, але рухаємся вперед. Після
кількох років кризи, яку спричинила війна, переходимо до відновлення та розвитку.
За все, чого країна досягла, — величезна подяка
кожному з вас. Це — результат спільної праці.
У новому році уряд має прискорити темпи
зростання. Потрібне підвищення рівня життя, відчутне для більшості українців. І це нам — під силу.
Як Президент — забезпечу політичні умови, необхідні для економічного піднесення. У тих, хто хоче
підпалити хату зсередини, — слід забирати сірники.
А по тих, хто нападатиме на нас ззовні, — навпаки,
відкривати вогонь. І як зіницю ока берегти нашу єдність.
Оптимізм, віра у свою країну, у свої сили — наш
головний ресурс. І все буде добре. Для цього, як
учив владика Любомир Гузар, нам слід молитися так,
ніби все залежить від Бога, але працювати так, ніби
все залежить від нас.
Бажаю громадянам України і українцям всього
світу миру, щастя, добробуту!
З Новим роком!
Слава Україні! n

ДІВЧАТА, ТЕПЕР ЧЕКАЄМО ВІД ВАС
ОЛІМПІЙСЬКОГО «ЗОЛОТА»!
Чудовий подарунок під ялинку отримали велосипедистка,
заслужений майстер України міжнародного класу Яна Беломоїна
і веслувальниця на байдарках і каное, майстер спорту Марія Повх.
Напередодні нового року їм у Луцькій міській раді вручили ордери
на квартири у новобудові на вулиці Набережній
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Євгенія СОМОВА

Т

аким чином влада віддячила
за спортивні досягнення. Зазначимо, що дівчата — успішні
спортсменки, відомі не лише в Україні, а й за її межами, неодноразово
представляли державу на міжнародному рівні. 24-річна Яна Беломоїна —
призерка чемпіонату світу з маутинбайку, а минулого року вона здобула
Кубок світу за підсумками всіх гонок
— навіть зробила це достроково.
Трохи старша Марія Повх, яка входить до збірної України з веслування
на байдарках та каное, у 2015 році
на Перших європейських іграх у парі
з Анастасією Тодоровою виборола
бронзову медаль у класі байдарок–
двійок, а в 2017-му стала фіналісткою
Олімпійських ігор.
Квартири спортсменкам придбали на умовах співфінансування
за принципом 50х50. До купівлі долучилися не лише міська й обласна
влада, а й самі дівчата. Доклавши
власні кошти, вони отримали замість
належних їм однокімнатних квартир
двокімнатні.
Розділити радість із спортсменками прийшли представники міської
та обласної влади. Радник луцького
міського голови Ігор Поліщук повідомив, що кошти на придбання житла
надійшли у вигляді субвенції з обласного бюджету на рахунок міста.
— Ваші досягнення надзвичайно
важливі для міста, області й країни,
— сказав він, звертаючись до спортсменок. — Ви заслуговуєте набагато
більшого.
Представник Волинської облради
депутат В’ячеслав Рубльов передав
вітання від її голови Ігоря Палиці та
побажав Яні і Марії натхнення, міцного здоров’я і нових досягнень.
Марія Повх подякувала обласній та міській владі і запевнила, що
спортсменки будуть тренуватися,

Власне житло, переконані представники обласної і міської влади,
стимулюватиме спортсменок до ще більших досягнень.

аби прославити рідне місто і державу. Як сказали дівчата, вони люблять
Луцьк і Україну та не планують поки-

лаштовуватимуть уже по завершенні
тренувальних зборів, на які вирушать
після свят. А поки що активно готу-

спортсменкам придбали на умовах
« Квартири
співфінансування за принципом 50х50. До купівлі
долучилися не лише міська й обласна влада, а й самі
дівчата. Доклавши власні кошти, вони отримали замість
належних їм однокімнатних квартир двокімнатні.

»

дати їх. Власному житлу вони дуже
раді, адже Яна жила з рідними у невеличкій двокімнатній квартирі, а Марія, приїжджаючи до Луцька разом зі
своїм чоловіком Романом, який є її
тренером, змушені були зупинятися
у друзів. Квартири спортсменки об-

ЦИФРИ І ФАКТИ

ються до Олімпіади в Токіо. Маючи
комфортне житло, запевняють, зможуть ефективно тренуватися, здобувати нові високі нагороди на міжнародних змаганнях, утверджувати
імідж України та Волині серед світової спільноти. n

l П’яний рівнянин у ніч з 1 на 2 січня
розтрощив 26 автівок і зніс 15 метрів бетонної огорожі. 26-річний водій, керуючи
автомобілем «Mercedes 500», не вибрав
безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини
та врізався у бетонний паркан. У результаті
зіткнення було пошкоджено п’ять автомобілів, які стояли вздовж огорожі, а уламки
бетону вцілили ще у 20 припаркованих
неподалік транспортних засобів. Винуватець
аварії отримав відкриту черепно-мозкову
травму. Його без свідомості госпіталізували у
реанімацію.

l На Рівненщині 2018-й оголошено роком
Тараса Бульби-Боровця, генерал-хорунжого,
засновника Української повстанської армії
«Поліська Січ». Відповідне рішення прийняла
обласна рада. Цьогоріч виповнюється 110 років
від дня народження Бульби-Боровця. Тож представники ОУН ініціюють питання про присвоєння
видатному борцеві за державну незалежність
України, головному командиру УПА «Поліська
Січ» Тарасові Боровцю – псевдо «Бульба» – звання «Герой України» (посмертно).

ШАНОВНІ ВОЛИНЯНИ!
Ось і відспівав свою дзвінку пісню галасливий вогняний півник. Із календарів
злетіли останні листочки. 2017 рік відійшов
в історію.
На поріг рішуче ступив новий 2018-й!
Тож нехай цей рік стане відмінною
можливістю для кожного з нас продовжити
успішні починання і прекрасним шансом
для тих, хто вирішив змінити своє життя.
Усім, хто працює, бажаємо, щоб
саме робота стала улюбленою справою, яка приносить задоволення, нові

звання і фінансовий достаток. Тим, хто прагне досягнень, —
завжди бути на висоті і легко підкорювати вершини. Для тих,
хто відпочиває, бажаємо незабутніх подорожей, веселих свят
і кольорових буднів.
Нехай зі світлом Різдвяної зірки на нашу землю зійде Боже
благословення, яке подарує всім здоров’я, вселить віру і надію
на мир, кращу долю, добро та благополуччя.
Щастя вам і вашим родинам!
вого
Веселого Різдва та щасливого Нового
року!
З найкращими
побажаннями
компанія «Юкон».
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РІДНИЙ КРАЙ

4 січня 2018 Четвер

Погляд

Доброго дня вам, люди!

Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного редактора
газети «Волинь-нова»

Сонце сьогодні зійшло о 8.20, зайде
о 16.26. День триває 8 годин 6 хвилин. Місяць
у Леві. 17/18 дні Місяця. Повний Місяць 2 січня.

ІМЕНИННИКИ:
4 січня — Анастасія, Богдана, Борис, Федот.
5 — Нифонт, Павло, Давид, Василь, Єва.
6 — Клавдія, Євгенія, Микола, Пилип.
7 — Марія, Леонід.
8 — Костянтин, Никодим, Юхим.

МУДРІСТЬ: кому більше платять,
з того більше питають
«Неввічливість між рівними некрасива,
з боку ж начальства вона є тиранією».
Лопе де ВЕГА,
іспанський драматург (1562–1635).

ЗГУБИ: допоможіть собаці
повернутися до господаря
Між селами Гайове, Журавичі, Домашів Ківерцівського району 26 листопада минулого року загубився мисливський пес породи російський гончак,
чорно-рижого окрасу з білими лапами, на шиї — два
ошийники, шкіряний і пластиковий від бліх. Нещодавно собаку бачили в цьому районі. Тому, хто допоможе його повернути, господар гарантує винагороду. Телефонувати 0999371908 (питати Володимира).

ЗАСТЕРІГАЄМО: без магнітних бур
не обійдеться
ВІКНО РУБРИКИ: Валентина Протопоп
зобразила новорічну мрію
Своїми дивовижними пейзажами, натюрмортами вона
відкриває перед нами трепетну красу рідної землі. Таємничі
лісові закапелки, озерні плеса, птахи, звірята, затишні людські оселі, стежини, що кудись нестримно кличуть… Проте,
все це — переважно з уяви, фантазії та великої любові, бо
на бувалому в бувальцях інвалідному візку далеко не намандруєш. Одвічна загадка сили духу й таланту: як із таких кволих, немічних рук виходить така сильна, вражаюча графіка?!
Багато років художницю Валентину Протопоп, яка нині
живе у селі Древині Іваничівського району, поєднує щира
дружба із газетами «Сільські вісті», «Волинь-нова», районною «Колос». Творами цієї мисткині проілюстровані книги
Олександра Матійка, Йосипа Струцюка, Віри Хом’як, Лариси
Шахової, Ольги Соколовської, Іллі Темертея. Захоплюється
вишиванням, квітами і незлобливо лає котів, які завдають
сестр Вірі, котра терпляче доклопоту сестрі
Ва
помагає Валентині
долати життєві
труднощі.
ча
А тим часом
її роботи і пречудовий
м графіки
гра
альбом
«Пори року» розлесв
тілися по світу,
дивують і відвідувачів
Українського музею в Нью-Йорку.
Сьогодні у Валентини Ростисладен народження. Ми сервівни день
дечно зичимо їй Господнього
благо
благословення,
здоров’я
і м
мужності, щирих друзів
і ще багато літ творчої
с
співпраці.
Хай краса рідн землі додає вам сил
ної
і наснаги. З роси і води!
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Дві з них ми вже пережили 1 і 3 січня, наступні
магнітні коливання слід очікувати не тільки у будні,
а й, на жаль, у святкові дні: 7, 8, 9, 13, 14, 15, 23,
28, 29 і 30 січня. Пам’ятайте, що алкоголь, особливо у надмірних дозах, посилює негативні відчуття метеозалежних людей: головний біль, безсоння,
порушення роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань. Бережіть себе!

ПОГОДА: така зима,
що й снігу не випросиш
За прогнозом чергового інженера-синоптика обласного гідрометеоцентру Алли Адамської,
сьогодні — хмарно, невеликий дощ із мокрим
снігом. Вітер південно-західний, 7–12 метрів за
секунду. Температура повітря по області — від нуля
до плюс 5, у Луцьку — 2–4 градуси тепла. 5-го — очікується хмарна погода, вночі без опадів, вдень
невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5–10,
місцями пориви — 15–20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі — від мінус 1 до
плюс 4, вдень — 2–7 градусів тепла. 6-го — хмарно,
невеликий дощ із мокрим снігом. Вітер південно-західний — 7–12 метрів за секунду. Температура
повітря по області вночі від нуля до плюс 5, вдень —
3–8 градусів тепла. У наступні дві доби очікується така ж погода, хмарно, волого
о о із
з плюсовою
юсо ою
температурою.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 4 січня було
в 1984 році — плюс 8, найхолодніше — 1947-го — мінус 23 градуси.
Ведуча рубрики
Валентина ШТИНЬКО.

Тел. 72$38$94

ЯК АНГЛІЄЦЬ
В УКРАЇНІ ОПУХ.
ВІД ПЕРЕЇДАННЯ!
Маю родичів у Великобританії. В 1990-х
після падіння Залізної завіси до нас приїхав
дядько Василь, який потрапив на Туманний Альбіон під час Другої світової війни.
Погостював уже з тиждень, як до нього
приєднався син. І перша фраза, якою він
зустрів батька, було здивоване: «Тату, ви
так опухли!»

А

як було не «опухнути», якщо замість звичної
для нього кави та шматка хліба з маслом
після сну його вже зранку запрошували за
щедрий стіл, що ломився від наїдків.
— На добрий шматок завжди знайдеться куток,
— казали дядькові Василеві, коли він делікатно відмовлявся покласти собі у тарілку чергову смакоту.
…Лікарі твердять, що здоров’я і тривалість життя залежать не стільки від медицини, як від способу
життя, де головним є те, що ми їмо та п’ємо. Чи не
через це європейські старички виглядають такими
жвавими та моложавими? Та й наші, потрапивши
туди, дивовижно оживають. Он знайома перед заробітками в Італії була жіночкою «в тілі», м’яко кажучи. А коли повернулась через два роки — ледве
упізнав: така струнка і підтягнута!
У нас же культура їжі та пиття трохи інша. На
запитання «Як минуло свято?» українці зазвичай
згадують (ті, хто в змозі це зробити), що і скільки
випили та з’їли, і до яких наслідків та пригод це призвело. Певно, тільки у нас можлива реклама, в якій
пузатий чолов’яга за столом радіє, що зможе увіпхнути в себе ще з кілограм вареників–ковбаси, якщо
вип’є чудодійну таблетку. А де ще міністр охорони
здоров’я перед святами пише спеціальну колонку,
де розповідає, як правильно боротися з похміллям
і тим, що називається перебрав (Уляна Супрун радить багато споживати води — бажано ще перед
тим, як заснете після застілля. — Авт.).
Заради справедливості треба сказати, що мода
потрохи міняється, і вже чимало українців шукають
здоров’я у тренажерних залах та фітнес-центрах,
яких усе більше з’являється не тільки у великих
містах. І багато хто прислухається до порад дієтологів, які є загальновідомими: менше солодкого,
жирного та смаженого, більше вареного–пареного,
овочів–фруктів-горіхів і таке інше.
…Коли, пригадую, за черговим застіллям
про це став розмірковувати і «англієць» дядько Василь, його уважно слухали, а як закінчив,
дружно підняли келихи і виголосили тост:
— Ну за це і вип’ємо! n

n Добро рятує

А Настуні на Різдво Бог подарував маму
Щороку на Миколая телефонуємо до Нікополя на Дніпропетровщину, аби довідатися,
як справи у маленької «похресниці» «Волині-нової» — дівчинки, яка з’явилася на світ у 2009 році
в розпал епідемії «свинячого грипу» і… відразу осиротіла. У селі Вигуричі Луцького району
цю історію люди не забули й досі

О

ксану Василюк госпіталізували у райлікарню
з ускладненням грипу —пневмонією. І тут несподівано для всіх з’ясувалося, що лікарі мусять боротися не за одне, а за два життя. Свою вагітність
жінка, можливо тому, що була незаміжня, приховувала.
Врятувати майбутню матір не вдалося, а от новонароджену дівчинку фахівці неонатального центру виходили.
Тільки ж близької рідні у сирітки не було. Бабуся Василючка, сама зовсім немічна, бідкалася, що не знає адреси
Оксаниної двоюрідної сестри, яка живе у Нікополі. Сподівалася, що вона могла б прихистити дитину.
Розповідь про трагедію родини із села Вигуричі у «Волині-новій» схвилювала читачів. Через десяті руки газета
таки потрапила на Дніпропетровщину, а небайдужі люди
розшукали Галину Похилу, про яку згадувала старенька.
І напередодні Різдвяних свят молода жінка приїхала з Нікополя до Луцька, щоб стати мамою для осиротілої крихітки.
Із того часу минуло 8 років, але з Галиною та її донеч-

часу минуло 8 років, але з Галиною
« Ізтатого
її донечкою, маленькою волинянкою,
яка волею долі стала східнячкою, ми
зв’язків не пориваємо.

»

кою, маленькою волинянкою, яка волею долі стала східнячкою, ми зв’язків не пориваємо. Завжди «замовляємо
слово» перед Миколаєм, аби приніс нашій землячці гостинця, і радіємо, що росте вона у любові й добрі.
— Настя має бойову вдачу, в школі за себе постояти
вміє. Влітку вперше без мами із групою дітей їздила відпочивати в Болгарію, привезла мені багато подарунків —
усі гроші, які мала, витратила на них. Уроки вчити не дуже
любить, удвох щовечора над підручниками сидимо. А от
від планшета не відірвати. Купила його за гроші, які надіслали з Волині за оренду земельного паю, власницею
якого є Настуня. Я хочу, аби донечка знала, де її родове
коріння, — розповіла Галина Похила. n

Фото Галини ПОХИЛОЇ.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Щороку одержуємо з Нікополя «фотозвіт» про те,
як підросла наша землячка.

4

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

4 січня 2018 Четвер

Ірина ПАСІЧНИК

Терорист колись передбачив…
війну України з Путіним

Ж

одної вимоги він
не озвучив. У районі перекрили
рух транспорту,
на місце події відразу виїхали спецслужби, вибухотехніки і кінологи. Вони
оточили приміщення, поки
поліцейські, психологи та
батьки вели переговори
із нападником. Головний
харківський поліцейський
Олег Бех зазначив, що сам
чоловік вимог не висував,
але повідомив, що це зроблять інші люди, але якщо
їх не виконають, то він використає вибухові речовини.
«Він поводиться абсолютно
спокійно. Основне питання
— в тому, що він говорить,
що не всі заручники були
звільнені в ході недавнього
обміну», — сказав правоохоронець.
Психолог Вадим Безуглий, який розмовляв із
«терористом» через двері,
вікно й телефоном, описав
стан нападника як «галюциногенну маячню». «Достукатися до нього я пробував
різними способами. Поки
він трохи не заспокоївся, це
все було марно. Щойно він
став контактним, почав розмовляти, це все закінчилося
протягом 10–15 хвилин», —
сказав фахівець, який знав
Безуха ще зі школи. «Я його
благав, говорив із ним суворо, пробував усе, аби
його розговорити… Мені
хотілося б вірити, що він заспокоївся завдяки мені, але,
швидше за все, перестала
діяти горілка, ослабло сп’яніння», — додав Безуглий.
Згодом
зловмисник

30 грудня у Харкові
приблизно
о 14.40 невідомий
забарикадувався
у відділенні
Укрпошти
на вулиці Шевченка
і взяв у заручники
9 чоловік, з яких
двоє дітей. Пізніше
виявилося, що
нападником
був 40-річний
Володимир Безух,
який 2006-го року
балотувався у мери
міста
відпустив частину заручників. Вони розповіли, що
чоловік у відділенні споживав алкоголь. Звільнений
хлопчик сказав, що нападник був не агресивним,
пропонував усім чай, каву.
Пізніше, за повідомленнями
поліції, двері їм відчинила
жінка, тоді у відділення пошти увірвався спецназ. При
затриманні у нього була закривавлена голова. «Один
напав на мене, тримав, інша
вазою по голові била. Але
я не опирався, не бив їх,
у мої плани це не входило»,
— розповів затриманий.
Наразі відомо, що терорист вів антисоціальний
спосіб життя, вже притягувався до кримінальної
відповідальності за нарко-

Харківський псих, який мріяв бути мером,
минулої суботи прикував до себе увагу всієї країни.

злочини, його часто бачили
нетверезим, ніде не працював. Це не завадило йому
у 2006 році балотуватися
в мери Харкова.
Мати затриманого Марина Безух заявила, що син
з дитинства психічно хворий, і що він не мав при собі
вибухового пристрою. «Він
начіпляв на себе дротів та
ящиків», — сказала вона. На
її думку, не мав наміру щодо

терору, усе спланував, аби
привернути до себе увагу
спільноти.
«Він чекав, поки зберуться журналісти, випустив
дітей, залишив для своєї
безпеки чотирьох осіб. Він
розумово розвинутий, хоч
закінчив всього чотири класи. Але він псих, страшний
псих… Стояв на обліку. Хотів
з дитинства стати лідером»,
— каже мати.

Сам терорист вважав
себе екстрасенсом і провісником: у 2014 році знято
відео, на якому він з іконою
в руках «прогнозує» майбутнє України. Зокрема, передбачив війну в Україні, яка
буде довгою і закінчиться не
раніше, ніж через три роки:
«Півкраїни ми втратимо. Путіна вже не зупинити. Росію
чекає епідемія сибірської
язви. Бацилу запустять че-

Відомий шоумен та співак, суддя шоу «Х-Фактор»
Андрій Данилко виступав під Москвою та заявив,
що проти заборони російських артистів і кіно в Україні
красних» умовах. Пред’явіть
тоді претензії всім людям
із громадянством України.
Чому наші жінки там працюють? Чому тоді поїзди ходять
на Москву? Артисти — не
люди? Їм не треба їсти?» За
словами Данилка, Михайло
Пореченков, який на Донбасі стріляв із кулемета, зробив дурість, і він за це дуже
сильно переживав — актор
напився і пішов плакати. На
думку судді «Х-Фактора»,
в Україні не варто забороняти російські серіали і фільми. Адже їх можна у вільному
доступі дивитись через мережу інтернет.

Заступник голови Нацполіції
отримав у подарунок
дорогезний автомобіль
Ігор Купранець вніс інформацію про подарунок
у негрошовій формі вартістю 1,05 мільйона гривень
до Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування

Ч

тримав, інша
вазою по голові
била. Але я не
опирався, не
бив їх, у мої
плани це
не входило,
— розповів
затриманий.

рез трубопровід, щоб звинуватити у цьому Україну»,
— казав тоді харків’янин.
31 грудня суд призначив Безуху 60 діб під вартою
без права застави. Шляхом
призначення
біологічних,
психіатричних
експертиз
буде встановлено, в якому він був стані. На щастя,
спецоперація із затримання
порушника відбулася без
втрат, жертв та постраждалих.
Міністр інфраструктури
Володимир Омелян повідомив, що співробітники Укрпошти вели себе гідно. «Навіть у найскладніші хвилини
ми бачили в системі, що начальник відділення продовжує працювати, закривати
операції. Попросив, щоб їм
оголосили офіційну подяку та виплатили підвищену
премію, а, якщо необхідно,
надали відповідну реабілітаційну допомогу», — додав
очільник відомства. Учасникам спецоперації подякував і Президент Петро
Порошенко. n

n Словесна перестрілка

Вєрка Сердючка у новорічну ніч розважала окупантів
єрка Сердючка разом із «мамою» Інною
Білоконь
виступили
в новорічну ніч в одному
з найпопулярніших закладів
Московської області. Сам
Данилко
прокоментував
гастролі українських зірок
у Росії. За його словами,
сьогодні не час збирати у Росії стадіони, проте приватні
свята і закриті вечірки для
людей, які не мають відношення до політики, залишаються актуальними завжди.
«Це справа кожного артиста.
Є маса людей, а артисти теж
люди, які намагаються якось
виживати в нинішніх «пре-

напав
« —на Один
мене,

»

■ Пульс дня

В
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иновник отримав авто бізнес-класу Lexus GX460, повідомив Центр протидії корупції. З’ясувалося, що коштовний презент Ігорю Купранцю зробив його 63-річний батько Михайло. 29 вересня замголови Нацполіції став
власником квартири в Києві вартістю 1,14 мільйона гривень.
Згідно з декларацією, він отримав у грудні 141 438 гривень
заробітної плати. Заступник Арсена Авакова та його родичі
є фігурантами кількох журналістських розслідувань. Одне
з них стосувалось незаконного бізнесу в зоні відчуження.
Представникам ЗМІ вдалося з’ясувати, що впливовий поліцейський має стосунок і до фірм, які охороняють пропускні
пункти в торговельному порту Миколаєва. n

Для Андрія Данилка гроші не пахнуть...

Крім того, користувачі соцмереж обурені через
трансляцію на «Інтері» заборонених в Україні фільмів,
а на новорічному концерті

знову співали Ані Лорак, Світлана Лобода, Таїсія Повалій,
котрі давно живуть в Росії.
Українці вже охрестили вогник «сепаратистським». n

Українців зобов’язали сортувати
сміття, інакше — штраф
З 1 січня 2018 року
введено нові правила поводження з побутовими
відходами — спалювати
сміття тепер дозволяється лише на спеціально призначених для
цього підприємствах
або об’єктах

Н

абула чинності поправка до Закону «Про відходи», яка забороняє
органам місцевого самоврядування захоронення неперероблених побутових відходів на
полігонах. Водночас, українців
зобов’язують сортувати сміття. Великогабаритні, ремонтні
та небезпечні відходи мають

збиратися окремо від інших.
Штраф за порушення цієї норми становитиме від 340 до
1360 гривень. Міста і села повинні забезпечити сортування
сміття за видами для переробки та утилізації. Термічна обробка (спалювання) непотребу
дозволяється лише на спеціально призначених для цього
підприємствах або об’єктах,
при тому лише на енергетичні
потреби з метою одержання
теплової або електричної енергії. Забороняється проектування, будівництво і експлуатація
звалищ без оснащення системами захисту ґрунтових вод,
вилучення та знешкодження
біогазу та фільтрату. n

«
»
«
»

Кім Чен ИН, глава Північної
Кореї, у новорічному зверненні
оголосив свою країну ядерною:
Вашингтон ніколи не розпочне війни проти нас, бо всі
Сполучені Штати перебувають
у межах дії нашої ядерної зброї.
Ядерна кнопка лежить на
моєму столі. Це
реальність, а
не погроза.

Дональд ТРАМП, президент
США, так прокоментував цю заяву
із Пхеньяна:
У відповідь на слова Кім
Чен Ина про ядерну кнопку
хочу повідомити його, що у
мене теж є ядерна кнопка, але
вона набагато більша і
потужніша.
І вона працює!
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Через кілька хвилин злочинці спробують прорватися,
і це буде великою помилкою...

Проценко
« Олександр
взяв «лимонку»
в руку і 40 хвилин,
до приїзду підмоги,
стискав пусковий
важіль, згодом
навіть довелося
перемотати пальці
скотчем, бо м’язи
могли підвести.

»

Бандити були впевнені, що ці смертельні «забавки»
дадуть змогу їм утекти.

Взяв із рук грабіжника гранату без чеки,
і 40 хвилин стискав пусковий важіль
Ніч. Зима.
Поліцейська машина
під’їжджає до
відділення банку
десь у передмісті. За
дверима фінустанови
причаїлося двоє
озброєних бандитів
у масках. Копи,
зайнявши захищені
позиції, вимагають
від зловмисників
здатися, ті
— відкривають
вогонь. Починається
стрілянина…
Олег КРИШТОФ

З

давалось би таким сюжетом нікого не здивуєш.
Типовий епізод бойовика, якби не обставина,
що все відбувалося насправді
у рідному Луцьку, а копи у цій історії — молоді волинські хлопці
Олександр Проценко і Микола
Сахарук, співробітники управління поліції охорони у Волинській області.
28 січня 2017 року нови-

Відзнака «За відвагу в службі» – хороший стимул для професійного росту.

на про спробу пограбування
банку на вулиці Дружби народів обласного центру миттєво
розлетілася по всіх українських
ЗМІ. Ще б пак, правоохоронці
оприлюднили фотографії з місця події зі зброєю і пораненими
бандитами. Втім, для самих поліцейських ця ніч стала справжнім випробуванням на професіоналізм і відвагу.

Як розповіли у прес–службі
управління поліції охорони у Волинській області, сигналізація
спрацювала о 4.40. Черговий
наряд негайно вирушив на місце події. Не кожен такий виїзд
свідчить про пограбування, інколи хтось із пересердя вдарить банкомат, інколи трапляється збій в електроніці. Цього
разу все було серйозно.

Поліцейські, які за три хвилини вже були біля банку, побачили у відділенні двох хлопців,
що трощили термінал самообслуговування.
Фахівець із зв’язків з громадськістю управління Ігор
Проценко у коментарі для «Волині–нової» повідомив, що спочатку грабіжники намагалися підірвати апарат вибухівкою, втім

Протитанкове «привітання» для поліцейського
Сергія Мерчука
Майданівець-волинянин, доброволець полку
лку «Азов» із
ну поліцію
позивним «Звіробій», який очолює патрульну
зультатів
Рівного, розповів, що поки немає ніяких результатів
розслідування обстрілу його кабінету

Н

авесні 2017 року ми писали,
як за день до свого 26–го
дня народження — 21 березня — начальник патрульної
поліції Рівного, який ночував у таємній кімнаті службового кабінету,
прокинувся від вибуху. Близько
3–ї години ночі хтось вистрілив із
протитанкового гранатомета по
будівлі поліції, що на вулиці Степана Бандери. Вибух розбудив не
лише Сергія Мерчука, а й мешканців кількох житлових будинків.
«За УНА —УНСО, за Сашка Білого. F..ck the police. I hate you», —
такий напис зі свастикою знайшли
на тубі від протитанкового гранатомета РПГ-22, залишеного на

нього будинку. На
подвір’ї сусіднього
д влучив не у кімщастя, снаряд
ого патрульного,
нату головного
а нижче — у порожній тренажерний зал.
гій Мерчук розповіТоді Сергій
ція розпочала досудав, що поліція
дування за фактом
дове розслідування
хуліганства, вчиненого із застогнепальної зброї
суванням вогнепальної
татті 296 Кримі(частина 4 статті
дексу України).
нального кодексу
олошували план
В області оголошували
ня» і посилили
«Перехоплення»
ної безпеки та
заходи публічної
порядку.
Начальникк Департаменту
патрульної
поліції Наці-

ональної поліції України Євгеній
Жуков заявив, що стріляли саме
по вікнах кабінету керівника, а напис на тубусі гранатомета — для
відволікання уваги.
Ми поцікавилися у Сергія
Мерчука, чи є якісь зрушення в тій
справі, як рухається слідство? Чи
не розчарувався він у своїй роботі?

важко перші
« Було
півроку, а потім
Фото із сайту www.ar.volyn.ua.

Кость ГАРБАРЧУК
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стало круто. Мені
подобається
робота!

»

— Нічого нового не можу повідомити. — Хоча б якихось результатів немає, — говорить пан
Сергій.
— Щодо своєї служби, то
у мене жодних сумнівів чи роз-

їм це не вдалося й вони спробували дістатись до грошей за допомогою нехитрих інструментів:
молотка і фомки.
Поліцейські поставили свій
автомобіль так, щоб заблокувати відхід злочинців. Інспектор
заховався за деревом, а водій
за машиною, це їх і врятувало.
Вони звернулися до грабіжників із вимогою вийти і здатися,
у відповідь пролунали постріли. Пізніше ті вимагали дати їм
коридор для втечі, погрожуючи
гранатою «Ф-1». Утім, при спробі прорватися правоохоронці
поранили в ногу спочатку одного зловмисника, згодом іншого. У відомстві відзначають,
що зброю хлопці застосували
правильно й загрози життю грабіжників не було. Але в одного
з бандитів у руках виявилась
граната без чеки. У разі вибуху
осколки б розлетілися на 200
метрів, а відділення банку знаходилося в житловому будинку.
Олександр Проценко взяв «лимонку» в руку і 40 хвилин, до
приїзду підмоги, стискав пусковий важіль, згодом навіть довелося перемотати пальці скотчем, бо м’язи могли підвести.
Коли на місце події прибули
карети «швидкої» й інші правоохоронці, хтось з колег звернувся до Олександра:
— Добре виглядаєте, наче
нічого не сталося.
— Знали б ви, що у мене
в душі відбувається, — відповів
хлопець.
Міністр внутрішніх справ
Арсен Аваков нагородив Олександра Проценка і Миколу Сахарука відзнаками за відвагу.
А грабіжникам, 19–річному та
22–річному мешканцям Луцького району, Луцький міськрайонний суд нещодавно призначив
покарання — сім з половиною
років тюрми. n

чарувань. Патрульна поліція намагається працювати активно та
ефективно. Не завжди вдається,
але ми вчимося. Коли запропонували стати її керівником у Рівному,
я трохи розгубився. На той момент мені виповнилося 24 роки.
Було важко перші півроку,
а потім стало круто. Мені подобається робота! Я вже розповідав, як
ми поставили адекватних командирів, набрали нормальних колишніх співробітників. Серед них же
було багато професіоналів. Запустили дорожню поліцію у місті
Сарни і на трасах Київ — Варшава,
Київ — Чоп. Ще 170 людей набрали. У нас уже понад 550 чоловік
у підрозділі. Я переконаний: краще помилятися, ніж продовжувати
працювати по–старому.
А Новий рік зустрічав під ялинкою у Рівному, бо був на нічному
чергуванні. Для того ми й виходимо на вулиці, щоби наші співвітчизники почували себе у безпеці,
— зазначив «Звіробій».
Сергій Мерчук вірить: ми будемо жити у нормальній цивілізованій країні, яку збудує його
покоління — ровесники Незалежності. n
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ОВИНИ / Волинь
НАРЕШТІ СВЯТКУВАЛИ
В РОДИННОМУ КОЛІ
Звільнені з полону волиняни Артем Віндюк
та Володимир Гізун напередодні Нового року
повернулися додому
Богдана КАТЕРИНЧУК

У

супроводі волонтера, помічниці народного депутата Степана Івахіва Наталії Попової-Соколової,
родин та активістів 29 грудня вони прибули до
Луцька, де їх на Театральному майдані чекали небайдужі люди. А вже з обласного центру шлях проліг до
рідних домівок. Нагадаємо, що боєць 56-ї бригади Володимир Гізун із села Любохини Старовижівського району пробув у полоні сепаратистів два роки, ковельчанин Артем Віндюк, який служив у 24-й бригаді, — рік і
один день. Як відомо, на цей час у полоні не перебуває
жоден волинянин, але є 17, які зникли безвісти. n

ЗА КЕРМОМ БУВ
ІНСПЕКТОР ПАТРУЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ...
Минулого вівторка о 19-й годині в Ковелі
поблизу залізничного моста автомобіль
БМВ-525 зіткнувся з ВАЗом-2104, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок ДТП одна
людина загинула
Марина ЛУГОВА

Ц

ю подію прокоментувала речниця патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук. Підтвердивши, що за кермом іномарки був інспектор
патрульної поліції, вона сказала:
— Удар був настільки сильним, що обидва автомобілі опинилися у кюветі. Пасажир «Жигулів», якого
викинуло із салону, загинув. Водій цього авто госпіталізований. Як засвідчила медична перевірка, наш
працівник був тверезий. За його словами, у ВАЗа не
працювали задні габаритні лампи, тому інспектор його
не помітив. Зараз тривають слідство за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть людини, а також службове розслідування. n

НА БРАКОНЬЄРІВ ВИВЕЛИ
СЛІДИ АВТОМОБІЛЯ
У ніч із 2-го на 3 січня у мисливських угіддях
ТзОВ «ВУЛФ-к», що на межі Маневицького і
Любешівського районів, любителі свіжини
незаконно вполювали самця козулі та зайця
Катерина ЗУБЧУК

П

ро такий факт учора вранці повідомив наш читач. А вже конкретніше про браконьєрство розповів у телефонній розмові мисливствознавець
ТзОВ «ВУЛФ-к» Олександр Перхалюк:
– Наша бригада, до якої, крім мене, входили єгері Сергій Купріянчик і Олег Цьопич, проводила нічний
рейд. В одному місці ми побачили сліди автомобіля
і, залучивши ще колегу із Любешівського району Андрія Масюка, вирушили по них. За якийсь час на лісовій дорозі натрапили на джип «Нісан». В його салоні й
виявили вбитих самця козулі та зайця. Браконьєри, як
з’ясувалося, — двоє жителів села Озерці Володимирецького району Рівненщини. Їх було затримано. На
місце пригоди ми викликали правоохоронців Маневицького відділу поліції. Нагадаю, що будь-яке полювання в темну пору доби заборонене. До того ж сезон
відстрілу за ліцензіями диких парнокопитних тварин,
до яких і належить козуля, завершився 31 грудня. n

ПЕРЕДНОВОРІЧНІ
КРИМІНАЛЬНІ «ЗАРОБІТКИ»
Під процесуальним керівництвом прокуратури Волині слідчі головного управління
Національної поліції та оперативні працівники
управління захисту економіки в області 29
грудня 2017 року викрили майстра лісу одного з державних лісомисливських господарств
під час одержання хабара в сумі 5 тисяч
гривень
Наталія МУРАХЕВИЧ

Т

аку «подяку» він одержав за безперешкодне вивезення для подальшої реалізації понад 120 незаконно зрубаних сосен. Вирішується питання щодо
повідомлення майстру лісу про підозру в одержанні неправомірної вигоди та незаконній порубці дерев. Тривають слідчі дії. n

Більше новин — на сайті volyn.com.ua

Коли обирали тему
новорічних номерів,
зупинилися на
Симоненковому:

Адже скільки неймовірних Людей ми
відкрили! До яких Всесвітів доторкнулися! А
скільки ще незвіданих планет на ім’я Людина
ми маємо відкрити! І вже спішимо це робити:
герої наших публікацій у 2017-му називають
Зірок зі свого Всесвіту, завдяки яким вони
Зі
стали
тими, ким є і ким гордиться Україна. Тож
ст
та
продовжуємо
читати рубрику «ПЛАНЕТА
пр
р

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

НА
НА ІМ’Я ЛЮДИНА»! (Початок у «Волиніновій»
за 28 грудня 2017 року)
но

ПОВЕРНУВ ДО ЖИТТЯ 12-РІЧНОГО
ХЛОПЧИКА, ЯКИЙ ЛЕДЬ НЕ ВТОПИВСЯ
Про цей свій вчинок
Геннадій Молошик
говорить як про звичайну,
сумлінно виконану роботу
рятувальника. А ось
відносно того, що свого
часу вибрав цю небезпечну
професію, то міркує так:
«Тим, яким я є сьогодні,
завдячую вихователям,
педагогам Волинського
обласного ліцею
з посиленою військовофізичною підготовкою»
Катерина ЗУБЧУК
Геннадій не випадково обрав професію, яка вимагає мужності й відваги.

Це було торік, в останній день липня. Начальник караулу 12-ї державної
пожежно-рятувальної частини селища
Любешів Геннадій Молошик мав вихідний — відпочивав із товаришами біля
річки Стохід. Раптом почув крики з протилежного берега, з яких зрозумів, що
під водою зникла дитина. Як виявилося,
підліток пішов плавати, але за якийсь
час батьки втратили його з поля зору.
Не роздумуючи ні секунди, Геннадій
кинувся рятувати хлопця. Поки дістався, потерпілого вже витягнули відпочивальники і намагалися зробити йому
штучне дихання. Але у паніці ніхто не
знав, як правильно надати першу медичну допомогу. А рятувальник діяв
чітко і професійно. Реанімація тривала
декілька хвилин — і нарешті підліток відкрив очі. Далі справа була за медиками
— хлопця доставили до приймального
відділення Любешівської центральної
районної лікарні.
Коли цими днями ми зателефонували у Любешів з тим, щоб поспілкуватися з Геннадієм, то найперш мали розмову з начальником частини, в якій він
працює, Олександром Поліщуком. Від
нього і почули, що Геннадій — «з тих, хто
першим кидається на порятунок у найнебезпечніших ситуаціях». Одне слово,
він не випадково обрав професію, яка
вимагає мужності, відваги, особливо
відповідального ставлення до своїх
обов’язків. Тож саме з цього і почалася
розмова безпосередньо з героєм нашої
публікації. Хоч сам чоловік дещо підкоректував: не про свою мужність чи відвагу і вправність говорив («про це іншим
судити»), а про те, як став рятувальником. А точніше, кому завдячує тим, що
здобув вищу освіту, на яку свого часу

його батьки, мабуть, і не сподівалися.
— Справа в тому, — пригадує Геннадій, — що, навчаючись у школі, я не міг
похвалитися успіхами. «3», «4» — такими
в основному були мої оцінки (і це вже,
ясно, за дванадцятибальною системою).
Любив, як зараз кажуть, поприколюва-

день, коли вирішив іти у ліцей з його
вимогами до навчання, дисципліни,
фізичної підготовки. Але про те, щоб
покинути його, і мови не могло бути:
кажуть, взявся за гуж, не кажи, що
недуж. І коли я приїжджав додому
у Любешів і заходив до школи, то вже

на перших порах (сьогодні вже можу про це
« Хоч
сказати) було так трудно, що я і плакав, і проклинав
той день, коли вирішив йти у ліцей з його вимогами до
навчання, дисципліни, фізичної підготовки.

»

тись, розіграти не тільки однокласників,
а й учителів. У 10-й клас іти не хотів, бо не
мав інтересу до навчання. А куди податись? Найпростіше було обрати Любешівське профтехучилище. Але хотілося
йти десь далі. Те «десь далі» – то був Волинський обласний ліцей з посиленою
військово-фізичною підготовкою. Я чув,
що там хлопці з Любешова вчаться, і захотів сам спробувати.
Не вдаючись у деталі, Геннадій
каже, що вступити до ліцею було непросто: на одне місце, як пам’ятає, не менше трьох претендентів. Але він став ліцеїстом! І коли в 2008 році закінчив цей
навчальний заклад, то вже оцінок нижче
«7» не мав.
— Став, до речі, — розповідає чоловік, — навіть улюбленцем деяких
учителів, зокрема викладачки української мови, яка при зустрічах із моєю
мамою відзначала мою старанність.
Хоч на перших порах (сьогодні вже
можу про це сказати) було так трудно, що я і плакав, і проклинав той
Р
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Продаємо смачні яблука різних сортів
зі сховища, ціни від 7 грн/кг
(с. Грибовиця,
Іваничівський р-н).
Тел.: 0938420537, 0963842219.

Л

А

М

моя колишня класна керівничка зауважувала: «Ти дуже змінився». Жартувала: «Хоч портрета твого вішай на
стіні». Завдяки тому, що я закінчив
ліцей, де одержав і знання, і фізичну
та моральну підготовку, згодом став
курсантом Харківського університету цивільного захисту. І вже з дипломом цього вишу вернувся на роботу
у Любешів, маючи хорошу теоретичну
базу та чималу практику і пожежогасіння (адже нас залучали до приборкання вогню на великих заводах),
і рятування на воді.
Про ліцей, про вихователів і викладачів, його начальника Павла Боснюка,
який створив свого часу цей заклад,
у Геннадія Молошика добрий спомин.
— З приємністю почув,— каже чоловік,— що цей навчальний заклад носить
нині ім’я Небесної сотні. Дуже багато
його випускників стали гідними захисниками нашої держави в зоні АТО. А ще
більше тих, у чиїх долях, як і моїй, ліцей
зіграв велику роль. n

А

АТ «СГ «ТАС» (приватне) просить вважати втраченими та
недійсними бланки договорів
страхування (поліси):
А 507840, А 512180.
ОНВ 288083.
ОСЦПВ: АВ 9327103, 9459415,
9463422.
АІ 4178910–4178911 (2 шт).
АІ 4193383–4193384 (2 шт.),
АЕ 4886423, АЕ 4886425–4886426
(2шт). АЕ 8501661. ТА 172741,
153941. TL3 175328.

UA Зелена карта Вся система:
12114657, 12514709, 12514710,
12104043, 12109583.
UA Зелена карта БМР: 10907854,
11389759, 11617005, 11701840,
11701864, 11931828, 11938281,
11938283, 12135338,12135425,
12135426, 11622836, 12127583,
12127730, 12140266, 12135624,
12548542, 12546128, 12546129.
AZ6 490357.
AZ7 556757–556759 (3 шт).
ОНВП 28051–28060 (10 шт.)
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«ДОСЯГНУВ УСЬОГО
ТІЛЬКИ ЗАВДЯКИ ПІДТРИМЦІ
СВОЄЇ ДРУЖИНИ»

« Неалеповірите,
у нас
і колір очей,
і забарвлення
волосся
однакові, навіть
родимки на тих
самих місцях
красуються.

»

Петро Семерей, герой публікації «На Волині виготовляють «ядерну
дерну
зброю» інформаційної війни» — талановитий радіоінженер
і керівник компанії «Телемережі України». Днями він отримав
суперпідвищення — Кабінет Міністрів України призначив
його генеральним директором Концерну радіомовлення,
радіозв’язку та телебачення
Інна ПІЛЮК

В

ін є взірцем та беззаперечним авторитетом для
багатьох. Насамперед
— для колег, яких залюбки навчає тонкощам непростої
роботи з будівництва телевишок та налаштування телекомунікаційного обладнання. І звісно
— для сина, доньки та онуків,
яких має аж шестеро. Чомусь
видавалося, що авторитетом
для нього неодмінно має бути
людина бізнесу, будівельної чи
інженерної справи, адже ті професійні якості, якими володіє
Петро Іванович, просто так не
з’являються. Але зовсім несподівано розкрилося абсолютно
інше джерело його життєвого
орієнтиру.
— Я без найменшої долі

сумніву визнаю, що усе, чого
вдалося досягнути у житті, — це
тільки завдяки підтримці та розумінню дружини Людмили. Не
повірите, але у нас і колір очей,
і забарвлення волосся однакові, навіть родимки на тих самих
місцях красуються. Зараз здається, що за 38 спільно прожитих років навіть характер став
спільним на двох. Хоча, можливо, дружина більш терпляча,
— усміхається.
Навряд чи у долі Петра Івановича могло скластися якось
інакше. Його з Людмилою Федорівною батьки жили в одному селі — Ружині Турійського
району. Мами були ланковими
у колгоспі, разом пололи бурякові лани і під час скромних
сільських посиденьок, сміється
чоловік, уже називали одна одну

свахами. Отак ця жіноча дружба
і перетворилася згодом із жартів на міцну велику родину.
Попри зайнятість та постійні відрядження (за останні роки
компанія, очолювана Петром
Семереєм, побудувала телевишки у Чонгарі Херсонської
області, Бахмутівці на Луганщині, має плани на подальші роботи вздовж лінії розмежування), мала батьківщина завжди
у пріоритетах чоловіка. І навіть
коли кілька місяців працював
на керівних посадах у Криму,
кожних вихідних примудрявся
бувати на Волині, і обов’язково
— у їхньому рідному з Людмилою Ружині.
Шкодує тільки про одне:
хотілося б більше поїздити
світом разом із дружиною. І,
сміючись, додає, що останні

Навіть попри шалену зайнятість Петро Семерей
ніколи не ставить родину на друге місце.

спільні поїздки — то подорожі
«від вишки до вишки», тобто від
телевежі до телевежі.
А працівникам «Волині–
нової» приємно, що незабаром після публікації про таку
патріотичну і важливу для
держави місію, яку виконує

компанія «Телемережі України», Президент Петро Порошенко нагородив її керівника Петра Семерея орденом
«За заслуги» ІІІ ступеня. І ось
нове призначення — відтепер
волинянин керує «телекартинкою» країни. n

Р

«Хто на тебе з каменем,
ти на того з хлібом»
Ми вже розповідали, що вранці щосуботи у критому приміщенні
на Старому ринку Луцька Наталія та Андрій Шафети роздають хліб
малоімущим. Півчорного або півбілого. Щоразу близько 60 людей
отримують нібито невелику допомогу. Але треба врахувати, що хліб
подружжя роздає вже майже рік
Сергій НАУМУК

Фото Сергія НАУМУКА.

-К

оли бачиш, як
наші пенсіонери
купують
спред
і ділять його на 30 шматочків, щоб вистачило на цілий
місяць, то душа не витримує. От і вирішили з чоловіком виділити зі свого
сімейного бюджету гроші,
аби дати тим, хто не може
собі дозволити зайвого шматка хліба. Купуємо
його у пекарні, привозимо
і роздаємо, — так Наталія
пояснює їхню ініціативу.
Жінка каже, що по хліб
приходить і колишня вчителька, і мати учасника
АТО, і багато інших людей,
які взагалі–то мали б заробити достатню пенсію. На
жаль, трапляються й такі,
що намагаються схитрувати. Наталія описала випадки, коли по безкоштовний
буханець приходять на вигляд зовсім не бідні. Мовляв, пенсіонер і хочу взяти
хліб. Таким відмовляють.
Одна жінка просила кілька
половинок нібито для лежачих сусідів. Але швидко стало відомо, що вона
утримує курей і кормить їх
безплатним хлібом.
— Мені вдалося її переконати. Вона зрозуміла

Наталія Шафета знає як виглядає допомога ближньому
не на словах, а на ділі.

на групі продовженого дня
« Колись
знайшла 25 копійок. На них можна було
купити кирпичик білого хліба. Принесла
їх виховательці і вона порекомендувала
забрати собі, бо знайшла їх, а я — в плач:
«Мама казала чужого не брати».

»

і вже більше не з’являється, — розповідає Наталія.
— Дехто, навпаки, бере
тільки одну половинку, а від
іншої відмовляється. Каже:

«Мені вистачить. Нехай
краще буде комусь, хто не
може купити». Трапляється, що просять для немічних сусідів.
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Більшість своїх підопічних жінка вже знає в обличчя. І вони — її. Поки ми розмовляли, хтось проходив
повз і вітався. А одна бабуся, яка не захотіла представитися, відгукувалася
про подружжя якнайкраще.
— Наше рішення допомагати пенсіонерам — це
наслідок виховання. Найбільше до цього доклали
зусиль мої батьки Галина
Володимирівна та Олександр Петрович. А ще моя
прабабуся Текля Олексіївна. Вона постійно повторювала одну приказку:
«Хто на тебе з каменем, ти
на того з хлібом». Вчила не
бути злою. Я ніколи не могла взяти чужого. Колись
на групі продовженого дня
знайшла 25 копійок. На них
можна було купити кирпичик білого хліба. Принесла
їх виховательці і вона порекомендувала забрати собі,
бо знайшла їх, а я — в плач:
«Мама казала чужого не
брати». Потім вихователька
навіть на зборах згадувала,
що довела дитину до сліз.
З дитинства виховували
так: поділитися з кимось,
— каже Наталя Шафета. —
У 1972 році вони отримали
кімнату в гуртожитку. У нас
ніколи не зачинялися двері: кому потрібна була допомога, усі зверталися. Так
само виховали і мого чоловіка Андрія. У свекра Миколи Арсеновича складне
дитинство: батьки трагічно
загинули, а він із сестрою
потрапив у дитбудинок.
Свекруха Ніна Михайлівна
також була працьовитою.
Після публікації в газеті
багато хто захоплювався
ініціативою Шафет. Жаль
тільки, що ніхто не відгукнувся з пропозицією реальної допомоги... n
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ТзОВ «ВПМК–Трейд»
(43020, Волинська область,
м. Луцьк, вул. Рівненська, 48)
оголошує про наміри отримання дозволів
на викиди забруднювальних речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел
автозаправних станцій:
АЗС № 1 — Ковельський р–н, смт Голоби,
вул. Луцька, 1–в
АЗС № 2 — м. Ківерці, вул. Чкалова, 61
АЗС № 3 — м. Луцьк, вул. Зв’язківців, 1–а
АЗС № 7 — Маневицький р–н, смт Колки, вул. Грушевського, 1
АЗС № 8 — м. Рожище, вул. Селянська, 25
АЗС № 9 — Маневицький р–н, смт Маневичі, вул.
Луцька, 1–а
АЗС призначена для прийняття, зберігання і відпуску світлих нафтопродуктів, які через паливороздавальні колонки (ПРК) подаються із резервуарів у баки
автомобілів. На АЗС передбачена реалізація чотирьох
сортів автомобільного палива: бензинів марок А-92,
А-92 євро, А-95 та дизпалива. Зберігання нафтопродуктів здійснюється у підземних сталевих горизонтальних циліндричних резервуарах. Експлуатація
резервуарів здійснюється в режимі «мірник».
Джерелами утворення викидів забруднювальних
речовин АЗС є:
дихальні клапани резервуарів для зберігання
нафтопродуктів (сірководень, бензол, ксилол, толуол,
вуглеводні);
пістолети розподільчих колонок у процесі заправки автомобілів пальним (сірководень, бензол,
ксилол, толуол, вуглеводні).
Згідно з ДСП № 173 нормативний санітарний
розрив встановлено розміром 50 метрів, що відповідає 5–му класу санітарної класифікації. Достатність
розмірів санітарного розриву перевірена розрахунком приземних концентрацій.
Концентрації забруднювальних речовин у приземному шарі атмосферного повітря, в межах впливу
об’єктів, при дотриманні технологічного регламенту
виробництва не перевищують гігієнічних нормативів.
Рівень ризику планової діяльності для здоров’я населення — припустимий, рівень соціального ризику
визначається як прийнятний.
Із зауваженнями та пропозиціями звертатися
протягом 1 місяця від дня опублікування резюме за
місцем розміщення АЗС:
відділ екології Луцького міськвиконкому за тел.:
15-80 (цілодобово), 72-46-08;
Маневицьку райдержадміністрацію
(смт Маневичі, вул. Незалежності, 30);
Ковельську райдержадміністрацію
(м. Ковель, вул. Незалежності, 73), тел. 5-24-53;
Рожищенську райдержадміністрацію
(м. Рожище, вул. Незалежності, 12);
Ківерцівську райдержадміністрацію
(м. Ківерці, вул. Незалежності, 20).
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народився! Славімо Його!
n Христос наро
Тамара ТРОФИМЧУК

М

Фото Олександра ФІЛЮКА.

едсестра кабінету ендоскопії Волинського обласного онкодиспансеру
Оксана
Тарадюк відома читачам нашої
газети через уміння писати гарні
вірші. Свої оригінальні римовані
вітання з нагоди іменин та інших
свят вона творить понад двадцять років для друзів і знайомих.
Аркуші з віршами, написаними
обов’язково чорною гелевою
ручкою, зберігає не у папках чи
файлах, а у звичайній коробці
з–під взуття і скромно називає їх
«писаниною». Хоча насправді це
легкі за формою, але глибокі за
змістом твори про сучасних людей та нашу дійсність.
Важко повірити, що ця чарівна жінка в білому халаті працює

« Оригінальні
римовані вітання
Вертепи Оксани Тарадюк діти легко вивчають напам’ять.

«ПРАЦЮЮЧИ В ОНКОЛОГІЧНІЙ ЛІКАРНІ,
ВІДЧУЛА, НАСКІЛЬКИ ЖИТТЯ
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД БОГА…»
Хвалити Господа в піснях, віршах та театральних постановках під час найбільших християнських
свят — не тільки гарна традиція, а й дуже правильна справа. У Святому Письмі сказано, що слава
має належати Богу, а тому кожен, хто віддає Йому шану від щирого серця, виконує свій обов’язок
і здобуває «бали» для вічності. От і медсестра онкологічного диспансеру Оксана Тарадюк своє
вміння писати вірші спрямувала у духовне русло. Цього року вона створила новий вертеп для
церкви Волинської ікони Божої Матері, до якої ходить уже багато літ

Із різдвяного послання Патріарха
Київського і всієї Руси-України
Філарета
Радість Різдва Христового витікає із
того, що народжений у Вифлеємській печері
Господь наш Ісус Христос від Пресвятої Діви
Марії і Святого Духа визволив нас від гріха і
смерті. Чи це справді так? Так, це – істина. І
доказом цієї істини є насамперед воскресіння Христове. Воно свідчить, що смерть переможена. І до воскресіння Христового пророки, та і Сам Христос воскрешали мертвих,
але вони потім знову помирали. Христос
воскрес і вже не помирає, тому що людська
природа Сина Божого стала нетлінною. Доказом перемоги Христа Спасителя є також
святі, які благодаттю Святого Духа і своїми
подвигами очистились від гріха. Усі ми також маємо можливість досягнути праведності, якщо будемо мати живу і тверду віру і
нелицемірну любов. Наші захисники України
від агресора, які віддають своє життя, теж
виявляють любов, про яку сказав Христос
Спаситель: «Немає більше від тієї любові,
як хто душу свою покладе за друзів своїх»
(Ін. 15: 13). Тому всім нам треба любити одне
одного, мати тверду віру в нашого Спасителя Господа Ісуса Христа, народження Якого
ми нині святкуємо.

Із різдвяного послання
митрополита Луцького
і Волинського УПЦ КП
Михаїла

Із різдвяного послання
митрополита ВолодимирВолинського і Ковельського
УПЦ МП Володимира

Із різдвяного послання єпископа
Володимир-Волинського
і Турійського УПЦ КП
Матфея

Різдво Христове — це свято любові
й миру. Що звело Всевишнього з небес
на землю? Любов! Син Божий прийшов
на землю, аби примирити людину з Богом. Прагнення миру завжди хвилювало
і хвилює все людство. Де і в кого шукати
нам цього миру? Апостол Павло говорить: «Христос «є мир наш» (Еф. 2, 14).
Це Він, оспіваний ангелами в різдвяну
ніч, приніс на землю благословенний
мир для людей доброї волі. Незважаючи
на те, що в країні понад три роки триває
війна, Україна впевнено крокує до нового життя в колі європейських держав.
Отож приєднаймося своїм співом
до колядки, яка цими святковими днями
лине у наших храмах і домівках: «Глянь
оком щирим, о Боже–Сину, на на нашу
землю, на Україну, зішли їй з Неба дар
превеликий, щоб Тя славили на вічні
віки!»
З’єднаймося ж і ми з торжествуючим Небом і піднесено прославляймо
Господа.

Різдво Христове дає нам радість богосинівства, бо через Сина Божого люди
отримали можливість стати синами Божими. Але важливо пам’ятати, що дар
синівства приймається тільки добровільно, з волі самої людини, і Христос
спасає нас не без нашої участі. «Благаю
вас, браття, – говорить апостол Павло, – не уподібнюйтеся світові цьому, а
змінюйтесь оновленням розуму вашого,
щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена» (Рим. 12:2).
Світле і радісне свято Різдва Христового – нагадування нам, що ми,
християни, покликані, щоб, палаючи
любов’ю, зігрівати цей світ. Озирніться
навколо, будьте уважні до тих, хто потребує від нас допомоги, саме їх сьогодні посилає до нас Христос. І нехай кожен
на своєму місці чесно і відповідально,
по-християнськи творить те, для чого
покликаний , щоб люди, бачачи наші добрі справи, прославляли Отця нашого,
що на небі.

Понад два тисячоліття минуло з
тої єдиної та благословенної ночі, коли
в потьмареному гріхом світі засяяло
сонце правди — у Вифлеємській печері народилося Богонемовля Христос,
Спаситель людей та світу. «Слово стало плоттю», пише про цю сокровенну
таємницю святий апостол Іоан Богослов.
Нехай же у цю ніч, коли у мороці
Вифлеємської печери спалахнув вогонь божества, кожен із нас згадає
про правдивий сенс життя, згадає, що
єдині ліки, які можуть зцілити від втоми
життям та смертю наше існування —
це Христова любов та благодать Духа
Святого.
Згадаймо ж у цю радісну ніч про
невимовну Божу любов та піднесімо
очі та серця до неба, до нашого правдивого дому. Вознесемо молитви до
Богонемовляти Христа, аби радість
Різдва не залишала нас завтра та у наступні дні нашого земного буття.

з нагоди іменин
та інших свят
вона творить
понад двадцять
років для друзів
і знайомих.

»

в обласному онкодиспансері цілих тридцять літ! На вигляд вона
зовсім молода і симпатична.
Про її захоплення літературою
ми розповідали торік читачам
нашої газети. На публікацію отримали чимало відгуків, з яких
зрозуміли, що історія пані Оксани справді цікава та неординарна. Багато волинян казали:
зрозуміло, чому медпрацівник
пише вірші на християнську
тему. Робота в онкологічній лікарні змушує її відчути, наскільки життя залежить від Бога і як
важливо дякувати Йому за кожну хвилину.

»

Із різдвяного послання
єпископа Волинського і Луцького
УПЦ МП Нафанаїла
Місія християнства незавершена в
світі, не пройшла ще свого історичного
шляху до кінця, саме воно буде підносити
і очищати життя людства до того часу, поки
існуватиме на землі. Але потрібно пам’ятати, що було на планеті до Христа і що сталося після Нього.
Коли спостерігаєш за цим великим і
мирним переворотом, як не наповнитися
глибокою вірою і любов’ю до Спасителя,
як не вірити і не сподіватися на Його остаточне торжество над злом, як не оспівати
із ангелами і не привітати Його появи у світі: «Слава в вишних Богу и на земли мир в
человецех благоволение» (Лук. 2, 14).
Браття, нема і не може бути на землі
кращого учителя, крім улюбленого Сина
Божого Ісуса Христа, Різдво якого ми вшановуємо у ці святі дні, і немає іншого імені
під небом, даного людям, яким би могли
ми спастися (Діян. 4, 12). Тільки Він є наш
шлях, і істина, і життя (Іоан. 14, 6). Нехай
же всеосвячуюче і животворяще світло
Христове, яке схоже на Вифлеємську зірку, буде нашим дороговказом на шляху
просвіти, взаємин і власного життя.
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ристос народився! Славімо Його!
У свою чергу Оксана Тарадюк
не зупинилася на досягнутому
і цього року знову написала вертеп для церкви. Як і у 2017–му, її
віршовану п’єсу про Різдво виконають діти з храму Волинської ікони Божої матері, що в обласному
центрі. Але перш, ніж розповісти
про сценарій-2018, я поцікавилася, як змінилося за рік життя
самого автора? І виявилося, розповідь у «Волині» на нього відчутно вплинула. Після друку вертепу

телю Ісусу Христу, який прийшов
до людей, а також завжди має
бути щось, як мовиться, «на злобу дня». Для Оксани Тарадюк така
больова точка — те, що у нас багато людей залучені до роботи
в свята та неділю. Це, на її погляд,
не завжди виправдано. Бо одна
справа — ситуації, коли у будь–
який час доби на допомогу повинні прийти поліція, «швидка»,
газова служба і т. д. А інша — якщо
роботодавці у різних торгових

Уривок із вертепу Оксани ТАРАДЮК

«РІЗДВО РАДІСТЬ СПОВІСТИЛО»

центрах, аптеках, на ринках змушують працювати, не даючи можливості піти туди, де кожній людині необхідно бути в сьомий день.
— Звісно, якщо неділю витрачати на спортзал, телевізор,
риболовлю, то теж не почерпнеш повного відновлення, — веде
далі Оксана Тарадюк. — Найбільший зв’язок із Творцем людина відчуває в тих місцях, про які
казав сам Спаситель: «Де двоє
і троє зберуться в ім’я Моє, там
Я серед них». Це, звісно, храми,
де іде спільна соборна молитва віруючих. До речі, богослови
твердять, що гроші, здобуті в той
день, який Господь виділив для
себе, не приносять користі. Часто вони згодом витрачаються
без радості у процесах лікування
або за інших неприємних обставин. Тож, наголошуючи у вертепі, що значна частина людських
прибутків є неблагословенна,
хочу закликати наших працедавців до перегляду режиму роботи
своїх структур. Наприклад, наш
авторинок працює лише два дні
на тиждень, включаючи неділю.
Та перенесіть ви його на суботу, і вам за це подякують тисячі!
А результатом цього стануть міцні сім’ї, бо вони будуть у ці дні не
роз’єднані.

Неспроста у храмах людно,
Бо в цей день тут просто чудно,
Вже не шкодить нам совдеп,
Тут відтворюють вертеп.
Славлять кожнії вуста
День народження Христа!
А було це ой давно,
І не всім тоді дано
Було знати про подію,
Ми ж розкажем, як умієм,
Про ту ніч, що все змінила
І нас усіх благословила…
Шопа тісна, там бидлятко,
Але ось — мале Дитятко
На світ проситься, і нічка,
Наче та яскрава свічка,
В дивне сяйво увібралась,
Що ж це діється? Що сталось?
Пастушкам із неба звістка,
Що є та блага Невістка,
Яка Богу послужила —
Йому Сина народила.
Перші зріли дивне диво —
Бачили усе наживо!
Різдво радість сповістило,
Але все було несміло,
Бог у простоті явився,
Він не зразу всім відкрився.
Тільки згодом трьох волхвів
Він до своїх ясел вів.
Мудреці згубили спокій,
Не втішалися, аж поки
Не дісталися Дитини.
Не забуть їм тої днини,

Дари піднесли малечі
І схилили свої плечі.
Повертаймося назад,
Та не підемо в той град,
Де на троні Ірод править,
Він нас трьох усіх роздавить
За ту зустріч з Божим Сином,
Зробимо все іншим чином.
Іроду ж бо не вдалося,
Рве на голові волосся.
Не вдалось йому дізнатись,
Де Дитя буде ховатись.
Віддає наказ нестримно:
«Діточок убить невинних!»
Скільки крові пролилося,
Матері усі голосять.
Кожна ж мати серце має,
Руки вгору простягає,
Просить милості у неба,
Для душі спокою треба.
А той спокій лиш у мирі,
В усмішці, у добрій, щирій,
В спілкуванні з самим Богом,
З рідним, батьківським порогом,
У молитві, у проханні
Досконалим є єднання.
Тому й спішимо до храму,
Як дитя спішить до мами.
Нині служба особлива,
І очам, і серцю мила.
Мало що я не спізнився —
Мойша по дорозі стрівся.
«Мойше, де ж то ти узявся?
Веселенький, гарно вбрався».

«О, мене не вхопить стрес,
Маю файний палярес».
«Як же ти розбагатів?
Ти ж робити не хотів».
«Звісно, ні. Нащо трудитись?
Іншим можна все добитись.
Ти спішиш у храм на службу,
А я з грішми маю дружбу.
І працюють в мене люди
Навіть в свято, не лиш в будень.
«Нова лінія», «Там–Там» —
Передиху я не дам.
Хай цвіте собі «ПортСіті»,
Я кругом розставив сіті.
А базари у неділю як гудуть,
А я все млію,
що від цього маю гроші,
Ой, які ж вони хороші!»
«Що ті гроші твої варті?
Ангел в кожного на варті,
Той, що заведе до Бога,
Як закінчиться дорога.
По життю ногам ходити,
Що тоді будем робити?
Звіт складеш за все, що було,
Небо бачило і чуло!»
Того й молим в церкві Бога,
Щоб не збитися з дороги,
Яка в заповідях сильна,
Придивляйсь до всього пильно.
Кожний в пекло іти б мусив,
Якби не родивсь Ісусик.
А Він нам зійшов із неба,
Бачив людські Він потреби.
Всі жадали втіхи й миру,
Тому й вірили так щиро,
Що Спаситель сам прийде,
Нам спасіння принесе.
Цю урочисту подію
Ми оспівуєм як вмієм.
Слухай нас, Ісус маленький,
Колядуємо гарненько,
Славим Тебе без кінця,
Як всього–всього Творця!
Та зірка, що чудо усім
сповістила,
Нам сяє понині — така в неї сила.
І радість у серце людське
наливає,
Звучить по всім світі:
«Христос ся Рождає!» n

Із різдвяного послання,
митрополита Рівненського
і Острозького УПЦ МП Варфоломія

Із різдвяного послання
архієпископа Рівненського
і Острозького УПЦ КП Іларіона

Зі своєї щирої ласки милосердний
Господь знову благословив нас зустріти
велике християнське свято — Різдво Господа нашого Ісуса Христа. У ці святкові
дні, переповнені божественним світлом
і духовною радістю, ми молимося, щоб
Господь примирив нас, благословив
нас сіяти християнську любов та проповідувати всім мир і Божу правду. Наш
народ, змучений соціальними та економічними проблемами, відсутністю миру
й стабільності у суспільстві, чекає від
православної церкви, від нас із вами
прикладу християнського миролюбства,
віротерпимості, уваги та доброти одне
до одного. Нам потрібно робити усе
можливе і доступне для примирення нашого народу.
Прославляючи народження Сина
Божого, піднесімо в молитвах Йому свою
вдячність за Його невимовні милості,
даровані нам у році минулому. Просімо
у новонародженого Христа Спасителя
благословення на рік новий, на нові труди та славу нашої Вітчизни в ім’я миру і
справедливості на землі.

Знову святість Різдва Христового
приходить до кожного віруючого серця,
даруючи всім неперевершену радість з
того, що з нами Бог. Це — величний день
у житті кожного з нас: «Бо так Бог полюбив
світ, що віддав і Сина Свого Єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне».
У ці святкові дні сердечно вітаю вас із
Різдвом Христовим та Новим 2018 роком.
Вітаю вірних і мужніх захисників нашої
Батьківщини: воїнів, капеланів, волонтерів та тих, хто жертвує своїм життям і
здоров’ям заради довгоочікуваного миру
на нашій рідній землі. Вітаю боголюбивих
пастирів, чесне чернецтво та всіх земляків–українців. Дякую за ваші щирі молитви
та справи милосердя одне для одного.
Нехай Різдвяна зоря, що звіщає світові про народження Христа, засяє своїм
промінням у холодних окопах, у госпіталях
і в родинах, у яких війна забрала рідних та
близьких. Нехай новонароджений Спаситель, який прийшов, щоб знищити гріх
та зло у світі, принесе злагоду кожній людині і подарує довгоочікуваний мир нашій Україні.

Привітання з Різдвом Христовим
екзарха Луцького УГКЦ, владики
Йосафата

Із різдвяного послання голови
Волинського об’єднання церков
євангельських
християн-баптистів,
єпископа Ярослава Троця

Із святкового привітання
голови Волинського об’єднання
Української церкви християн віри
євангельської,
єпископа Михайла Близнюка

Євангеліє Різдва, як Добра Новина
усім людям, полягає в тому, що Бог втілився в людське тіло не заради того, щоб ми
мали можливість відзначати це святами та
подарунками, а насамперед, щоб спасти
грішників. Разом з апостолом Павлом скажемо: «Вірним і гідним усякого сприйняття
є слово, що Ісус Христос прийшов у світ,
щоб спасти грішників, серед яких перш є
я» (1 Тим. 1:15).
Тому запрошую усіх вас гідно оцінити
велику любов Небесного Отця, яку Він виявив кожному з нас. Закликаю всіх щиросердних християн у новому році проявити
свою вдячність та поклоніння Богу через
святе, побожне життя в любові до Господа
та людей, для слави Ісуса Христа! Бажаю
всім вам миру та злагоди, здоров’я та
благополуччя, віри та любові, ревності та
вірності в служінні Господу, «бо з’явилася
Божа благодать, що спасає всіх людей і
навчає нас, щоб ми, відцуравшись безбожности та світських пожадливостей, жили
помірковано та праведно...» (Тит. 2:11–13).

Христос народився! Славімо Його!
Щиро вітаю всіх християн зі святом
Різдва нашого Спасителя Ісуса Христа!
Народження Ісуса у Вифлеємі поблизу
Єрусалима стало початком виконання Божого задуму — спасіння людства. Господь
дав можливість усім людям, незалежно від
віку, соціального стану чи національності,
примиритися з Богом через віру в Ісуса
Христа. Вірою прийнявши у своє серце
Спасителя, кожен може спастися від влади
гріха та справедливого гніву Божого, що
чекає усіх грішників.
Сердечно бажаю всім у ці святкові дні
переглянути свої стосунки зі Спасителем,
Який має всю владу на небі й на землі.
Якщо ми особисто не радіємо Богом дарованим спасінням, якщо ми не пережили
народження згори та духовного воскресіння, звернімося до Нього у своїх молитвах із
покаянням — і отримаємо найбільший дар,
який може мати людина — вічне життя в Господі Ісусі Христі.

твердять, що гроші, здобуті в той
« Богослови
день, який Господь виділив для себе, не
приносять користі.
у нашій газеті Оксана Тарадюк,
образно кажучи, прокинулася
знаменитою. Колеги і пацієнти
відкрили в ній іншу людину, не
таку, яку щодня бачать у лікарні.
— Мені було дуже приємно
та несподівано, що багато хворих, які лікуються в диспансері,
впізнали мене на сторінках преси і дякували за хвилини радості
від прочитаного, — усміхається
пані Оксана. — От тоді й подумала: пишу все життя, а відкрилася
для читачів лише у зрілому віці.
Я завжди вважала свою творчість недосконалою. Але навіть
така недосконалість знайшла
прихильників. Крім того, я побачила і здивувалася, яка велика
кількість людей, виявляється,
читає «Волинь». І це в епоху інтернету!
Теплі слова та добрі відгуки
читачів нашої газети допомогли
пані Оксані зрозуміти, що вона
на правильному шляху, і стали
поштовхом писати далі. Тож новий вертеп з’явився задовго до
Різдва, ще у літню пору. «Було
нахнення, писалося, то й не стала відкладати в довгу скриню»,
— каже авторка.
Як відомо, вертепи — це вистави з мораллю. У них у першу
чергу підноситься слава Спаси-

»

Як описує апостол і євангелист Лука, Пресвята Родина подорожує до Вифлеєму, щоб
виконати розпорядження кесаря Августа і записатися у відповідному реєстрі. Однак не знаходиться там місця для Йосифа і Марії, то ж Дитя
сповили в яслах. Черговим випробуванням стає
намагання Ірода вбити Боже Дитя. Ще тривалий
час переживання змушує батьків емігрувати на
чужину, поки не помре жорстокий Ірод...
У Різдві Христовому ми бачимо не легенду,
але людське життя в усіх аспектах. Господь не
приходить у земне буття, щоб вирішити за нас усі
проблеми, або немов би помахом чарівної палички зробити нас безтурботними і щасливими. Господь приймає людське тіло для того, щоб бути з
нами, підтримати, заохотити, навчити не боятися
своїх слабкостей, а сповна використовувати таланти і з терпеливістю будувати майбуття.
Тож, святкуючи Різдво, хочу запевнити, що
з нами Бог в правді й справедливості, терпінні й
любові. Бог з нашим народом, який звільняється з кайданів минулого, з нашими воїнами, які
захищають свою землю від загарбника, з людьми доброї волі, які прагнуть жити чесно й протистоять обману та корупції. «Але хто витримає до
останку, той спасеться» (Мт. 24,13).
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Місцеві артисти охоче позували для газети «Волинь-нова»,
яку вважають своєю (крайня зліва Тетяна Хомич).

Робочий момент на знімальному майданчику.

Незабаром наші поліщуки з’являться
на екрані разом із зірками Голлівуда
На Любешівщині по-особливому чекають на прем’єру художнього фільму
«Пофарбоване пташеня»
Катерина ЗУБЧУК

А

дже,
як
повідомляла наша газета, торік
у квітні жителі Любешова, інших населених
пунктів цього поліського куточка
на якийсь час стали артистами
і брали участь у зйомках художньої українсько-чеської стрічки,
що проходили у віддаленому й
навдивовиж екзотичному селі
Сваловичі.
«Пофарбоване пташеня» —
екранізація однойменного світового беcтселера польсько-американського письменника Єжи
Косинського (1933–1991), перекладеного більш як тридцятьма мовами. Цю книжку, видану
в 1965 році, критики назвали
найжорстокішим твором сучасності. Автор сценарію і режисер
— Вацлав Маргоул. Разом із головним героєм, роль якого грає

дев’ятирічний чех Петер Котляр,
у фільмі задіяні і голлівудські зірки: Стеллан Скарсгорд («Розсікаючи хвилі», «Пірати Карибського
моря»), Удо Кір («Армагеддон»,

динку культури. Оскільки кастинг
проходив у її рідному культосвітньому закладі, то, як тоді висловилася жінка, сам Бог велів
спробувати себе. Так і потрапила

гра — то не для мене, мені на
« Акторська
сезонних роботах легше працювати.
«Блейд»), Харві Кейтель («Молодість», «Скажені пси»).
І ось поряд із цими світовими
величинами любешівські артисти побачать себе. Нехай знімалися вони лише у масовках, але
місія випала їм все одно дуже
відповідальна. Пригадую, у день
зйомок нашу увагу привернула
своєю колоритністю одна з місцевих артистів — Тетяна Хомич,
яка, як з’ясувалося, працює методистом у Любешівському Бу-

»

Тетяна Іванівна в актори. У відповідному одязі, загримована, вона
чекала репетиції, а затим і зйомок якогось епізоду.
Того дня нам не вдалося поспілкуватися відразу після масовки, тож про враження не могли розпитати. Тим більш цікаво
було почути під час телефонної
розмови напередодні Нового
року спогад і про кастинг, і про
зйомки.
— Я зрозуміла, — каже Тетяна

Іванівна, — яка це тяжка праця,
коли знімають навіть до десяти
дублів, поки режисер, оператор
не доб’ються того кадру, який
вималювався в їхній уяві. Хтось із
таких же, як я, місцевих артистів
сказав: «Акторська гра — то не
для мене, мені на сезонних роботах легше працювати».
Масовка була, зокрема, на
«Хуторі Марти», в якої жив головний маленький герой. Треба
було відтворити трагедію — хутір
горить, гинуть люди. І, як сказала Тетяна Іванівна, задіяним
місцевим акторам потрібно було
бути не просто статистами-спостерігачами, а учасниками цієї
трагедії: мімікою, жестами, словами передавати своє ставлення до того, що відбувається. Режисер хотів бачити на обличчях
і злість, і страх… Тетяна Іванівна
дуже задоволена тим, що знімалася у такому фільмі. Але це, як

www.volyn.com.ua

вона каже, одне. А ще ж жінка
тепер по-іншому сприймає кінострічки. І це «по-іншому» тлумачить так:
— Дивлюсь якийсь епізод
і уявляю процес зйомок: бачу,
де стоять оператор, режисер, як
вони добиваються найбільш точного кадру.
Розповідаючи в нашій газеті
про зйомки у Сваловичах фільму «Пофарбоване пташеня», ми
припускали, що «Хутір Марти»,
від якого після пожежі залишилися піч і височенний комин, міг
би стати, якби його законсервували і зберегли, «заманухою»
для туристів. Ваблять Сваловичі
старовинною архітектурою, неповторною природою і самобутніми людьми — нехай би була
ще й така фішка — «герой» міжнародного фільму. На жаль, не
так склалося, як думалося: за
якийсь час після зйомок у редакцію надійшов лист, авторка якого
констатувала, що «Хутір Марти»
зруйновано — піч і комин хтось
розібрав, і тепер на тому місці
лише скло та бита цегла. Одне
слово, сміття. І з приводу цього
ми говорили з Тетяною Хомич.
Жінка сказала:
— Шкода, що так сталося. На
жаль, думаю, і від «Хутора знахарки Ольги», спеціально спорудженого для зйомок фільму
на в’їзді у село Сваловичі, скоро теж нічого не зостанеться.
Дощ, сніг, мороз зроблять свою
справу, бо ж будівлі не капітальні — це все-таки лише декорації.
Не знайшлося того, хто б усе це
зберіг. Але, незважаючи на це,
після зйомок фільму «Пофарбоване пташеня» Сваловичі стали
для мене ще більш екзотичними.
Я завжди, побувавши тут, мала
дивовижні враження, бо ніби потрапляла у минуле сторіччя, де
час зупинився. А тепер поїздка у це село — ще й спогад про
незвичайну сторінку в його історії, коли тут ходили загримовані
артисти, звучала команда «Стоп
кадр!» Думаю, багатьом цікаво
було б побачити, крім природних
декорацій, якими є будівлі села,
і спеціально споруджені для зйомок — «Хутір Марти», «Хутір знахарки Ольги». На жаль, вони не
стали туристичними експонатами… n
Фото ПАТ «Теремно Хліб».

А на свято — на обжинки —
та й спекли ми коровай! Метрів два
— ширини, метрів два — висоти!
Луцьке підприємство ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» встановило
рекорд України: його вага сягла 750 кілограмів!
Інна ПІЛЮК

П

одібного «хлібного» дива
країна ще не бачила. Півтонни борошна вищого
ґатунку, 1 тисяча 200 яєць, натуральні масло і мед завдяки вмілим рукам пекарів підприємства
перетворилися на гігантський
коровай висотою та діаметром
по 2,5 метра. Прикрасили його
типово волинською символікою:
барвінком, колосками та калиною.
Презентували цього красеня на аграрному святі «Обжинки-2017», яке відбувалося у вересні 2017 року на іподромі
Центрального парку культури
і відпочинку ім. Лесі Українки.
Охочі залюбки фотографувалися із велетнем, дивувалися його
розмірами та цікавилися смаком.
Чи ж не замаскована за вражаючими габаритами якість виробу?

На превелику втіху і дітей,
і дорослих, коровай–рекордсмен під час свята розрізали та дали скуштувати гостям
«Обжинок». Усі сумніви одразу
розвіялися, адже, окрім розмірів, випічка приємно здивувала
і смаком.
Голова правління підприєм-

нальної гвардії. Він поїде на Схід
до учасників АТО». Наступного ж
дня обіцянка керівника реалізувалася, і частинка волинської
душі і роботящих рук помандрувала до захисників України.
За втілення ідеї такої велетенської випічки ПАТ «ТЕРЕМНО
ХЛІБ» отримало відзнаку На-

красень більш як на 100 кілограмів
« Волинський
перевершив свого «попередника», який заважив
615 кілограмів.
»
ства Андрій Тищенко привідкрив
завісу того, яка ж доля чекає на
решту виробу: «Усі питали, що
будемо робити з короваєм далі.
Спочатку ми говорили, що віддамо його на весілля, але, не отримавши такої заявки, вирішили
передати представникам Націо-

ціонального реєстру рекордів
України. Її вручив експерт реєстру Павло Горішевський. Він зазначив, що волинський красень
більш як на 100 кілограмів перевершив свого «попередника»,
який заважив 615 кілограмів. Цей
рекорд зафіксували у серпні ми-

Перша проба велетенської випічки теремнівських пекарів одразу
«потягнула» на найвище досягнення в країні.

нулого року на Сорочинському
ярмарку на Полтавщині.
Як розповіла керівник відділу маркетингу підприємства
Олександра Борук, пекарі готові
й в інших номінаціях реалізову-

вати подібні проекти. І запевнила, що якщо волинський рекорд
хтось перевершить, то і вміння,
і бажання знову стати першими
у працівників «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
достатньо. n
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
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Тепер за людську доброту Арі віддячує відданістю Андрію Матвіюку.

Волинська Хатіко
4 місяці в лісі чекала свого
бездушного господаря
«Тільки прочитав у «Волині-новій»
про зраджену і покинуту тварину, взяв
ровера і поїхав за нею», — так коротко
пояснив свій вчинок ківерчанин Андрій
Матвіюк, на господарстві якого бездомна
Арі знову повернула собі любов від
людини
Тож напередодні Нового року,
символом якого за східним
календарем стане Жовтий
Земляний Собака, що символізує доброту, мудрість,
справедливість та відданість,
ми відправилися у місто
Ківерці провідати героїню
кількох наших публікацій

ім’я Арі» розповідала про собаку, який чотири місяці жив у лісі
між Ківерцями й селом Сапогів. Він сидів й охороняв торбу
з лахами та чекав свого бездушного хазяїна, котрий його
вивіз і залишив напризволяще.
Вірними друзями зрадженої
тварини стали діти, які приносили харчі та зробили будку.
Саме вони назвали тварину
Арі, бо вона — самиця. Відразу
після виходу публікації покинутого пса забрав додому житель
Ківерців Андрій Матвіюк, який
працював тоді рятувальником

Кость ГАРБАРЧУК

Щ

е у травні минулого
року газета у матеріалі
«Волинська Хатіко на

Арі нам подавала такий сигнал,
« Розумна
тільки ми не почули…
у пожежній охороні держлісгоспу, а тепер ремонтує вантажні
автомобілі. Ми влітку писали,
як Арі звикала до нової домівки. З тих пір минуло сім місяців.
І ось ми знову у знайомому
дворі на вулиці Гвардійській.
Тільки підійшли до хвіртки,
як Арі стала голосно гавкати.
Вона зовсім не схожа на ту
перелякану й розгублену тварину, яку ми бачили колись.
Гарний
доглянутий
собака

»

з лискучою шерстю неквапливо виліз з дерев’яної будки.
З почуттям власної гідності
пильно подивився на нас та на
свого господаря, не перестаючи наполегливо гавкати.
Назустріч нам виходить Андрій Матвіюк. Чоловік посміхається й дивується, що слава про
волинську Хатіко моментально
розійшлася далеко за межі України:
— Коли ваша стаття з’явила-

Валентина ШТИНЬКО

Б

увають же такі дивні випадковості, які, насправді, й зовсім не випадкові.
19 грудня, у День святого
Миколая, коли в науковій бібліотеці Східноєвропейського національного університету ім. Лесі
Українки в Луцьку відкривалася
виставка художниці Валі Михальської із села Хворостів Любомльського району «Любов моя, Україна!», у місті Волноваха Донецької
області освячували накупольні
хрести
Свято–Миколаївського
собору УПЦ Київського патріархату.
Що пов’язує ці, здавалося б,
зовсім різні події, окрім імені добротворця Миколая? Відповідь
знають наші уважні постійні читачі, які пригадують публікацію
від 8 липня 2017 року. Вона мала
назву: «Художниця Валентина
Михальська, газета «Волинь–
нова» і Укрпошта заробили 5 000
гривень на храм для Волновахи».
Іншим нагадаємо, що наша редакція зініціювала видання поштової марки, на якій зображена
робота цієї мисткині, лауреата
премії «За служіння суспільству»

Фото з особистого архіву художниці.

КОЛИ ХРАМ ЗБУДОВАНО У СЕРЦІ

Та сама марка, яка стала мистецькою «цеглинкою»
для собору у Волновасі.

все, вона бере до рук пензлик, аби
« Долаючи
зафіксувати на папері те, що вистукує її
Усі жінки люблять квіти,
а художниці – особливо.

імені Степана Сачука, кавалера
ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, яка має назву «Життя як пори
року». Цю ексклюзивну річ на
замовлення нашого видання виготовило ПАТ «Укрпошта» усього
в 20 примірниках. Один із них був
проданий на аукціоні, який відбувся в Луцьку на початку липня.

небайдуже серце: «Любов моя, Україна!»

І якщо за наш лот ми виручили
п’ять тисяч гривень, то загалом
тут за один вечір волиняни зібрали понад півмільйона гривень!
Адже зводиться не просто храм,
він буде частиною Українського
гуманітарного центру, при якому діятиме і недільна школа для
дітей. Опікуються будівництвом

»

впливові та небайдужі краяни, які
створили фонд «Волинь-2014».
За їхньої ініціативи на цю благородну справу зібрано вже понад
мільйон гривень. Тож споруда росте, тягнеться куполами до неба.
У День святого Миколая було
здійснено чин освячення накупольних хрестів Свято–Миколаїв-
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ся в інтернеті, то мені відразу подзвонив рідний брат Костянтин,
який живе у Підмосков’ї в місті
Коломна. Він тоді дивувався, як
багато російських видань передрукували цю публікацію, ще
й жартував, що я тепер став знаменитим.
Як зазначає ківерчанин, розумна й довірлива тварина відразу звикла до їхнього двору, тому
почуває себе тут справжньою
хазяйкою та відданим сторожем.
Ніхто чужий непоміченим у двір
не зайде.
— Наша Арі вже поснідала,
— розповідає пан Андрій. — Харчами не перебирає, зовсім не вибаглива, але найбільше любить
курячі лапи. Спеціально для неї
купляємо й даємо щодня.
Андрій Матвіюк пригадує, як
якось їздив ровером у сусіднє
село Сапогів. Взяв Арі з собою,
щоб прогулялася. Коли ж поверталися лісовою дорогою додому,
то зупинилася якраз на тому місці, де вона провела чотири місяці, й ніяк не хотіла йти далі. Тварина видно згадала своє минуле
бездомне життя серед лісу.
Мені неодноразово доводилося чути історії про неймовірну,
майже містичну інтуїцію у собак.
Випадок, про який розповів Андрій Матвіюк, — ще одне підтвердження:
— Постійно на ніч собаку відпускаємо гуляти. Не було жодних
проблем. А якось вона вила цілу
ніч. Просто жах. Ніяк не могли
заспокоїти. Спершу ми не зрозуміли, чому тварина так жалібно
скавулить та завиває, аж серце
щемить. А наступного дня увечері помер мій батько — Іван Якович Матвіюк. Не знаю як, але пес
видно відчуває смерть. Розумна
Арі нам подавала такий сигнал,
тільки ми не почули…
***
Завдяки публікації у нашій
газеті волинська Хатіко знайшла добру родину й віддячує
господарям своєю відданістю.
Вона простила людську зраду,
людську безвідповідальність
та людську черствість. Але чимало «братів наших менших»
— саме так прийнято називати
приручених людиною тварин
— опиняються на вулиці й стають бездомними бродягами.
Отож, давайте хоч у прийдешній рік Собаки будемо милосердними людьми. n

ського храму. Його звершили митрополит Луцький і Волинський
УПЦ КП Михаїл, архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій,
єпископ Слов’янський Всеволод
у співслужінні військових капеланів, архімандрита о. Костянтина
і братії Жидичинського Свято–
Миколаївського монастиря.
Тож судіть самі, де тут закономірність, а де випадковість,
хоч Валя Михальська особливо
й не наполягала, щоб виставка відкрилася саме 19 грудня.
Адже через стан здоров’я приїхати на відкриття вона однак
не могла. Але їй дуже захотілося
подарувати друзям, шанувальникам її творчості часточку своєї
душі саме у День святого Миколая. Це вчинок людини, яка давно вже збудувала храм у душі.
Свій барвистий, сонячний храм
любові. І чи так уже важливо,
що її вклад у спорудження Свято–Миколаївського собору у Волновасі не найвагоміший у матеріальному вимірі? Але він є,
попри відстані, які не подолаєш
в інвалідному візку, попри біль,
який, буває, годі вгамувати, попри непереборні життєві обставини. Долаючи все, вона бере
до рук пензлик, аби зафіксувати на папері те, що вистукує її
небайдуже серце: «Любов моя,
Україна!» n
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Олександри, Юлiї

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

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

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

22
23
24
25
26

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

Сб
Нд
Пн
Вт
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

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР

2018

17 Чт ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ

27 Нд ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ. П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ
28 Пн ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

21 Пт РІЗДВО БОГОРОДИЦІ

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.

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

Прп. Григорiя, iконописця печер.
Ап. Матфія
Мч. Романа Римського
Прмч. Василія печер. Прп. Феодора Острозького
Сщмч. Олександра, єп. Команського
Тростянецької ікони Богородиці. Ікони «Луцька Покрова»
Прп. Феодосія Печер.

28 Вт УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ

ТРАВЕНЬ
1
2
3

Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
Пн

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

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

Блж. Ігоря, кн. Чернігівського і Київського
Прп. Іларіона Нового
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
7
8
9
10
11
12
13

Нд
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт

14
15
16
17
18
19
20
21

Сб
Нд
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

Леонтiя, канонарха печер.
Ап. Юди, брата Господнього
Сщмч. Мефодiя Патарського
Мч. Юлiана Тарсiйського
Мчч. Зинона, Юліанії
Вишгородської (Володимирської) ікони Богородиці
Різдво Йоана Хрестителя
Блгв. кн. Петра
Прп. Йоана Готфського
Прав. Йоанни. Прп. Георгія Іверського
Безсрр. і чудотворців Кира та Йоана
Первоверховних апостолів Петра і Павла
Собор 12-ти апп. Волинської ікони
Божої Матері
Безсрр. Косми й Дамiана
Свт. Фотiя, Митр. Київського і всієї Русі
Прп. Анатолiя, затв. печер.
Свт. Андрiя Критського
Прп. Сергія Радонезького
Прав. Юліанії Ольшанської
Прп. Фоми
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
16
17
18

Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

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

19 Нд ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ
20 Пн Прпп. Пимена Багатохворобливого,
Меркурія, печер.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Пн Мцц. Софії, Ірини
Вт Блгв. кн. Ігоря, Чернiгiвського і Київського
Ср Мчч. та сповв. Михаїла Чернiгiвського
i Феодора
Чт Свт. Димитрія Ростовського
Пт Прав. Петра, колишнього митаря
Сб Зачаття Йоана Хрестителя
Нд Прп. Феодосія Манявського
Пн Прп. Сергiя Радонезького
Вт Ап. і єван. Йоана Богослова
Ср Ап. вiд 70-ти Марка.
Чт Собор прпп. отців києво-печер.,
що в Ближніх печерах
Пт Прп. Феофана Милостивого
Сб Свт. Михаїла, першого Митр. Київського i всiєї Русі
Нд Покрова Богородиці
Пн Блж. Андрiя, юрод.
Вт Сщмч. Діонисiя Ареопагiта
Ср Блгв. Володимира Ярославовича
Чт Свтт. Петра, Олексiя Київських
Пт Ап. Фоми
Сб Прп. Сергiя Послушного, печер.
Нд Прпп. Пелагеї й Таїсiї
Пн Ап. Якова Алфеєва. Мч. Максима
Вт Свт. Амфілохiя Володимир-Волинського. Собор волинських святих
Ср Прп. Феофана, посника печер.
Чт Мч. Андроника
Пт Прп. Венiамина, затв. Прп. Микити
Сб Прп. Миколи Святошi, кн. Луцького
Нд Свт. Йоана Суздальського
Пн Прп. Лонгина, воротаря печер.
Вт Прмч. Андрiя Критського
Ср Ап. i єван. Луки

ЛИСТОПАД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Чт
Пт
Сб
Нд
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

11 Нд
12 Пн
13 Вт
14
15
16
17
18

Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

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

19 Пн Свт. Павла Константинопольського
20 Вт Мчч. Валерiя, Євгенiя, Феодота (Богдана)
21 Ср Собор Архістратига Михаїла
та iнших небесних сил
22 Чт Мчч. Олександра, Антонiя
23 Пт Мчч. Ореста, Константина Грузинського
24 Сб Мчч. Віктора, Стефаниди. Блж. Максима, юрод.
25 Нд Свт. Йоана Милостивого
26 Пн Свт. Йоана Золотоустого. Мч. Данила
Братковського, страстотерпця волинського
27 Вт Ап. Филипа. Свт. Григорія Палами
28 Ср Мчч. i сповв. Гурiя, Самона й Авива.
Мч. Димитрія. Початок Різдвяного посту
29 Чт Ап. i єван. Матфея
30 Пт Свт. Григорiя Неокесарiйського

ГРУДЕНЬ
1
2
3

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

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.
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Фото Ольги КОРЕЦЬ.

Козак Василь КОРЕЦЬ:
«Тата вже давно нема, але я
й тепер усі вчинки звіряю по ньому»
Попри молодий вік уже неодноразово ставав героєм
публікацій нашої газети. У мирному житті — співробітник
Національного парку «Прип’ять—Стохід», у часи збройного
протистояння на Сході країни — охоронець її цілісності
Інна ПІЛЮК

Б

ез Василя не обходиться, мабуть, жоден патріотично спрямований
захід на Волині. Попри
зайнятість та звичні усім сімейні клопоти, завжди встигає
бути там, де свобода, дружба,
честь. Цього року несподіваний
подарунок чоловікові зробила
і газета «Волинь–нова»: на написану на фронті пісню «Все
буде добре — 4.5.0!» відзняла
відеокліп. Щоразу, спілкуючись
з Василем, ми відкривали нові
сторони його душі, захоплювалися патріотизмом, рішучістю
та вмінням визначати пріоритети. Цікаво, а хто для нього самого є дороговказом у житті?

— То мій тато Микола. На
жаль, він помер, коли мені було
17 років, але його життєвих
принципів я намагаюся і тепер
дотримуватися. Тато був простим сільським чоловіком, родом із Люб’язя Любешівського
району, працював механіком.
З дитинства я вірив у те, що
їздитиму на великих машинах
і теж умітиму все в них поремонтувати. Але з часом побачив, що техніка — то все ж таки
не моє, тому професійних навичок тата, як це не прикро, не
перейняв.
Натомість Василеві вповні передався батьковий патріотизм. Хлопець пригадує
вибори у 1990–х роках, коли

тільки–тільки з’являлися паростки національного відродження. Саме батько став одним із
перших активістів, котрі чітко
усвідомили, яким шляхом має
йти Україна і якими мають бути
люди, аби все задумане втілити
в життя. Він завжди був чесним
насамперед із собою і ніколи не
йшов на компроміси з власною
совістю. І ні за яких обставин
не ставив матеріальне на перше місце. Тільки правда, тільки
справедливість.
— Я й зараз, через багато
років, чітко знаю, як би вчинив
батько у тій чи іншій ситуації
і намагаюся діяти так само,
— зізнається Корець–молодший. n

І для донечки Орисі її тато, без сумніву, буде надійним дороговказом
у житті.

помер, коли мені було 17 років, але його
« Він
життєвих принципів я намагаюся і тепер

»

дотримуватися.

Найбільший авторитет
Три наставники головного
в очільника ОТГ — дружина
бульбаша Волині

повинна
« Держава
робити так, щоби плани
громад максимально
реалізовувалися.

Алла ЛІСОВА

П

ід час підготовки однієї з останніх публікацій пан Євген відверто зізнався,
що головування — нелегкий хліб. Попри те, що в нього був досвід депутатства
в міській та обласній радах, керувати ОТГ
— істотно інше, тут політика відходить на
другий план. Потрібно однаково сприймати
й налагоджувати співпрацю з усіма — хто був
«за» і хто «проти».
Пан Євген поділився, що відразу треба
було братися до справ. Облаштування робочих місць, ремонт доріг, реконструкція
їдальні школи в селі Бужанка, заміна покрівлі
в навчальних закладах сіл Поромів та Лежниця, відкриття другої групи в дитячому садку
в центральній садибі ОТГ — далеко не повний перелік того, що вдалося зробити за рік,
який минув. І тим задоволений, незважаючи
на ряд проблем, деколи навіть штучних, які
виникають перед громадами.
Як очільник однієї з найбагатших (теоретично) ОТГ Євген Недищук чекає на
покращення ситуації на двох шахтах — «Бужанській» та №10, які розташовані на їхніх
землях. Успішна робота двох копалень — це
не лише податки в сільську казну, а й стабільне життя тисяч гірників, добробут їхніх
сімей, розвиток інфраструктури. Він також
сподівається, що в новому році наші парламентарі разом із Кабміном зроблять так, аби
кошти, передбачені для громад, у повному
обсязі до них потрапляли — не лімітували
їхнє використання строками, щоб потім повернути назад. Держава повинна робити

»

так, щоби плани громад максимально реалізовувалися.
А в Євгена Микитовича їх чимало! Він вірить, що, незважаючи на усі існуючі негативні
фактори, інвестор до них все ж таки прийде.
Про свої задуми розповідає побратимам із
полку «Азов» та «Правого сектору». Каже,
що з відчайдушними вояками зізвонюється
майже щотижня. Прикро слухати те, що бійцям фактично не дозволяють робити так, аби
пошвидше закінчити це пекло. А затягування
АТО — явно не на нашу користь, зазначає пан
Євген. Він сам півтора року провів на Сході
України і добре розуміє ціну кожного прожитого дня там, де чатує небезпека.
… Євген Микитович покликаний робити
вагомі справи тут, як би важко не було. Але
оптимізм не покидає. Бо в пригоді завжди
стають друзі–однодумці. А ще — поруч найбільший авторитет і найдорожча людина
— дружина Ірина, відомий у шахтарському
місті стоматолог, мама трьох дітей, найкращий друг і перший порадник чоловікові. Пан
Євген пригадує, як їй було непросто, коли він
зголосився йти на Схід добровольцем. Дружина пережила чимало тривожних, недоспаних ночей! А скільки виникало сумнівів, коли
глава сімейства, котрий як підприємець мав
стабільну улюблену роботу, вирішив балотуватися кандидатом на голову ОТГ?! Це було
справді неординарне, сміливе рішення, яке
з повагою сприйняла Ірина. Вона завжди
з великим розумінням ставилася і ставиться
до усіх справ чоловіка. Саме тому сім’я Недищуків, де протягом тридцяти років панує
злагода і любов, заслуговує найвищої похвали. n

Про здобутки завідувача сектору технічних культур та картоплі
Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції
Віталія Пахольчука (на фото) можна розповідати чимало
Сергій НАУМУК

Т

ридцять років тому Віталія Дмитровича призначили старшим науковим співробітником у біотехнологічній лабораторії з оздоровлення
та прискореного розмноження бульби
в пробірці. 30 жовтня 1987–го він прийшов у картоплярство і з того часу трудиться на цій ниві.
Віталій Пахольчук більше 15 років
розробляв методи боротьби із золотистою картопляною нематодою (цей
шкідник дуже характерний для Волині). Саме Віталій Дмитрович довів, що
з нематодою можна боротися без хімії,
тільки за рахунок сортозаміни та використання курячого посліду. Досвід
волинського науковця презентували на
українських та міжнародних семінарах.
— До картоплярства мене залучили
троє людей. Перший — це мій колишній
завідувач лабораторії картоплі Сергій
Клець. Другий — колишній директор
анції Іван Дудчендослідної станції
а руку привели
ко. Вони за
ет (я на той час
мене в кабінет
ав на дослідній
уже працював
а іншій роботі)
станції, але на
Ми вже йдемо
і сказали: «Ми
го віку. Нам подо пенсійного
на, яка залишитрібна людина,
лася б після нас і просуплярство
вала картоплярство
в області». Я дуже
здивувався, бо
дин
був ще один
ик,
співробітник,
и
який міг би
цим займа-тися. Отак
мене привели у картоплярство.
тОтож 30 жовтку
ня 1987 року
ив
я приступив
до праці, —
тарозповів Віта-

вже йдемо до
« Ми
пенсійного віку. Нам
потрібна людина,
яка залишилася б
після нас і просувала
картоплярство
в області.

»

лій Дмитрович. — Пізніше мені допомагав ще один директор станції — Петро
Сергійович Теслюк. Від нього перейняв
уміння вести адміністративну та наукову роботу. Згодом Петро Сергійович став головою Асоціації «Картопля
України», куди входили всі картоплярі, виробничі господарства, наукові
установи. Маю за честь, що працював
з цими трьома своїми наставниками.
Вони ввели мене в картоплярство, яке
полюбив на все життя. В
Від них багато
чого перейняв: уміння пр
працювати, шукати нове у ще невивч
невивченому. Їм завдячую тим, яка у мене вийшла лінія
життя.
В останні роки за участю Віталія
розробле
Пахольчука розроблена
унікальна
вирощуван
технологія вирощування
екологічно
чистої картоплі без застосування
пестицидів. За цією техногект
логією з гектара
можна зі250–
брати 250–300
центнерів
бараболі. У світлі дедалі
більшого
прагнення
сп
споживачів
екол
логічно
чистих
продуктів
вона матиме
перспективу.
Є в головного бульбаша
Во
Волині
й інші
зад
задумки,
про які
роз
розповімо
згодом n
дом.
Фото Сергія НАУМУКА.

Євген Недищ
Недищук (на фото) — не лише активний
великий прихильник нашої газети, а й
читач і вел
перш за ввсе — герой її публікацій. У грудні
рік, відколи мешканці двох прибузьких
минув рік
сільських рад обрали його керівником
сільськи
Поромівської ОТГ Іваничівського району
Пором

ПЛАНЕТА НА ІМ’Я ЛЮДИНА
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Фото з архіву Анатолія БОЙКА.
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Майстер не робить ескізів: коли з’являється ідея – одразу бачить результат.

АНАТОЛІЙ БОЙКО ПОМІСТИТЬ
ВЕРТЕП У КУРЯЧОМУ ЯЙЦІ
Вишукана різдвяна колекція майстра із ВолодимираВолинського, котрого вже охрестили місцевим Фаберже,
вражає. Ангели, лики святих, сюжети про народження Ісуса
Христа, поєднані з майстерно оформленою різними техніками
яєчною шкаралупою, заворожують
Олеся БАНАДА

У

нікальний майстер не має
часу на відпочинок, бо в голові постійно зринають нові

ідеї.
– Зараз готую два дуже цікаві вироби. Це мініатюрна робота,
якої я ще ніколи не виконував.
Усередині яйця має бути крихітна
шопка з п’яти фігурок розміром
7–8 міліметрів кожна, вилитих
із бронзи. Для втілення задуму
співпрацюю з ювелірами, — ділиться планами пан Анатолій, про

«Кров із простреленого
серця на портреті
Василя Мойсея
«ожила» й потекла».
Так називалася
публікація про виставку
молодих талановитих
художниць
Іванни та Ксенії
Дацюк із Затурців
Локачинського району,
бо ця картина вразила
найбільше

талант якого ми вже не раз писали на сторінках «Волині–нової». —
Уже підготував шкаралупу, почав
робити ніжку, наносити позолоту.
До речі, заливка, яку використовую, витримує температуру від
–30 до +60 градусів.
Для декорування яєць майстер використовує метал, зокрема мідь, латунь, алюміній, срібло.
Ювелірні роботи виконує бор–
машиною або алмазним буром.
Прикрашає витвори бурштином,
малахітом, агатом, оксидіаном, бірюзою та яшмою.

асоціація
« Всесвітня
художників по
яєчній шкаралупі
визнала його
кращим у трьох
найпрестижніших
номінаціях.

»

– Я вірю в числа, моє улюблене — 7. Оскільки народився під чотирма сімками, а то

Пан Анатолій працює
з ювелірною точністю.

Боже число, то вважаю, що
2017–й — мій рік, — каже Анатолій
Бойко, коли запитую про здобутки
року, що минув.
Тепер для роботи митець має

Іванна ДАЦЮК:

«ДІДУСЬ НАМ ВІДКРИВ
ПЛАНЕТУ ХУДОЖНИКІВ»
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

нову студію у Володимирі–Волинському з євроремонтом, майстернею, виставковою залою, яку профінансувала місцева влада. А на
Дні міста депутат Ігор Гузь привіз
панові Анатолію грамоту Верховної Ради, підписану Андрієм Парубієм. Адж
Адже у парламенті тричі
експонувал
експонували роботи волинського
майстра.
А ще у 2017–му Анатолій
Бойко отри
отримав звання «Заслужений майсте
майстер народної творчості
України», а Всесвітня асоціація
художників по яєчній шкаралупі визнала його кращим у трьох
найпрестиж
найпрестижніших
номінаціях.
Дві роботи експонуються у світовому муз
музеї, також він потрапив
у світову ен
енциклопедію цієї спільноти. У пан
пана Анатолія є сертифікат від На
Національного реєстру,
тож робо
роботи мають і колекційну
вартіст
вартість, і мистецьку, а також
ззаключення,
за
клю
що аналогів їм
у світ
світі немає.
Д
Дивовижна творча галакт
лактика майстра була б
непо
неповною без сузір’я друзів-м
зів-митців, із якими спілкуют
куються і обмінюються
досв
досвідом. Так, Анатолій
Бойко передусім говорить
про ві
візочника Юрія Пацана,
заслуж
заслуженого художника України, Йо
Йосипа Осташинського,
що відтв
відтворює по фотографіях
макети вел
величних храмів із сірників, наводит
наводить у приклад неймовірні
полотна Ма
Марії Приймаченко. Дуже
яскраво сві
світить пану Анатолію зірка кумира—
кумира — народного художника
України Іва
Івана Марчука, з яким народилися на Тернопільщині у сусідніх селах. Таким земляком чоловік пишається і завжди слідкує
за його творчістю.
Ці люди надихають Анатолія Бойка, а його роботи у свою
чергу дають натхнення молодим
майстрам, що опановують мистецтво. n

потім писав ікони, розп’яття для
церкви. За радянських часів доводилося з таким критися — хату
пильно обшукували. Мою маму,
на той час маленьку дівчинку, випитували, де батько заховав те,
що малює, але так нічого і не вдавалося знайти. А дід і досі пише
ікони, картини, хоч ніде спеціально цьому не вчився, лише замовляв книжки аж із Петербурзької
художньої академії і так осилював

котрий місяць
« Уже
кожного ранку,
піднімаючись
сходами до
робочого кабінету,
зустрічаюся з очима
Василя Мойсея,
зображеного на
полотні Іванни
Дацюк. І відчуття
такі, як перед
образом святого, як
на сповіді.

Лариса ЗАНЮК

Ц

е враження пройшло перевірку часом. Уже котрий
місяць кожного ранку, піднімаючись сходами до робочого
кабінету, зустрічаюся з очима Василя Мойсея, зображеного на полотні Іванни Дацюк. І відчуття такі,
як перед образом святого, як на
сповіді. У жовто–блакитній вишиванці, яку мріяв мати за життя, стоїть майданівець Василь Мойсей
перед очима смерті. Вродливий
юнак із вічним поглядом. Він затискає рукою рану, з якої тече кров.
Написання цього портрета можна зарахувати до див. Бо олійна
фарба зазвичай за добу висихає,
а та, червона, якою Іванна передала кров, не висихала кілька днів,
а потім — потекла із простреленого серця… Якраз перед приїздом
брата Романа Мойсея…
Основна деталь, яка поєднує
це полотно з іншими роботами
Іванни, — навдивовиж по–справжньому передані очі. Серія картин
про кіборгів–захисників Донецького аеропорту написана зі
світлин, відзнятих на мобільники.
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»

Талановита волинська мисткиня з родини
художників–скульпторів Дацюків.

Навіть на неякісних фотокартках
художниця зуміла побачити їх –
очі, правдиві і чесні.
— Ми з дитинства пишемо
портрети, — каже Іванна, — завжди мама наголошувала: навчіться передавати очі, це в портреті
— головне.
Іванна міркує над моїм запи
танням про те, хто став її натхненням:

Дивовижне написання портрета майданівця
Василя Мойсея: фарба, якою Іванна зобразила
кров, довго не висихала і потекла...

— У нашій родині усі малюють, але відкрив у мені художника дід Євген Іванович Дацюк. Він
пережив війну і часто розповідав,
як тяжко тоді було дістати елементарні фарби, як доводилося
вимінювати цінні речі на шматочки олівця, бо ж так хотілося малювати! Аж після війни йому мати
вперше купила справжні фарби.
Витрачені на них кошти він скоро

повернув. Тоді в селі чіпляли великі мальовані полотнища на стіну
замість килимів, у нас їх називали
«коврі». Бо не всі мали можливість
у повоєння виткати чи купити
справжній килим, то й замовляли
мальовані на папері— всім хотілося прикрасити оселю. Дідові було
лише 14 років, а він вже здобув
у селі популярність художника.
В армію теж взяли художником,

техніку. Фактично від дідуся в нашій родині й повелася династія
художників, яку продовжили його
діти, внуки. Малими ми все біля
діда з бабою крутилися. На їхніх
розповідях росли. Ще й досі дід
Євген нас виховує: повчає, підказує, що так, що не так у наших роботах, але приємно, що й з нами
радиться. Дідусь для нас був
і буде Людиною, яка відкрила нам
планету художників.
P. S. У Волинській обласній науковій бібліотеці ім. Олени Пчілки
експонується виставка історичних
портретів Іванни Дацюк «З давнини». n
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СТУДЕНТ ВИГОТОВЛЯЄ СВОЇ МІНІ-ЛИСТІВКИ
З ВІРШАМИ, ЩОБ УРЯТУВАТИ ЧУЖУ ДИТИНУ
Магістрант
кафедри
культурології
і музеєзнавства
Рівненського
державного
гуманітарного
університету родом
дом
із волинського
села Седлище
Старовижівського
ого
району Олег
Яриніч допомагає
гає
збирати гроші для
маленької Софіїї
Кваснюк

Н

ними ландшафтами), а й малює власні. Створив цілі серії
зображень (зокрема «Пошта
Майдану», «Добра листівка»),
а проект «Поштові скриньки
України» разом із його науковою роботою визнаний одним
із найкращих в Україні. Є листівки, пов’язані з Рівним, Луцьком, іншими містами. У своїх
діях Олег не вбачає чогось
особливого.
— Добрі справи ми робимо
щодня, часом свідомо, а іноді

у ці листівки
« Явклав
усю свою
душу і кошти, але
для себе не прошу
ні копійки.

»

Олег Яриніч: «Привітавши рідних такою карткою, ви допоможете Софійці одужати».

Мирослава КОЗЮПА

ному відділенні, згодом дали
направлення до Національного інституту раку. Там зробили
пункцію кісткового мозку, яка
показала
онкозахворювання
нервової системи.
Олег Яриніч одним із перших відгукнувся на заклик про
допомогу. «Подивіться на це
дитя. Софійка ще дуже маленька, але вже хвора на рак.
Я її не знаю і ніколи не бачив,
випадково натрапив у «Фейсбуці» на благальний пост про

підтримку. Але, розумієте,
мені болить… Я не мільйонер,
я ще студент, а допомогти хочеться хоч якось», — написав
25-річний волинянин на своїй
сторінці. Через соціальні мережі Олег Яриніч оголосив про
продаж своїх міні-листівок.
Молодий чоловік малює їх від
руки, потім сканує й друкує.
— На звороті деяких карток
є також мої авторські вірші.
Розмір — 10 на 14,8 сантиметра. Можете придбати одну,

дві, п’ять, десять — і дати дитині шанс на життя. Ціна однієї
— 10 гривень, плюс ще вартість пересилки. Я у ці листівки
вклав усю свою душу і кошти,
але для себе не прошу ні копійки, — розповів наш земляк.
Олег Яриніч не лише колекціонує (має понад 1000
карток із пам’ятками архітектури, націо нальним одягом,
народним та професійним
мистецтвом України, близького зарубіжжя та світу, природ-

Фото із домашнього архіву Неоніли КРЕНЦ.

ейробластому 4-ї стадії трирічній дівчинці
із села Кунин Здолбунівського району Рівненської області діагностували
на початку літа. Як і всі дітки,
вона була жвавою, життєрадісною, допитливою. Добре
почувалася й ні на що не жалілася. Батьки звернули увагу
на величезні синці та почервонілі очі. Лікарі довго не могли
встановити діагноз, спочатку
лікували бронхіт в інфекцій-

www.volyn.com.ua

навіть не помічаючи. Усміхнутися перехожому, кинути папірець у смітник, а не на газон…
Дрібниці, але хороші. Не варто
рахувати їх, ділити на великі
і малі. Якщо у людини гаряче
серце і світлі думки, то й вчинки будуть відповідними. Надихають творити добро люди
і природа, те, що мене оточує
і мотивує бути кращим. Прикладом є мої батьки, родина,
друзі, — каже Олег Яриніч.
Софійка Кваснюк уже пройшла декілька курсів дороговартісної хіміотерапії, а тепер
потребує пересадки кісткового мозку.
Допомогти одужати маленькій красуні можна, переказавши кошти на відкриті
у ПриватБанку рахунки мами
чи тата: 4149 4978 0345 1162
(Хомета Іванна Василівна),
4149497817721154 (Кваснюк
Віталій Олегович). n

Тож вирішила зателефонувати
й разом із новорічними вітаннями подякувати за таке приємне
знайомство. І почула від Наталії
Григорівни, колишнього співробітника етнографічного відділу Волинського краєзнавчого
музею, що Неоніла Федорівна
— одна з найвідоміших ткаль на
Волині, яка це ремесло перейняла від своєї мами. Хоча останні
кілька років вона вже ткацтвом

у Сибір не
« Нас
вислали тільки

Таким жінкам усе під силу...

Майстер-клас із ткацтва у Затурцівському музеї — то нерозривна ниточка
із давнини у сьогодення.

У Неоніли Кренц багатств неміряно.
Душевних…
Ну хто ще може собі дозволити символ новорічного свята зрубати у власноруч посадженому
лісі? Звісно, Неоніла Федорівна із села Новий Загорів, що в Локачинському районі
Валентина ШТИНЬКО

Н

априкінці минулого року
ми писали про цю дивовижну жінку на сторінці
«Квіткова підкова». Матеріал
мав назву «А я залишу після себе
ліс…» Каюся, заголовок не зовсім точний, бо у її обійсті росте
ще й сад, де не тільки традиційні «вишеньки–черешеньки»
та яблука й груші, а й персики,
нектарини, гумі, годжі й навіть
мигдаль, ну а лимони гріють
жовті боки на підвіконні. Про

фантастичне розмаїття квітів також розповідали докладно. Але
найбільше зачепив душу отой
ліс, висаджений на двох гектарах неугідь, що стали її паєм при
виході з ненависного колгоспу,
який покинула чи не першою.
Ті паї, либонь, стали виявом
«взаємності».
— А як народилася ідея посадити ліс? — запитую у Неоніли
Федорівни, а вона не бариться із
відповіддю.
— Наша родина була роботяща, а тому не бідна. Хата стояла

під бляхою, мали землю і свій
невеличкий ліс. Мама, Пелагія Сергіївна Мартинюк, не раз
розказувала, як то було файно
у своєму лісі, і худоба мала де
пастися. Я слухала ті спогади,
як казку. Нас у Сибір не вислали
тільки тому, що дід вчасно спохопився і ту бляху з хати зняв. От
думка про свій власний лісочок
і не покидала мене з того часу,
а тут таке поле дали…
— І не шкода було рубати
власноруч посаджену сосну на
Новий рік?

— Не шкода, — щиро мовить
жінка, — бо там густо насаджено,
а за лісом також треба доглядати. От прийде весна, ще будемо
рівняти, щось додавати. Боляче,
коли щороку хтось зрізує десяток вершків із сосен, бо дерева
вже повиростали, то злодії вибирають тільки стрункі верхівки,
калічать рослини.
Про Неонілу Кренц я вперше
довідалася від наукового співробітника Затурцівського меморіального музею В’ячеслава Липинського Наталії Гатальської.

тому, що дід вчасно
спохопився і ту
бляху з хати зняв.
От думка про свій
власний лісочок і не
покидала мене з того
часу, а тут таке поле
дали…

»

не займається, але у їхній старій
хаті Наталія Гатальська бачила
ткацький верстат, який там розміщувався постійно, а літ йому
було чи не сто. І значна частина
виставки «Ткацтво — стародавнє
ремесло», яка демонструвалася
у музеї кілька років тому, то були
її роботи — оригінальні рядна
з характерними місцевими візерунками, рушники, які у Новому
Загорові ткали широкими. А ще
Неоніла Федорівна — неабияка вишивальниця. Її чоловічі та
жіночі сорочки оригінального
крою, з вишуканим орнаментом
сподобаються найвибагливішим
шанувальникам народного мистецтва. Трудолюбива, доброзичлива, завжди у пошуку нових
ідей, готова поділитися усім, що
знає і вміє, — хіба не щастя, коли
така людина трапляється на
твоєму шляху?! n
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ÏðÀÒ«ÂÎËÈÍÜÎÁËÅÍÅÐÃÎ»
ІНФОРМУЄ ПРО ВВЕДЕННЯ з 01.01.2018 року РОЗДРІБНИХ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
Відповідно до «Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом», згідно з постановою НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129 «Про затвердження Порядку ринкового формування
роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам», та постановою НКРЕКП від 24.04.2017 № 538
роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для всіх категорій споживачів, крім населення, з 01.01.2018 року
становлять:
Споживачі
Всі споживачі, крім населення, коп./кВт•год.

1 клас
напруги
164,126

Крім того,
ПДВ
32,825

Разом
із ПДВ
196,951

2 клас
напруги
206,839

Крім того,
ПДВ
41,368

Разом
із ПДВ
248,207

На комунальноBпобутові потреби релігійних
організацій, відповідно до постанови НКРЕКП
№220 від 26.02.2015 р., коп./кВт•год.

140,000

28,000

168,000

140,000

28,000

168,000

Тарифи на електричну енергію, диференційовані за періодами часу відповідно до постанови НКРЕ № 1241 від 20.12.2001 р. (із
змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, № 763 від 13.06.2017 року), визначаються для кожного періоду часу шляхом множення встановленого
роздрібного тарифу для споживачів відповідного класу, крім населення та населених пунктів, на тарифний коефіцієнт (для
розрахунку тризонних тарифів: нічний — 0,25; напівпіковий – 1,02; піковий – 1,80; для розрахунку двозонних тарифів: нічний –
0,35; денний – 1,35).
Довідково:
Прогнозована оптова ринкова ціна на січень 2018 року в грн за 1 МВт•год.
1495,46
Постанова НКРЕКП № 1513 від 28.12.2017 р.
Економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат (1 клас напруги. 35—110 кВ), %
3,44
Постанова НКРЕКП № 292 від 16.03.2017 р.
Економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат (2 клас напруги. 0,4—10 кВ), %
12,15
Постанова НКРЕКП № 292 від 16.03.2017 р.
Тариф на передачу електричної енергії (1 клас напруги, 35—110 кВ), грн/МВт•год.
28,25
Постанова НКРЕКП № 2218 від 15.12.2016 р.
Тариф на передачу електричної енергії (2 клас напруги, 0,4—10 кВ), грн/МВт•год.
234,77
Постанова НКРЕКП № 2218 від 15.12.2016 р.
Тариф на постачання електричної енергії для споживачів 1 групи, грн/МВт•год.
17,93
Постанова НКРЕКП № 2218 від 15.12.2016 р.
Тариф на постачання електричної енергії для споживачів 2 групи, грн/МВт•год.
89,63
Постанова НКРЕКП № 2218 від 15.12.2016 р.
Для проведення розрахунків за перетікання реактивної електроенергії розрахункова середня закупівельна ціна на січень
2018 року становить 154,021 коп./кВт•год. (без ПДВ).
Консультації чи роз’яснення з питань електропостачання можна отримати в інформаційноBконсультаційному центрі (далі – ІКЦ)
ПрАТ «Волиньобленерго». У разі виникнення спірних ситуацій між споживачем та енергопостачальником з питань енергозабезпечення
ви маєте можливість написати звернення на Комісію, яка працює при ІКЦ. До складу Комісії входять представники сектору НКРЕКП
у Волинській області, інспекції Держенергонагляду у Волинській області та ПрАТ «Волиньобленерго».
Адреса ІКЦ: 43021, м. Луцьк, вул. Залізнична, 1Bб, ІІ поверх, кабінет № 5, тел. (0332) 283533.
Режим роботи ІКЦ: понеділок – четвер: з 8.00 до 17.00, п'ятниця: з 8.00 до 15.45, обідня перерва: з 12.30 до 13.15.
Графік прийому громадян Комісією ІКЦ: другий четвер місяця з 16.00 до 17.00.

Подяка
Звертаюсь до редакції, аби за посередництвом газети сказати щире спасибі за чуйне серце, золоті руки лікарям
Волинської обласної клінічної лікарні —
завідувачу хірургічного відділення Дмитру Федоровичу Шульзі та хірургу Олександру Валерійовичу Солов’ю, а також
обслуговуючому персоналу цього відділення. Бажаю їм доброго здоров’я та
Божої благодаті.
З повагою
Марія Борисівна ОСТАПУК,
жителька села Бузаки
Камінь-Каширського району.

ПП БУРМАКА Н. П.
13, 20 та 27 січня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від

АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ

лікування B анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Федерація профспілок), www.nadiya.com.ua,
тел. (0332) 75I11I75, 20I05I55, моб.: 095I808I20I53, 098I388I88I36, 063I241I25I51.
м. Рівне, тел. (0362) 43I57I58.
Центральний офіс: м. Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63I16I16, 63I25I28.

Ліцензія Серія АВ № 539362
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SUDOKY
Правила нескладні: заповніть порожні
клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб
у кожному рядку і кожному стовпчику
не було двох однакових цифр.
Підготував
Леонід МАНЧИНСЬКИЙ.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
SUDOKU, ОПУБЛІКОВАНИЙ
23 ГРУДНЯ

CУДОВІ
ОГОЛОШЕННЯ
У Камінь-Каширський районний суд Волинської області за адресою: м. Камінь-Каширський,
вул. Воля, 13 Волинської області на 14 год. 30 хв.
11 січня 2018 року у справі №157/3262/17, провадження № 2/157/477/17 за позовом Дубця Дмитра
Михайловича в особі представника Царика Сергія
Миколайовича до Дубець Марії Степанівни, Шуляр
Любові Степанівни про визнання права власності
на нерухоме майно в порядку спадкування викликаються в якості відповідачів Дубець Марія Степанівна,
1962 року народження, проживає за адресою: вул.
Загородня, 20, м. Ковель Волинської області, Шуляр
Любов Степанівна, 1959 року народження, проживає за адресою: вул. О. Олеся, 3, кв. 2, м. Ковель
Волинської області.
Відповідачі можуть подати письмові заперечення з приводу заявлених вимог, посилання на докази,
якими вони обгрунтовуються, та повідомити про них
суд.
У разі неявки відповідачів у призначений час або
неповідомлення про причини неявки справа буде
розглядатися у їхній відсутності за наявними у справі
доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі
у справі вважаються належним чином повідомленими про час, день та місце проведення судового
засідання.
xxx
У Камінь-Каширський районний суд Волинської області за адресою: м. Камінь-Каширський,
вул. Воля, 13 на 10 годину 11 січня 2018 року у
справі № 157/2761/17, провадження №2/157/312/17
за позовом публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Пугача Олександра Михайловича
про стягнення заборгованості за кредитною лінією
викликається в якості відповідача Пугач Олександр
Михайлович, 1 лютого 1985 року народження, зареєстрований за адресою: вул. 1 Травня, 13, с. Соснівка
Камінь-Каширського району.
Відповідач може подати письмові заперечення
з приводу заявлених вимог, посилання на докази,
якими вони обгрунтовуються, та повідомити про них
суд.
У разі неявки відповідача у призначений час або
неповідомлення про причини неявки справа буде
розглянута у його відсутності за наявними доказами
на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідач
у справі вважається належним чином повідомленим
про час, день та місце проведення судового засідання.
xxx
У Луцький міськрайонний суд Волинської
області за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 3, каб.
№ 103 на 14 год. 50 хв. 29 січня 2018 року в якості відповідача у справі за позовом органу опіки та
піклування Луцької міської ради до Бурик Оксани
Вікторівни про позбавлення батьківських прав викликається Бурик Оксана Вікторівна.
Відповідач має право подати свої докази чи заперечення проти позову або повідомити про них суд.
У разі неявки відповідача справа буде розглядатися у його відсутності.
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n Смачного!
ЧИ ТА КУТЯ ЩЕДРА, ЧИ ВОНА ГОЛОДНА,
А ПРИПАДЕШ ДО МАКІТРИ — ВІД’ЇСТИСЬ НЕ ГОДНА!
Так каже народна приказка про головну з дванадцяти традиційних
страв Святвечора. Готують її тричі: напередодні Різдва (Багата
кутя), перед Старим Новим роком (Щедра кутя) й у переддень
Водохреща (Голодна кутя); четвертий різновид (Чорну кутю) — на
поминки. Основні складові страви — зерно, мед і мак — мають
символічне значення. Зерно є символом воскреслого життя, мед
— здоров’я і благополучного побуту (солодкого життя), мак символізує достаток у сім’ї. Нині до куті додають розпарені родзинки,
горіхи, а дехто і різноманітні сухофрукти і навіть шоколад. Вважається, чим смачніша і ситніша кутя, тим кращим буде врожай і
вищим достаток

ПАНСЬКА
Інгредієнти: 2 склянки пшениці; 50 г цукатів;
0,5 склянки волоських горіхів; 0,5 склянки маку, мед за
смаком.
Приготування. Пшеницю добре промити і замочити

на 1–2 години. Варити на повільному вогні до готовності.
У 4 ст. л. води розчинити мед за смаком, залити кашу медовим сиропом. Горіхи подрібнити й обсмажити. Додати
до пшениці цукати, горіхи і добре перемішати, настоювати 2–3 години.

РИСОВА
Інгредієнти: 250 г рису, 100 г родзинок, 100 г мигдалю, цукор, кориця, мак.
Приготування: рис промити, залити водою і варити
до готовності, не перемішуючи. Відкинути на друшляк і
промити кип’яченою холодною водою. Мигдаль та родзинки ошпарити окропом, мигдаль трохи подрібнити. Мак розтерти в макітрі. Цукор розвести в невеликій
кількості води, змішати рис, мигдаль, корицю, родзинки,
мак і полити цукровим сиропом.

З РОДЗИНКАМИ ТА ІНЖИРОМ
Інгредієнти: 250 г пшениці, 150 г родзинок, 150 г інжиру, 100 г меду.
Приготування. Пшеницю зварити до розм’якшення,
але щоб зерна залишалися цілими. Ізюм та інжир добре
промити, залити холодною кип’яченою водою і дати набухнути. Інжир нарізати шматочками. Все змішати, додати мед. n

Вітаємо!
65-річний ювілей відсвяткував 1 січня дорогий
чоловік, люблячий тато, дідусь, житель Луцька
Віталій Віталійович
ПЕТРУК.
Дорогий імениннику, бажаємо міцного здоров’я, радості, безмежного щастя, сімейної злагоди, добробуту, благополуччя. Нехай оптимізм,
віра, надія допомагають долати труднощі, а тепло
та затишок рідної оселі надійно захищають від негараздів. Тату
рідний, любий наш дідусю, ви в нас є — і милий нам цей світ. Хай
вам смуток не спаде на душу, ви живіть на радість нам сто літ.
Бажаємо пісень, що лиш весна співає,
І музики, що награють ліси,
І квітів тих, що раз лиш розквітають,
І повні пригорщі любові та краси.
З повагою та любов’ю
дружина Галина, дочки Вікторія,
Наталія, зять Олександр, внуки Анастасія,
Миколай, Олежик, уся велика родина.
6 січня святкуватиме 60-річний ювілей кохана дружина, любляча матуся, дбайлива бабуся
Валентина Іванівна
ЯНУЛЬ,
жителька селища Цумань Ківерцівського району.
Бажаємо жити довго й щасливо,
Щоб кожен ваш день
був схожим на диво.
Хай діти й онуки приносять вам радість,
Дорогу до хати забуде хай старість.
Живіть у здоров’ї, у щасті й силі,
Літа проти вас хай будуть безсилі.
З любов’ю та щирими побажаннями
чоловік, діти, внуки.
У переддень Нового року відсвяткувала
70-річний ювілей дорога мама, чудова теща, бабуся, прабабуся
Валентина Андріївна
НАГУРНА,
жителька села Хорохорин Луцького району.
Від усього серця вітаємо вас з ювілеєм.
Сьогоднішній день, то не просто свято,
То життя зернинок, зібраних в засік,
Де були турботи, радість і печаль,
Де були і смуток, і повага всіх.
Тож нехай незгоди скрізь вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг.
Хай міцне здоров’я Бог вам посилає
І душі не гасне світлий оберіг.
З любов’ю та повагою
зять Руслан, донька Світлана,
внуки Андрій, Володимир з дружинами,
правнук Миколка.
З нагоди 60-річного ювілею найщиріші слова
вітань 1 січня прозвучали на адресу коханої дружини, найкращої матусі, бабусі
Людмили Олексіївни
ГУЩУК,
жительки села Озерці Горохівського району.
Дорога імениннице, спасибі за ласку, за вічну
турботу, за чуйність, гостинність, невтомну роботу. Господь хай дарує здоров’я і сили. Спасибі, рідненька, що
ви нас зростили. Хай серце у грудях ще довго палає, а руки, мов
крила, нас пригортають. Бажаємо спокою й миру в родині, щоб
щастя всміхалось при кожній годині, тепла і поваги — від людей, любові і шани — від рідних й дітей. Хай
з радістю в серці життя процвітає, а Мати
Пречиста на крилах тримає. Господь хай дарує надію й тепло на многії літа, на радість
й добро.
З глибокою повагою
чоловік, дочки, зять, внуки.

1 січня відсвяткувала 55-й день
народження найкраща, ніжна, мила,
турботлива матуся, любляча, мудра,
терпляча бабуся, наша бджілка-трудівниця
Людмила Леонідівна
СОЛОМОНЮК,
жителька Луцька.
Спасибі, мамо, що ти живеш,
Нас любиш, жалієш і бережеш.
Ти наша єдина у світі розрада,
Наша любов, наше щастя й порада.
Хай береже тебе доля від тяжкої недуги,
Від злої обмови,
від нещирого друга.
Хай дарує Господь,
як святеє Причастя,
Здоров’я і силу,
довголіття і щастя.
З любов’ю та повагою
дочки з сім’ями.
Ювілейний день народження
9 січня відзначатиме житель села
Замличі Локачинського району
Степан Тимофійович
ВОВК.
Нехай милосердний Господь дарує тобі свою прихильність, оберігає
та захищає повсякчас за ту щедрість,
широту душі, велике і добре серце.
Хай не знають втоми руки золоті
І хай серце не болить ніколи.
Щоб не знав ти смутку у житті,
А любов щоб панувала в домі.
Хтось шукає слави у житті,
Статків, надбань або прихильності,
А у тебе головне багатство —
Непорушні людські цінності.
Ми за тебе молимось завжди,
Ти опора і міцний наш захист.
Милий Боже, Ти нам бережи
Чоловіка, дідуся і тата.
З любов’ю і шаною
дружина, дочки,
зяті, внуки.
6 січня зустрічатиме ювілейний день народження
дорога матуся, бабуся, вчителька початкових класів
Марія Павлівна
МІЩУК
із села Одеради Луцького району.
Летять літа, мов бистрі води, і не вернути їх назад, а нам не віриться сьогодні, що вам — 80.
Хай ваша нива — щедра й золота —
Добром, спокоєм, щастям процвітає.
Любові, миру, радості, добра
Від щирої душі ми вам бажаєм.
Нехай Господь дарує вам життя,
А в ньому все, що можна побажати,
А що не вміститься у цих простих словах,
В молитвах у Господа будемо благати.
Тож не старійте і не знайте бід,
У житті не майте смутку, ані болю.
Живіть щасливо ви до 100 літ
Виконуйте святу
Господню волю.
З найкращими
побажаннями і повагою
діти, внуки, правнуки,
племінниця з сім’єю.

Разом із Різдвяними святами,
саме на Святвечір, чудовий ювілей
завітає у домівку лучанина
Володимира Іовича
МОВШУКА.
Зичимо імениннику богатирського здоров’я, невичерпного щастя-радості, удачі, щоб життєва стежина була легкою і приємною.
Юнацьких мрій прекрасний сад
Плоди дарує в 70.
За працю всю, усі знання і вміння,
За серця небайдуже стукотіння
Подяка щира від людей,
Від друзів, рідних і дітей.
І хоч на скронях сивина,
Нехай у серці гомонить весна,
В очах сміється сонце золоте,
А дерево життя зростає
і цвіте.
З любов’ю
дружина, діти, внуки,
уся велика родина.
Золотий ювілей 2 січня відсвяткував дорогий син, люблячий чоловік, найкращий тато
Василь Васильович
БИШУК,
житель села Лемешів Горохівського
району.
Наче птахи, летять швидко роки,
Їх ніколи не вернеш назад.
Ніби вчора було лише тридцять,
А сьогодні — п’ятдесят.
З ювілеєм сердечно вітаєм,
Хай сонячним буде ваш вік.
Ми від щирого серця бажаєм
Здоров’я, щасливих і довгих літ.
Хай для вас квітує білий цвіт,
Збуваються усі найкращі мрії.
Хай Бог вам посилає
многа літ,
Здоров’я, щастя, радості,
надії.
З любов’ю та повагою
мама Євгенія, дружина
Зоя, діти Вадим, Олена.
Чудового зимового дня, 5 січня,
святкуватиме день народження хороша і дорога нам людина
Борис Іванович
МАКОВСЬКИЙ.
У день цей урочистий ми просимо нас простити. Ви все встигаєте
робити, а ми, чого гріха таїти, не
вмієм все це оцінити.
Спасибі за те, що ви живете,
Нас любите, жалієте і бережете.
Ви наша єдина у світі розрада,
Ви наша любов, наше щастя й порада.
Хай будуть з вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира.
Щоб ніколи не знали втоми,
Хай мир і злагода будуть у домі.
Хай Господь дарує надію
й тепло
На довгі літа, на щастя й добро.
З повагою
любляча родина.

Вітання з фотографією — 250 грн + 25, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті
WWW.VOLYN.COM.UA В РУБРИЦІ «МНОГАЯ ЛІТА!», без фотографії — 200 +20 (за сайт),
від колективів та фірм — 350 грн + 35 (за сайт) з фотографією, 300 + 30 (за сайт) — без фотографії.

Ольга ЧОРНА

ука товаришував з Іванчи
ним дідом Хомою. Саму ж
Іванку старий Лука кликав
янголятком. І коли прихо
див на вечорниці чи вступав, повер
таючись із крамниці, завжди прино
сив дівчинці гостинці.
Влітку діди любили сидіти на
лавці, розмовляли про минуле, гада
ли, який буде врожай і бідкалися, аби
зима не була лихою, бо сонце дуже
пече.
— Мала, принеси–но дідові Луці
горня зимної води, — гукав дід Хома.
Лука воду не просто пив — сма
кував.
— Ач, яка холоднюча! І добра,
як Божа роса. Ніде в селі, Хомо, не
ма такої води, як у вас. Що то зна
чить глибока криниця і гарне місце.
Ото би й мої внуки воду подавали,
якби Зірочка була жива. За вас, Хо
мо, буде кому в церкві свічечку пос
тавити, як Господь до себе покли
че. А за мене і Зірочку нема кому…
нема…
Іванка багато разів чула, як дід
Лука говорив про свічечку. І коли йо
го не стало, Іванчина бабуся, як да
вала на службу Божу, не забувала
згадувати Луку й Одарку.
…Іванка стала дорослою. Життя
закрутило–замотало. Щось вдава
лося, щось не складалося. Як от із
чоловіком. Волочився за кожною
спідницею. Іванка вдома сина бави
ла, а Ромко чергову пасію «вигулю
вав». Кілька разів поривалася розлу
читися. Але батьки вмовляли не
поспішати — може, одумається. Та й
черга на квартиру на підприємстві,
де працює Роман, невдовзі підійде.
Терпіла. Благо, що рук не простягав.
От сусідка щодень оказію мала. Її
благовірний весь гуртожиток на вуха
ставив. Прилізе п’яний і тлумить
Зойку. Двоє дітей по сусідах розбіга
ються.
Заплакана Зоя не раз казала:
— Хай би мій бузувір краще по
бабах шлявся, ніж у пляшці кисне. От
твій на чужих жінок ласий, проте вдо
ма не бешкетує.
Двокімнатну квартиру отрима
ли, коли син став школярем. Але но
восілля Іванка святкувала без чо
ловіка. Ромко переселився до стар
шої за себе заможної жінки. Наза
вжди. Уклавши з Іванкою джентль
менську угоду: я залишаю тобі й си
нові квартиру, але не плачу
аліментів. Погодилася.
…Шукала подарунок синові на
день народження. Десять років уже!
Кілька магазинів обходила. Дороге
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■ На поворотах долі
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Старий Лука жив сам.
Баба Мотря, його
дружина, померла
давно. А душа їхньої
дитинки відлетіла на
Небеса одразу після
народження. То була
дівчинка. Дід Лука
називав її Зірочкою,
хоча в метриці
записана Одаркою
все. А син заслуговує на щось гідне.
Бо гарним хлопцем росте. Вчиться
добре. Нема з ним клопотів. Доро
гою до чергової крамниці завернула
до церкви. За роботою та різними
турботами вже й забула, коли поріг
храму переступала. Купила кілька
свічок. Помолилася. Згадався дід
Лука та його слова, що за нього й
Зірочку не буде кому свічечки поста
вити. Написала на маленькому ар
куші три імені: Луки, Одарки і Мотрі.
Замовила панахиду і купила ще три
свічки.
А вночі їй уперше приснився дід
Лука. Ішов їхньою сільською вули
цею. Тримав за руку маленьке
дівчатко. Усміхався. І дівчатко
усміхалося. Пройшов мимо Іванки.
Нічого не сказав. Лише головою кив
нув. І глянув добрими очима в душу.
А дівчинка, здавалося, торкнулася її
руки.

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ , 8 СІЧНЯ
08:20 «Готуємо разом»
09:30 «Орел і Решка. Шопінг»
06:00 М/с «Чорний Джек»
10:30 Х/ф «ДІВЧАТА»
06:30 Д/с «Розповіді про
12:30 Х/ф «КОРОЛЕВА
Хансік» 07:45 Д/с «Скарби та
БЕНЗОКОЛОНКИ»
смертельні таємниці морів»
08:40 Х/ф «ДОНЬКИ ЄВИ» 14:00 Х/ф «ІВАН
ВАСИЛЬОВИЧ
09:30 Х/ф «ПРОРОК
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
МОЙСЕЙ» 09:30 Д/ф
16:00 Концерт «Вернісаж Іллі
«Таємниці акул» 10:50 Д/с
«Смак Дзяннаня» 12:25 Д/ц
Рєзніка»
«Смаки Культур» 13:00
18:00 «Стосується кожного»
Фолькmusic 14:30 Х/ф
20:00 «Подробиці»
«ЙОСИП ПРЕКРАСНИЙ.
20:30 Т/с «Мереживо долі»
НАМІСНИК ФАРАОНА» 18:25
22:30 «Слідство вели... з
Х/ф «ДИВНА ПОДОРОЖ
Леонідом Каневським»
МЕРІ БРАЙАНТ» 20:25 Д/ц
«Незвичайні культури» 21:00
УКРАЇНА
Новини 21:30 Біатлон. Яскраві
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
моменти 21:50 ЧереЩур
07:30 Зірковий шлях
22:20 Історія кіно
08:50 Т/с «Жінки в коханні»
1+1
12:30, 15:15 Т/с «Дружини на
стежці війни»
07:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
16:40, 19:40 Т/с «Назавжди»
служба новин»
21:00 Т/с «На лінії життя»
07:45 Х/ф «ВІД ТЮРМИ
23:00 Х/ф «ОБЛІВІОН»
Й ВІД СУМИ»
09:25 Х/ф «ГРІХИ НАШІ»
СТБ
11:10 Т/с «Родичі»
05:50, 17:45 Т/с «Коли ми
20:15 М/ф «Льодовиковий
вдома»
період»
08:40 Х/ф «ВЕЧОРИ НА
21:50 Бен Стіллер у комедії
ХУТОРІ ПОБЛИЗУ
«Ніч у музеї»
ДИКАНЬКИ (НІЧ
23:55 Х/ф «ХОРОБРЕ
ПЕРЕД РІЗДВОМ)»
СЕРЦЕ»
09:55 Х/ф «ЗА ДВА
ІНТЕР
КІЛОМЕТРИ ДО
НОВОГО РОКУ»
05:50 Мультфільм
11:50 Х/ф «40+ АБО
06:30 Х/ф «ЯЛИНКА,
ГЕОМЕТРІЯ
КРОЛИК І ПАПУГА»

УТ 1
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— Зірочка… — мовила Іванка і
прокинулася.
Розповіла сон матері.
— Лука подякував тобі. Зустрівся
на Небесах зі своєю донею. Згадуй,
Іванцю, про нього.
Тепер, йдучи повз храм, часто
завертала, аби поставити свічечку
для діда Луки і його Зірочки.
Вигадки, подумала б Іванка, як
би їй хтось розповів подібні історії.
Але… Застереженням стали містичні
сни, в які приходив старий Лука з ма
леньким дівчатком. А були й на уда
чу.
У снах дід Лука ніколи не промо
вив жодного слова. Говорив його
погляд: стривожений або спокійний.
Якось збиралася в сусідню об
ласть на ринок купити дещо з одягу
собі й синові. Приморозило. Сніг
політував. Дід Лука приснився перед
самою поїздкою. Його погляд, зда

Т Б

10.45 М/ф «Школа монстрів:
ПОЧУТТІВ»
Електрично»
15:35, 23:45 «Містичні історії5
з Павлом Костіциним» 12.00 Віталька. Новий рік
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини» 17.00 М/ф «Різдвяні історії від
Шрека, Панди та друзів
20:05, 22:20 «Україна має
з Мадагаскару»
талант! Діти2»
19.30 Казки У Кіно
ICTV
20.00 Танька і Володька
05:25 Скарб нації
21.00 Одного разу під
05:35 Еврика!
Полтавою
05:45 Служба розшуку дітей 22.00 Країна У. Новий рік
05:50, 18:45 Факти
23.00 Казки У
06:15 Т/с «Бібліотекари»
РТБ
10:20, 12:05, 13:35, 15:20,
06.00
Гімн
України 06.02
17:00 Т/с
Співає «Піккардійська терція»
«Бібліотекари2»
06.55 Музичний калейдоскоп
19:10, 20:20, 21:50 Дизель
07.00, 09.00, 12.00, 15.00
шоу
Огляд подій тижня 07.30,
22:50 Комік на мільйон
11.15 Клуб Суперкниги 07.50
НОВИЙ КАНАЛ Галерея образів 08.10 Урок
для батьків 08.35 Хітова вежа
06:45, 07:00 М/с «Лунтик і
09.30 Різдво в Карпатах.
його друзі»
Б. Сташків 10.15 У світі джазу
06:59, 08:49 Kids Time
10.30 Тінейджпростір 10.50,
16.00 Чудесний канал 12.30
08:50 М/ф «Ретчет та Кланк:
Галактичні рейнджери» Новорічномузичний фільм
«Тринадцять місяців» 13.30
10:30 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК:
Вхід у храм. Різдво Христове
СПАДЩИНА»
14.00 Новорічномузичний
12:20 Х/ф «ТАКСІ 3»
фільм «Мрії збуваються»
14:10 Від пацанки до панянки 15.30 Львів «Світлиця». 1, 2 ч.
19:15 Ревізор
15.50 Муз. фільм «Вашого
22:00 Т/с «На південь від
двору не минаємо» 16.25
Невгамовні дослідники 16.40
пекла»
Мультдаринки 17.05 Різдво
ТЕТ
для двох. П. Табаков 18.30
Герої серед нас 18.45 Україна
06.00 Корисні підказки
колядує. Ірина Федишин
06.15 Байдиківка
20.15 Колядує дует «Писанка»
06.40 ТЕТ Мультиранок
20.45 На добраніч, казка

«
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валося, кричав про небезпеку. Про
кинулася, а серце так шалено кала
тає. Аж страшно стало. Почала зби
ратися. Неспокій не минав. Виріши
ла залишитися вдома. Згодом дізна
лася: «бусик», який віз людей на ри
нок, потрапив на слизькій дорозі в
аварію.
Наступного разу дід «дав знати»,
що батько серйозно захворів. Дума
ли: звичайна застуда, минеться. Не
любив тато до лікарів ходити. Кали
на, малина, липовий цвіт — ото й все

21.00 Львів Муз. фільм
ФУТБОЛ 1
«Дзвони дзвонять» 21.30
Почерк долі. Підсумок 22.00 06:00, 08:05, 10:00, 15:40,
Концерт Т. Піскарьової 23.00
20:30, 22:30 Топматч
Сольний концерт Алли
06:15 Арсенал  Лестер.
Івашиної
Чемпіонат Англії
08:10 Барселона  Ювентус.
К1
Ліга чемпіонів УЄФА
06:30 «TOP SHOP»
10:15 Ліверпуль  Евертон.
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
Чемпіонат Англії
08:15 «Три сестри»
12:05 Тоттенгем  Боруссія
09:10 «Красуні»
(Д). Ліга чемпіонів
10:10 «Ух ти show»
УЄФА
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
13:55 Сельта  Реал.
12:50 М/ф «Ніко: Шлях до
Чемпіонат Іспанії
зірок»
15:55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
14:20, 20:00 «Орел і Решка.
туру. Прем’єра
Незвідана Європа»
16:50 ПСЖ  Барселона. 1/8
15:20, 21:00 «Орел і Решка.
фіналу (2016 / 2017)
Навколосвітня
Ліга чемпіонів УЄФА
подорож»
18:40 Барселона  ПСЖ. 1/8
16:15 «Вечірній квартал»
фіналу (2016 / 2017)
18:10 «Розсміши коміка»
Ліга чемпіонів УЄФА
19:00 «Орел і Решка.
20:40 Атлетіко  Челсі. Ліга
Невидане»
чемпіонів УЄФА
22:00 «Вірю не Вірю»
22:45 Барселона  Леванте.
23:00 Х/ф «ВЕЧОРИ НА
Чемпіонат Іспанії
ХУТОРІ БІЛЯ
ДИКАНЬКИ»
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Він, Вона і телевізор»
13:40 Т/с «Ментівські війни.
Київ 2»
17:30 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР:
У ПОШУКАХ СПИСА
ДОЛІ»
19:20 Т/с «Команда»
21:10 Т/с «Кістки 5»
23:00 Т/с «Кістки 4»

»

лікування. Іванка наполягла, щоб йо
го до лікарні завезли. І, виявилося,
недарма.
…Іванка з Василем більше року
зустрічалися. Василь заміж кликав.
Не поспішала. Вагалася. Чоловік він
статний. Не бідний. Не п’є. Але при
вид Романа бродив спогадами. І був
перепоною, аби погодитися на Васи
леву пропозицію. Хвилювалася й за
сина. Поки що хлопець із Василем
знаходять спільну мову. А як буде
далі? Рідний батько відмовився, а тут
— чужа людина.
…У її сон знову прийшов дід Лука
із Зірочкою. Дивився добрим,
світлим поглядом. А Зірочка… Зда
валося, вона знову, як у першому сні,
торкнулася її руки.
Цього ж дня син сказав Іванці,
що має серйозну розмову.
— Мамо, виходь заміж за дядька
Василя. Я скоро школу закінчу, піду
вчитися. Ти сама залишишся. Я ж ба
чу: він тобі подобається. А за мене не
хвилюйся. Ми з ним нормально ла
димо. Зрештою, аби тобі було добре.
Після цієї розмови Іванка пого
дилася стати Василевою дружиною.
Син вступив до університету.
Успішно закінчив навчання. Влашту
вався працювати в банк. Одружився.
Іванка жодного разу не пошкоду
вала, що вийшла за Василя. І сина
любить, як рідного. І її кохає та ша
нує. Також жінка не забуває дякувати
за опіку дідові Луці і Зірочці. Ставить
свічечки, молиться за їхні душі.
…Син із невісткою порадували
Іванку
з
Василем
внучкою.
Софійкою. А через три роки невістка
завагітніла вдруге. Очікують хлопчи
ка. Іванка попросила, аби назвали
Лукою. Домашніх здивувало, чому
вибрала таке ім’я.
— Хоча, може, воно й добре
дітей біблейськими іменами назива
ти, — міркував Василь.
Іванка одягла Софійку в пальтеч
ко, шапочку, черевички. Забере тро
хи до себе. Хай відпочине невістка.
До пологів лічені дні. Тяжкувато да
вати раду доньці–непосиді.
Дорогою вступили до храму.
Іванка купила кілька свічок.
— Бабусю, можна я поставлю?
Взяла внучку на руки. Допомага
ла запалювати і ставити свічечки. За
тата Дмитра, за діда Луку, за Одар
ку…
Іванка не раз ловила себе на
думці, що Софійка чимось схожа
на дівчинку з її снів.
— Бабусю, можна поцьомати
Бозю?
І знову майнула ця дивна
схожість.
— Так, зірочко… ■

«Дзвону чин» 12:00
Всеукраїнський благодійний
конкурс «Мініміс і містер
Волині  2017» 14:30 Т/ц
«Кулінарія від Андрія» 15:00
Концерт «Різдво на двох»
16:20 «Казки запорізькі з
Санько Сіта» 16:35 Телеафіша
16:40 «Те, що в мені» 17:00
«Дитячий світ» 17:15 «Кошик
творчих ідей» 17:40 Т/ц
«Народна скарбниця» 18:55
«Служба розшуку дітей» 19:00
«Волинь  2017: факти, події»
20:30 «Різдвяний концерт»
20:55 «Вечірня казка» 21:05
Соціальна реклама 21:10
«Кралі в коралях» 22 :10 Д/ф
«Чотириногі герої війни» 22:30
Оголошення. Реклама 22:55
Балетна студія «Жизель»

Христовим!» 20.40 Вечірня
казочка 22.00 Х/ф
«ХОРОШИЙ» ХЛОПЧИК,
РІЗДВО ДЖОРДЖА
ЛОПЕЗА» 01.30 Завтра
сьогодні 02.30 Волинський
портрет 03.00 Реформація
500 04.00 Х/ф
«РОКСОЛАНА»

ZIK

06:20 «МультZIK» 07:00
Концерт 09:10 «КультУра!»
10:10 «Європа у фокусі» 10:40
Перші другі з Наталією
Влащенко 11:30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані
12:00 Доказ 12:30 «Добрий
ZIK» 13:00 Перші про головне.
День 15:15 Злий дім 16:00
Вижити в Україні 17:00 Перші
АВЕРС
про головне. Вечір 19:15 VOX
06.00, 12.30 М/с «Авто про
POPULI 20:00 HARD з
добро» 06.30 Суперкнига
Влащенко 21:00 «Перші про
07.00, 08.00 Новини «На часі». головне» 21:35 Гра в класику з
Спецвипуск 07.35, 18.30,
Сергієм Рахманіним 22:30 ХуQ
20.30 Вголос 07.45, 20.45 М/с
«Цуценя в моїй кишені» 08.35, дожній фільм
23.30, 02.00 Феєрія мандрів
МЕГА
09.00, 21.00 Євромакс 09.30
06.00 Бандитська Одеса
В
гостях
у
Добрячка
10.00
НОВА ВОЛИНЬ
07.20, 05.20 Містична Україна
07:00, 21:00, 23:55 Молитва Мультфільми 10.30 Різдвяний 08.10 Прихована реальність
скарб Михея 11.30 М/с
за Україну 07:05 Т/ф
«Спанкі. Перше Різдво» 12.00 09.50 Бойові сили 11.30
«Рукотворні дива Ольги
Подорожі з Ісусом 12.30
Чарівна майстерня 13.00
Грицюк» 07:30, 22:35 «Час
Хрест у мистецтві 13.30
Муз/ф «Різдвяна містерія»
Тіme» 07:45 Т/ц «Нотатки на 14.00 Вечори на хуторі…
Долоня: код майбутнього
глобусі» 08:00 «Піщані історії» 15.00 Х/ф «РІЗДВЯНА
14.30 Флорида: пори року
08:10 «Загублені в часі»
ПІСНЯ» 16.30 Х/ф «ВСЕ, ЩО 15.30 Пустелі: життя на межі
08:30, 18:15 «Новорічний
Я БАЖАВ НА РІЗДВО» 18.00 17.30 Фестивалі планети
калейдоскоп» 09:00 Святково МузейОк 18.45, 21.30, 00.00, 18.30 Брама часу 21.00
 обрядове дійство «Три
02.30 Новини «На часі» 19.00 Цікаво.com 00.00 Таємниці
празники в гості» 10:25 Д/ф
кримінального світу 03.20
Різдвяна книга побажань
«Довженко в огні» 11:35 Д/ф «З Новим роком та Різдвом
Україна: забута історія
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ІНТЕР

06:00, 17:15 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:05, 21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Д/ф
«Уламки спогадів» 10:50 Д/с
«Смак Дзяннаня» 11:55 Д/ц
«Смаки Культур» 13:10, 14:30
Радіо. День 13:55 Перша шпальта
15:15 Фольк)music 16:45 Діти Z
17:50 Новини. Світ 18:20, 21:30
Тема дня 18:35 Новини. Культура
19:00 Перший на селі 19:25 Д/с
«1000 днів для планети» 20:25
Наші гроші 21:50 Біатлон. Яскраві
моменти 22:20 Історія кіно

05:40, 20:00 «Подробиці»
06:10 Мультфільм
06:45 Х/ф «МИЛЕНЬКИЙ ТИ
МІЙ»
08:20 «Готуємо разом»
09:20 «Орел і Решка. Шопінг»
10:20 «Орел і Решка. Рай і пекло»
11:20, 20:30 Т/с «Мереживо долі»
13:15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ»
15:15, 16:10, 17:00 «Речдок»
18:00 Ток)шоу «Стосується
кожного»
22:30 «Слідство вели... з Леонідом
Каневським»

1+1

УКРАЇНА

06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 М/ф «Маша і ведмідь»
10:00 «Чотири весілля»
11:10, 12:20, 13:25 «Світ
навиворіт»
14:30 М/ф «Льодовиковий період»
16:00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17:10 Т/с «Нескінченне кохання»
20:15 М/ф «Льодовиковий період
) 2: Глобальне потепління»
22:00 Х/ф «ГОТЕЛЬ ҐРАНД
БУДАПЕШТ»
23:50 Т/с «Родичі»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:00 Реальна містика
13:10, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00, 21:00 Т/с «На лінії життя»
18:00 Т/с «Перстень з рубіном»
19:45 Ток)шоу «Говорить Україна»
23:30 Т/с «CSI. Місце злочину»

СТБ
05:15, 17:45 Т/с «Коли ми вдома»
07:10 Х/ф «ПОДІЛИСЬ ЩАСТЯМ
СВОЇМ»
11:45 «Холостяк ) 6»

06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Шлях до Ельдорадо»
12.00 Віталька. Новий рік
13.00 Рятівники
15.00 Готель Галіція
ICTV
17.30, 23.00 Казки У
08:20 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНЯ»
18.00 Одного разу в Одесі
10:05 Х/ф «БАДЬОРІСТЬ ДУХУ» 19.00 Казки У Кіно
12:00 Х/ф «ТРОЄ АМІГОС»
20.00 Танька і Володька
14:00 Х/ф «ВІДЧАЙДУШНІ
21.00 Одного разу під Полтавою
ШАХРАЇ»
22.00 Країна У. Новий рік
16:05, 17:20, 19:10, 20:20, 21:30
РТБ
Дизель)шоу
06.00 Гімн України 06.02
18:45 Факти
Сольний концерт Алли Івашиної
22:35 Комік на мільйон
07.00 Україна колядує. Ірина
НОВИЙ КАНАЛ Федишин 08.00 Ранкове шоу
09.00 Різдвяна казка «Мужицький
06:39, 07:39 Kids Time
ангел» 09.30 Новорічно)музичний
06:40 М/с «Лунтик і його друзі»
фільм «Формула щастя» 10.25
07:40 Серця трьох
Почерк долі. Підсумок 10.50 Муз.
10:15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС.
фільм «Львів «Світлиця». 1, 2 ч.
РУБІНОВА КНИГА»
11.40 Клуб Суперкниги 12.00
12:45 Х/ф «ТАЙМЛЕСС 2:
Концерт Т. Піскарьової 13.00 Муз.
САПФІРОВА КНИГА»
фільм «Вашого двору не минаємо»
13.15 Невигадані історії 13.35
15:00 Х/ф «ТАЙМЛЕСС 3:
Концерт колективів ПДМ 14.15
СМАРАГДОВА КНИГА»
Новорічно) музичний фільм
17:10 Х/ф «ШІСТЬ ДНІВ, СІМ
«Новорічний детектив» 14.55
НОЧЕЙ»
Служба розшуку дітей 15.00 Шоу
19:10 Суперінтуїція
Українська пісня 1 ч. 15.45 Казки
21:00 Аферисти
Санька Сита 16.00 Чудесний
22:00 Х/ф «ЩЕЛЕПИ»
канал 16.35 Акваріум 16.55 Шоу
23:30 Т/с «На південь від пекла»
Українська пісня 2, 3 ч. 18.25
Азбука смаку 18.45 Полігон 19.00
ТЕТ
Інформаційний випуск «День»
06.00 Корисні підказки
19.20, 22.20 Тема дня 19.50
15:35, 23:40 «Містичні історії)5 з
Павлом Костіциним»
17:30, 22:00 «Вiкна)Новини»
20:05, 22:20 «Україна має талант!
Діти)2»

Т Б
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06:00 М/с «Чорний Джек» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 18:05, 21:00 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30, 19:25 Д/с «1000
днів для планети» 10:50 Д/с
«Смак Дзяннаня» 11:20 Д/с «Дива
Китаю» 11:55 Д/ц «Смаки
Культур» 13:10 Радіо. День 13:55
Наші гроші 14:30 52 вікенди
15:15 Біатлон. Кубок світу. V етап.
Індивідуальна гонка 20км.
Чоловіки 17:50 Новини. Світ
18:20, 21:30 Тема дня 18:35
Новини. Культура 19:00 Д/ц
«Пліч)о)пліч» 20:25 Роздягалка
21:50 Біатлон. Яскраві моменти
22:20 Історія кіно

1+1
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30, 10:35 «Чотири весілля»
11:45, 12:55 «Міняю жінку»
14:10 М/ф «Льодовиковий період
) 2: Глобальне потепління»
15:50 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17:10 Т/с «Нескінченне кохання»
20:15 М/ф «Льодовиковий період
) 3. Ера динозаврів»
22:00 М/ф «Льодовиковий період:
Різдвяна пригода»
22:20 Х/ф «ВИХІД: БОГИ ТА

Павлом Костіциним»
ТЕТ
17:30, 22:00 «Вiкна)Новини»
06.00
Корисні
підказки
17:45 Т/с «Коли ми вдома»
05:30, 20:00 «Подробиці»
20:00, 22:20 «Україна має талант! 06.15 Байдиківка
06.40 ТЕТ Мультиранок
06:00 Мультфільм
Діти)2»
10.45 Х/ф «СНІГОВА
06:30 Х/ф «КАЗКА ПРО ЖІНКУ
ICTV
КОРОЛЕВА»
ТА ЧОЛОВІКА»
12.00 Віталька. Новий рік
08:25 Х/ф «ТРОЄ АМІГОС»
08:20 «Готуємо разом»
13.00 Рятівники
10:35 Х/ф «ВІДЧАЙДУШНІ
09:20 «Орел і Решка. Шопінг»
15.00 Готель Галіція
ШАХРАЇ»
10:20 «Орел і Решка. Рай і пекло»
17.30, 23.00 Казки У
11:20, 20:30 Т/с «Мереживо долі» 12:40 Х/ф «ЯКОСЬ
ПОРУШИВШИ ЗАКОН» 18.00 Одного разу в Одесі
13:15 Х/ф «ЗА ДВОМА
19.00 Казки У Кіно
14:20 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНЯ»
ЗАЙЦЯМИ»
16:05, 17:15, 19:10, 20:20, 21:30 20.00 Танька і Володька
15:15, 16:10, 17:00 «Речдок»
21.00 Одного разу під Полтавою
Дизель)шоу
18:00 Ток)шоу «Стосується
22.00 Країна У. Новий рік
18:45 Факти
кожного»
22:30 «Слідство вели... з Леонідом 22:30 Комік на мільйон
РТБ
Каневським»
НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Гімн України 06.02
«Піккардійська терція». З неба до
УКРАЇНА
06:00, 07:00 М/с «Лунтик і його
землі 07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
друзі»
19.00, 22.00 Інформаційний
Україною
06:59, 09:09 Kids Time
випуск «День» 07.20, 11.40 Клуб
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 09:10 Серця трьох
Суперкниги 07.45, 15.20
23:00 Сьогодні
11:30 Д/ф «Мавпяче царство»
Музичний калейдоскоп 08.00
09:30 Зірковий шлях
13:10 Х/ф «КОПАЛЬНІ ЦАРЯ
Ранкове шоу 09.20, 12.20, 19.20,
22.20 Тема дня 09.50 Муз. фільм
11:00 Реальна містика
СОЛОМОНА»
«Дозвольте заколядувати» 10.25
13:10, 15:30 Агенти
15:10 Х/ф «АЛЛАН
Перехрестя правди 10.50, 17.25
справедливості 16+
КВОТЕРМЕЙН. У
Без права на забуття 11.15, 16.05
16:00, 21:00 Т/с «На лінії життя»
ПОШУКАХ ЗОЛОТОГО
Чудесний канал 11.55, 14.55
18:00 Т/с «Перстень з рубіном»
МІСТА»
Служба розшуку дітей 12.50
19:45 Ток)шоу «Говорить Україна» 17:10 Х/ф «ЗНАХАР»
Невигадані історії» 13.15 Т/ф «За
23:30 Т/с «CSI. Місце злочину»
19:15 Суперінтуїція
Україну, за її волю 13.40 Звитяга
21:00 Аферисти
14.05 Ми українські 14.15 Один
СТБ
22:00 Х/ф «СИНЯ БЕЗОДНЯ»
на один 15.45 Лінія захисту 16.25
07:20 «Холостяк ) 6»
23:50 Т/с «На південь від пекла»
Мультдаринки 16.45 Невгамовні
15:35, 23:45 «Містичні історії)5 з
дослідники 17.00 Муз. фільм
ЦАРІ»

ІНТЕР

Т Б
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06:00 М/с «Чорний Джек» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 18:05, 21:00 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30, 19:25 Д/с «1000
днів для планети» 10:50 Д/с
«Скарби та смертельні таємниці
морів» 11:55 Д/ц «Смаки Культур»
13:10, 14:30 Радіо. День 13:55
Роздягалка 15:15 Біатлон. Кубок
світу. V етап. Індивідуальна гонка
15км. Жінки 17:50 Новини. Світ
18:20, 21:30 Тема дня 18:35
Новини. Культура 19:00 Д/ф
«Нічого, окрім брехні: боротьба з
фейками» 20:25 «Схеми» з
Наталією Седлецькою 21:50
Біатлон. Яскраві моменти 22:20
Історія кіно

Т Б

17:10 Т/с «Нескінченне кохання»
20:15 М/ф «Льодовиковий період
4: Континентальний
дрейф»
22:00 М/ф «Льодовиковий період.
Великодній спешл»
22:20 Х/ф «НОВОРІЧНИЙ
КОРПОРАТИВ»

16:00, 21:00 Т/с «На лінії життя»
18:00 Т/с «Перстень з рубіном»
19:45 Ток)шоу «Говорить Україна»
23:30 Т/с «CSI. Місце злочину»

СТБ
07:55 «Холостяк ) 6»
15:35, 23:10 «Містичні історії)5 з
Павлом Костіциним»
17:30, 22:00 «Вiкна)Новини»
17:45 Т/с «Коли ми вдома»
20:00, 22:20 «Україна має талант!
Діти)2»

17:20 Х/ф «ШАЛЕНА ПАРОЧКА»
19:10 Суперінтуїція
21:00 Аферисти
22:00 Х/ф «ГЛИБОКЕ СИНЄ
МОРЕ»

ТЕТ

06.00 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
ІНТЕР
06.40 ТЕТ Мультиранок
05:40, 20:00 «Подробиці»
10.45 Х/ф «СТОПТАНІ
06:10 Мультфільм
ТУФЕЛЬКИ»
06:30 Х/ф «СІМЕЙНИЙ
12.00 Віталька Новий рік
КАЛАМБУР, АБО ХТО
13.00 Рятівники
ICTV
КОМУ ХТО»
15.00 Готель Галіція
08:20 Х/ф «БАДЬОРІСТЬ ДУХУ» 17.30, 23.00 Казки У
08:20 «Готуємо разом»
10:15 Х/ф «ЗОЛОТЕ ДИТЯ»
09:20 «Орел і Решка. Шопінг»
18.00 Одного разу в Одесі
10:20 «Орел і Решка. Рай і пекло» 12:05 Х/ф «ПРИГОДИ ПЛУТО
19.00 Казки У Кіно
НЕША»
11:20, 20:30 Т/с «Мереживо долі»
20.00 Танька і Володька
13:15 Х/ф «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ 13:50 Х/ф «ПОЇЗДКА В
21.00 Одного разу під Полтавою
1+1
АМЕРИКУ»
БІЛЯ ДИКАНЬКИ»
22.00 Країна У. Новий рік
16:00, 17:10, 19:10, 20:25, 21:20
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
15:15, 16:10, 17:00 «Речдок»
РТБ
Дизель)шоу
«Сніданок з 1+1»
18:00 Ток)шоу «Стосується
06.00 Гімн України 06.02
18:45 Факти
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
кожного»
Новорічно)музичний фільм «Якось
«Телевізійна служба
22:30 «Слідство вели... з Леонідом 22:15 Комік на мільйон
під Новий рік» 07.00, 09.00, 12.00,
новин»
Каневським»
НОВИЙ КАНАЛ 15.00, 19.00, 22.00 Інформаційний
09:30 «Чотири весілля»
випуск «День» 07.20 Клуб
УКРАЇНА
06:00, 07:00 М/с «Лунтик і його
10:45 «Міняю жінку»
Суперкниги 07.40, 15.30, 18.00
друзі»
12:00 Бен Стіллер у комедії «Ніч у 06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Музичний калейдоскоп 08.00
06:59,
08:59
Kids
Time
Україною
музеї»
Ранкове шоу 09.20, 12.20, 19.20,
22.20 Тема дня 09.50 Герої серед
14:00 М/ф «Льодовиковий період 07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 09:00 Серця трьох
11:00 Х/ф «ШІСТЬ ДНІВ, СІМ
23:00 Сьогодні
нас 10.05 Т/ф «Ідентичність
) 3. Ера динозаврів»
НОЧЕЙ»
українців» 10.25 Таке життя 10.40
15:45 М/ф «Льодовиковий період: 09:30 Зірковий шлях
13:00 Х/ф «ЛЕДІCЯСТРУБ»
Штрихи з натури 10.55 Хітова
11:00 Реальна містика
Різдвяна пригода»
вежа 11.20, 16.05 Чудесний канал
15:20 Х/ф «НОВІ ПРИГОДИ
13:10, 15:30 Агенти
16:05 Т/с «Я знову тебе кохаю»
11.55, 14.55 Служба розшуку
АЛАДДІНА»
справедливості 16+

Зроблено в Європі 20.10 Нотатки
на глобусі 20.25 Муз.
фільм «Дозвольте заколядувати»
20.45 На добраніч, казка 21.00
Без права на забуття 21.30
Перехрестя правди 22.00
Інформаційний випуск
«День».Субтитри 22.50 Різдво в
Карпатах. Б. Сташків 23.30
«Піккардійська терція». З неба до
землі

К1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Три сестри»
09:10 «Красуні»
10:10 «Ух ти show»
11:15 «Орел і Решка. Шопінг»
12:10 «Навколо М»
13:10 «Орел і Решка. Невидане»
14:15, 20:00 «Орел і Решка.
Незвідана Європа»
15:10, 21:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
16:10, 23:00 «Вечірній квартал»
18:10 «Розсміши коміка»
19:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
22:00 «Вірю не Вірю»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Він, Вона і телевізор»
15:05 Х/ф «НА МЕЖІ»
17:15 «Загублений світ»
18:15 «Спецкор»
18:45 «ДжеДАІ»
19:20 Т/с «Команда»

«Хутірські музики» 17.55
Профстайл 18.10 До річниці
Шевченка 18.20 Телеспорт 18.45
Полігон 19.50 Зроблено в Європі
20.10 Нотатки на глобусі 20.25
Т/ф «Загублені в часі» 20.45 На
добраніч, казка 21.00 Штрихи з
натури 21.15 Таке життя 21.30
Герої серед нас 21.45 Т/ф
«Ідентичність українців» 22.50
Хітова вежа 23.15 Новорічно)
музичний фільм «Якось під Новий
рік»

К1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Три сестри»
09:10 «Красуні»
10:10 «Ух ти show»
11:15 «Орел і Решка. Шопінг»
12:10 «Навколо М»
13:10, 19:00 «Орел і Решка. На
краю світу»
14:10, 20:00 «Орел і Решка.
Незвідана Європа»
15:10, 21:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
16:10, 23:00 «Вечірній квартал»
18:10 «Розсміши коміка»
22:00 «Вірю не Вірю»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 13:05 «Він, Вона і
телевізор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:30, 18:45 «ДжеДАІ»
11:05, 17:15 «Загублений світ»

дітей 12.10 Невигадані історії
12.35 Т/ф «Неперевершена»
13.30 Концерт колективів ПДМ
14.15 Один на один 15.45 Лінія
захисту 16.35 Мультдаринки
17.00 Муз. фільм «У майбутнє з
надією» 17.30 Т/ф «Не бути
лялькою» 18.15 Полігон 18.30
Ноосфера 19.50 Зроблено в
Європі 20.10 Нотатки на глобусі
20.25 Т/ф «Інша Україна» 20.45
На добраніч, казка 21.00 Моя
родина)Україна 21.15 Так було
21.30 Молодіжний прорив 22.50
Концерт «Писанка»

К1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Три сестри»
09:10 «Красуні»
10:10 «Ух ти show»
11:15 «Орел і Решка. Шопінг»
12:10 «Навколо М»
13:15, 19:00 «Орел і Решка. На
краю світу»
14:15, 20:00 «Орел і Решка.
Незвідана Європа»
15:10, 21:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
16:15, 23:00 «Вечірній квартал»
18:10 «Розсміши коміка»
22:00 «Вірю не Вірю»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 13:05 «Він, Вона і
телевізор»
10:00, 18:15 «Спецкор»

Т/ц «Герої нашого часу» 13:50
«Волинська веселка» 14:15
«Чудесний канал» 14:40 Т/ц
«Спадщина» 15:05 «Культурний
06:00, 08:05, 17:45 Топ)матч
простір» 16:00 Новини 16:25
06:15 Шахтар ) Маріуполь.
Телеафіша 16:30, 23:25 «Тема
Чемпіонат України
08:10 Спортінг ) Барселона. Ліга дня» 17:00 «Співають діти» 17:20
чемпіонів УЄФА. Прем’єра «Дитячий світ» 17:35 «Кошик
творчих ідей» 18:00 Т/ф «Заповіт
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
княжому місту» 18:25 Т/ц «Герої»
10:15 Вест Гем ) Тоттенгем.
18:50 «Піщані історії» 18:55
Чемпіонат Англії
«Служба розшуку дітей» 19:00
12:05 Боруссія (Д) ) Реал. Ліга
Новини. Підсумок 19:45 «Влада
чемпіонів УЄФА
громади» 20:45 «Вечірня казка»
13:55 Барселона ) Леванте.
21:05 «Дивоструни» 21:35 Т/ф
«Воїни миру» 22:00 Новини.
Чемпіонат Іспанії
Підсумок (сурдопереклад) 23:50
15:55 Ман Сіті ) Ліверпуль.
«Хроніка війни»
Чемпіонат Англії
17:55 Атлетіко ) Хетафе.
АВЕРС
Чемпіонат Іспанії
06.00, 12.30 М/с «Авто про
19:45 Чемпіонат Іспанії. Огляд
добро» 06.30 Суперкнига 07.00,
туру
08.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30
20:40 Челсі ) Рома. Ліга чемпіонів Новини «На часі» 07.35, 18.30,
УЄФА
20.30, 22.05 Вголос 07.45, 20.45
22:45 Сельта ) Реал. Чемпіонат
М/с «Цуценя в моїй кишені»
Іспанії
08.35, 23.00 Феєрія мандрів
23.30 Глобал 3000 09.30
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 09.00,
портрет 10.00
НОВА ВОЛИНЬ Волинський
Мозаїка батьківства 10.30 В
07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
гостях у Добрячка 11.00 Д/ф
Україну 07:05 «Сім нот» 07:30,
«Ієшуа: В пошуках реального
22:35 «Час)Тіme» 07:45 «Світова Ісуса» 12.00 Чарівна майстерня
арена Ірини Климовець» 08:10
12.20 Забави 13.00 Різдвяний
«Мова наша калинова» 08:40,
концерт «КАНТАБІЛЕ» 14.10,
22:50 «Музичний проспект» 09:00 18.00, 01.30 МузейОк 14.30
«Ранок «Нової Волині» 10:15
Різдвяна книга побажань «З Новим
«Такти і факти» 11:10 Т/ц «Зустріч роком та Різдвом Христовим!»
для Вас» 11:30 «Музеї Волині»
16.00 Д/ф «Наш чудовий Всесвіт»
12:00 «Різдвяні піснеспіви» 13:05 17.00, 03.05 Реформація 500
Т/ф «Вода і камінь точить…» 13:30 19.00 Х/ф «Хороший» хлопчик,

Різдво Джорджа Лопеза»
20.40 Вечірня казочка 21.00
Завтра)сьогодні 22.10 Т/с
«Справа Дойла» 00.35 Фестиваль
вертепів «З Різдвом Христовим!» 1
ч. 02.00 У фокусі подій 04.00 Х/ф
«РОКСОЛАНА»

«Польська кров української групи»
11:30, 16:30, 23:25 «Тема дня»
12:00 Концерт «Кришталеві
джерела» 12:30 «Влада громади»
ФУТБОЛ1
13:30 Т/ц «Незвідане Закарпаття»
14:00 Т/ф «Поле Берестецької
06:00, 08:05, 20:30 Топ)матч
битви» 14:30, 22:50 «Народна
06:15 Вотфорд ) Ліверпуль.
скарбниця» 15:05 Т/ц «Остання
Чемпіонат Англії
барикада» 16:25 Телеафіша
08:10 Барселона ) Олімпіакос.
17:00 «Кошик творчих ідей»
Ліга чемпіонів УЄФА.
17:25 «Зимова казка» 17:45 Т/ц
Прем’єра
«Як це було» 18:00 «Нотатки на
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS глобусі» 18:20 «Історія без купюр»
10:15 Реал ) Барселона.
18:55 «Служба розшуку дітей»
Чемпіонат Іспанії
19:00 Новини. Підсумок 19:35
12:05 АПОЕЛ ) Боруссія (Д). Ліга «Сім чудес Волині» 19:45
«Євровибір» 20:45 «Вечірня
чемпіонів УЄФА
13:55 Севілья ) Бетіс. Чемпіонат казка» 21:05 Т/ф «І буде син, і
буде…» 21:45 Т/ц Рефрен 22:00
Іспанії
15:55 Атлетік ) Герта. Ліга Європи Новини. Підсумок
(сурдопереклад) 22:35 «Час)
УЄФА
Time» 23:50 «Хроніка війни»
17:45 Чемпіонат Іспанії. Огляд
АВЕРС
туру
18:40 Барселона ) Леванте.
06.00, 12.30 М/с «Авто про
Чемпіонат Іспанії
добро» 06.30 Суперкнига 07.00,
20:40 Рома ) Челсі. Ліга чемпіонів 08.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На часі» 07.35, 18.40,
УЄФА
20.30, 22.05 Вголос 07.45, 20.45
22:45 Атлетіко ) Хетафе.
М/с «Цуценя в моїй кишені»
Чемпіонат Іспанії
08.35, 23.00 Феєрія мандрів
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 09.00, 02.00 Завтра)сьогодні
НОВА ВОЛИНЬ 09.30 Волинський портрет 10.00
Мозаїка батьківства 10.30
07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
Мультфільми 11.00 2 Я ) Одне
Україну 07:05, 16:00 Новини
життя 12.00 Чарівна майстерня
07:30 «Час)Тіme» 07:55
«Музичний проспект» 08:20 Т/ц 12.20 Забави 13.00 Фестиваль
«Манівцями» 08:35 Т/ц «Так було» вертепів «З Різдвом Христовим!» 1
ч. 14.00 ЧП+ 14.15 Сад. Город.
09:00 «Ранок «Нової Волині»
Квітник 14.30 Шукаємо таланти
10:15 Т/ц «Козацька звитяга»
15.00 2 я ) одна сім’я 16.00 В
10:30 Т/ц «Палітра» 11:00 Т/ф

гостях у Добрячка 16.20
Говоримо польською 16.30
Рандеву 17.00, 03.05 Реформація
500 18.00, 01.35 МузейОк 19.00,
22.10 Т/с «Справа Дойла» 20.00
Завтра сьогодні 20.40 Вечірня
казочка 21.00 Актуальне інтерв’ю
23.30 Глобал 3000 00.35
Фестиваль вертепів «З Різдвом
Христовим!» 2 ч. 04.00 Х/ф
«РОКСОЛАНА»

21:10, 23:00 Т/с «Кістки 5»

ФУТБОЛ1

15:20 Х/ф «РОБІНЗОН КРУЗО»
19:20 Т/с «Команда»
21:10, 23:00 Т/с «Кістки 5»

07:30 «Час)Тіme» 07:55, 15:30
«Волинська веселка» 09:00
«Ранок «Нової Волині» 10:25 Т/ц
«Полігон» 11:05 Т/ц «Жіночий
клуб» 11:30 «Тема дня» 12:00,
23:25 «Натхнення» 12:30
«Євровибір» 13:25, 18:00
ФУТБОЛ1
«Музичний проспект» 13:55 Т/ц
06:00, 08:05 Топ)матч
«Хочу бути» 14:10 Т/ц «Роки і
06:15 БАТЕ ) Арсенал. Ліга Європи долі» 14:45 Т/ф «Самітник із роду
УЄФА
Косачів» 16:25 Телеафіша 16:30,
08:10 Ювентус ) Барселона. Ліга 23:00 «Схід і Захід ) разом!» 17:00
чемпіонів УЄФА
«Дитячий світ» 17:15 «Кошик
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS творчих ідей» 17:35 Т/ц «Вухаті та
хвостаті» 18:40 «Піщані історії»
10:15 Тоттенгем ) Челсі.
18:55 «Служба розшуку дітей»
Чемпіонат Англії
12:05 Боруссія (Д) ) АПОЕЛ. Ліга 19:00 Новини. Підсумок 19:35
«Сім чудес Волині» 19:45
чемпіонів УЄФА
«Актуально» 20:45 «Вечірня казка»
13:55 Вільярреал ) Депортіво.
21:05 Т/ф «Стоп корупція!» 21:30
Чемпіонат Іспанії
Т/ц «Воїни миру» 22:00 Новини.
15:55 «LaLiga Chronicles».
Підсумок (сурдопереклад) 22:35
Чемпіонат Іспанії.
«Час)Time» 23:40 Т/ц «Обличчя
Прем’єра
війни»
16:15 Феєноорд ) Ман Сіті. Ліга
АВЕРС
чемпіонів УЄФА
06.00, 12.30 М/с «Авто про
18:00 Світ Прем’єр)Ліги
добро» 06.30 Суперкнига 07.00,
18:30 Сельта ) Реал. Чемпіонат
08.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30
Іспанії
Новини «На часі» 07.35, 18.30,
20:20 «LaLiga Chronicles».
20.30, 22.05 Вголос 07.45, 20.45
Чемпіонат Іспанії
М/с «Цуценя в моїй кишені» 08.35
20:40 Карабах ) Челсі. Ліга
Актуальне інтерв’ю 09.00, 23.30 У
чемпіонів УЄФА
фокусі Європа 09.30, 18.00, 01.35
22:45 Атлетік ) Алавес. Чемпіонат МузейОк 10.00 Мозаїка
Іспанії
батьківства 10.30 Мультфільми
2 Я ) Одне життя 12.00
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 11.00
НОВА ВОЛИНЬ Чарівна майстерня 12.20 Забави
13.00 Фестиваль вертепів «З
07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
Різдвом Христовим!» 2 ч. 14.00
Україну 07:05, 16:00 Новини
Сад. Город. Квітник 14.30

10:35, 18:45 «ДжеДАІ»
11:05, 17:15 «Загублений світ»
15:30 Х/ф «40 ДНІВ ТА НОЧЕЙ»
19:20 Т/с «Команда»
21:10, 23:00 Т/с «Кістки 5»

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
про головне. Ранок 09:10, 15:15,
23:30 «КультУра!» 10:10 «Завтра
вже сьогодні» 10:40 Злий дім
11:35 «Житлоблуд» 12:00 HARD
з Влащенко 13:00 Перші про
головне. День 16:00 Гра в
класику з Сергієм Рахманіним
17:00 Перші про головне. Вечір
19:15 VOX POPULI 20:00
Zіткнення 21:00 «Перші про
головне» 21:35 «Почути Україну»
23:00 «DROZDOV»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.20,
01.20 Дзеркало історії 08.20
Правда життя 09.20 Земля
приматів 10.20 Пустелі: життя на
межі 11.20 Там, де нас нема
12.20 Код доступу 13.20 Брама
часу 14.10, 02.20 Містична
Україна 15.10, 21.40 Мистецтво
виживання 16.00, 20.50 Скарби зі
сховищ 17.00 Смугасте життя
17.50, 22.40 Диво)винаходи
18.50 Бандитська Одеса 19.50,
23.40 Бойові сили 00.30 Великі
тирани 03.00 Гордість України
04.30 Ризиковане життя

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
про головне. Ранок 09:10, 15:15
«КультУра!» 10:10 «Почути
Україну» 11:30 «DROZDOV»
12:00 Zіткнення 13:00 Перші про
головне. День 16:00 «Добрий
ZIK» 16:30 «Стежками війни»
17:00 Перші про головне. Вечір
19:10 Пестуни долі 19:15 VOX
POPULI 20:00 HARD з Влащенко
21:00 «Перші про головне»
21:35 Інша Україна

МЕГА
06.00, 18.50 Бандитська Одеса
07.20, 00.30 Дзеркало історії
08.20 Правда життя 09.20, 17.00
Створені вбивати 10.20 Пустелі:
життя на межі 11.20 Там, де нас
нема 12.20 Код доступу 13.20
Брама часу 14.10, 05.20
Містична Україна 15.10, 21.40
Мистецтво виживання 16.00,
20.50 Скарби зі сховищ 17.50,
22.40 Диво)винаходи 19.50
Бойові сили 23.40 Великі
тирани 01.20 Скептик

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 19.00,
22.10 Т/с «Справа Дойла» 20.00
Євромакс 20.40 Вечірня казочка
21.00, 02.00 Глобал 3000 23.00
Феєрія мандрів 00.35 Концерт «З
Різдвом Христовим!» 1 ч. 04.00
Х/ф «РОКСОЛАНА»

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
про головне. Ранок 09:10, 15:15
«КультУра!» 10:10 Вижити в
Україні 11:05, 20:00 Zіткнення
12:00 HARD з Влащенко 13:00
Перші про головне. День 17:00
Перші про головне. Вечір 19:15
VOX POPULI 21:00 «Перші про
головне» 21:35 «Прямим
текстом» 23:00 Перші другі з
Наталією Влащенко

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.20,
00.30 Дзеркало історії 08.20
Правда життя 09.20, 17.00
Створені вбивати 10.20 Пустелі:
життя на межі 11.20 Там, де нас
нема 12.20 Скептик 13.20 Брама
часу 14.10, 05.20 Містична
Україна 15.10, 21.40 Мистецтво
виживання 16.00, 20.50 Скарби зі
сховищ 17.50, 22.40 Диво)
винаходи 18.50, 02.20
Бандитська Одеса 19.50 Бойові
сили 23.40 Великі тирани
01.20 Смарт)шоу

«Ранок «Нової Волині» 10:15 Т/ц
«Музеї Волині» 10:45 «МініGмікс»
11:35 «Схід і Захід G разом!»
ІНТЕР
СТБ
ТЕТ
12:00 Т/ц «Творчий портрет»
ФУТБОЛ1
12:30 «Актуально» 13:25 Т/ц
05:45, 17:45, 23:10 Т/с «Коли ми 06.00 Корисні підказки
05:40, 20:00 «Подробиці»
06:00 МЮ G Вест Гем. Чемпіонат «Сам собі господар» 13:45, 14:50
06.15 Байдиківка
вдома»
06:10 Мультфільм
«Волинська веселка» 14:25 Т/ф «І
Англії
06.40 ТЕТ Мультиранок
08:45 Х/ф «СУЄТА СУЄТ»
06:30 Х/ф «СІМ ДНІВ ДО
належить прибути Вам…» 16:25
07:50
«LaLiga
Chronicles».
10.45
Х/ф
«КРАСУНЯ
Й
10:30 Х/ф «КОЛИ ЙОГО ЗОВСІМ
ВЕСІЛЛЯ»
Телеафіша 16:30, 23:15 «Тема
Чемпіонат
Іспанії
ЧУДОВИСЬКО»
НЕ ЧЕКАЄШ»
08:20 «Готуємо разом»
дня» 17:05 «Дитячий світ» 17:20
08:10
Барселона
G
Спортінг.
Ліга
12.00 Віталька. Один НЕ вдома
17:30, 22:00 «ВiкнаGНовини»
«Кошик творчих ідей» 17:40 Т/ц
09:20 «Орел і Решка. Шопінг»
К1
чемпіонів УЄФА. Прем’єра «Разом» (сурдопереклад) 18:00
10:20 «Орел і решка. Рай і пекло» 20:00, 22:20 «Україна має талант! 13.00 Рятівники
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS Ретроспектива ВТ: «Історія без
15.00 Готель Галіція
06:30 «TOP SHOP»
ДітиG2»
11:20 Т/с «Мереживо долі»
10:15 Шахтар G Олімпік. Чемпіонат купюр» (авіація та космонавтика)
17.30 Казки У
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
13:15 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ
ICTV
18:30 Т/ц «Мандруймо вдома»
України
18.00 Одного разу в Одесі
08:15 «Три сестри»
ДЕНЬ, АБО
18:55 «Служба розшуку дітей»
12:05 Боруссія (Д) G Тоттенгем.
19.00 Казки У Кіно
09:10 «Красуні»
05:10
Т/с
«БібліотекаріG3»
ОДРУЖЕННЯ ФІГАРО»
19:00 Новини. Підсумок 19:35
Ліга чемпіонів УЄФА
20.00 Танька і Володька
10:10 «Ух ти show»
09:00
Х/ф
«ЗОЛОТЕ
ДИТЯ»
«Сім чудес Волині» 19:45
16:10, 17:00 «Речдок»
21.00 Х/ф «МИ КУПИЛИ
13:55 Малага G Еспаньйол.
11:15 «Орел і Решка. Шопінг»
10:45 Х/ф «ПРИГОДИ ПЛУТО
«Протилежний погляд» 20:45
18:00 «Стосується кожного»
ЗООПАРК»
Чемпіонат
Іспанії
12:10
«Навколо
М»
НЕША»
«Вечірня казка» 21:05 Д/ф
20:30 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
23.00
Х/ф
«ЗАПАЛЮВАННЯ»
15:55
Чемпіонат
Іспанії.
13:10,
19:00
«Орел
і
Решка.
На
12:25 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
«Ловець слів» 22:00 Новини.
22:40 «Слідство вели... з
(16+)
Передмова
до
туру.
краю
світу»
Підсумок (сурдопереклад) 22:30
14:35 Х/ф «ЯКОСЬ
Леонідом Каневським»
Прем’єра
14:10, 20:00 «Орел і Решка.
«Піщані історії» 22:35 «ЧасGTime»
ПОРУШИВШИ ЗАКОН»
РТБ
16:25 Евертон G Арсенал.
Незвідана Європа»
22:50 «Музичний проспект»
УКРАЇНА
16:25, 17:55, 19:10, 20:20, 21:15 06.00 Гімн України 06.02
23:40 Т/ц «Обличчя війни» 23:50
Чемпіонат Англії
15:10, 21:00 «Орел і Решка.
ДизельGшоу
Концерт «Писанка» 07.00, 09.00,
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
«Хроніка війни»
Навколосвітня подорож» 18:15 ТопGматч
12.00,
15.00,
19.00,
22.00
18:45
Факти
Україною
18:20 Валенсія G Жирона.
16:10 «Вечірній квартал»
Інформаційний випуск «День»
АВЕРС
22:15
Комік
на
мільйон
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
Чемпіонат Іспанії
18:10 «Розсміши коміка»
07.20 Клуб Суперкниги 07.40
06.00, 12.30 М/с «Авто про
23:00 Сьогодні
20:10
Світ
Прем’єрGліги
НОВИЙ КАНАЛ Музичний калейдоскоп 08.00
22:00 «Вірю не Вірю»
добро» 06.30 Суперкнига 07.00,
09:30 Зірковий шлях
20:40 Челсі G Атлетіко. Ліга
Ранкове шоу 09.20, 12.20, 19.20, 23:00 «КВК»
08.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30
06:39, 07:59 Kids Time
22.20 Тема дня 09.50, 19.45
11:00 Реальна містика
чемпіонів УЄФА
Новини «На часі» 07.35, 20.30,
06:40 М/с «Лунтик і його друзі»
2+2
Зроблено в Європі 10.10, 20.10
22:45 Севілья G Бетіс. Чемпіонат 22.05 Вголос 07.45, 20.45 М/с
13:10, 15:30 Агенти
08:00 Серця трьох
Нотатки на глобусі 10.25 Моя
06:00 Мультфільми
«Цуценя в моїй кишені» 08.35,
Іспанії
справедливості 16+
10:00 Х/ф «ЗНАХАР»
родинаGУкраїна 10.40 Так було 08:00, 13:05 «Він, вона і телевізор»
23.40 Феєрія мандрів 09.00
16:00 Т/с «На лінії життя»
ВОЛИНСЬКЕ
ТБ,
10.55
Молодіжний
прорив
11.20,
12:10 Х/ф «ВІДНЕСЕНІ ВІТРОМ»
Глобал 3000 09.30, 18.00
10:00, 18:15 «Спецкор»
18:00 Т/с «Перстень з рубіном» 16:30 Х/ф «ІДАЛЬГО»
НОВА ВОЛИНЬ МузейОк 10.00 Мозаїка
16.05 Чудесний канал 11.55,
10:35, 18:45 «ДжеДАІ»
19:45 ТокGшоу «Говорить
14.55
Служба
розшуку
дітей
12.50
батьківства 10.30 Мультфільми
07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
19:15 Суперінтуїція
Невигадані історії 13.15 Концерт 11:05, 17:15 «Загублений світ»
Україна»
11.00 2 Я G одне життя 12.00
Україну 07:05, 16:00 Новини
21:00 Аферисти
15:05
Х/ф
«НА
МЕЖІ»
колективів
ПДМ
13.45
Профстайл
21:00, 23:30 Т/с «Криве дзеркало 22:00 Х/ф «ГЛИБИННИЙ
07:30 «ЧасGТіme» 08:00 «Палітра» Чарівна майстерня 12.20 Забави
19:20 Х/ф «СІМ ПРИГОД
14.15
Один
на
один
15.20,
18.30
08:30 Т/ц «Стоп корупція!» 09:00 13.00 Концерт «З Різдвом
душі»
ПІДЙОМ»
СИНДБАДА»
Лінія захисту 15.45 Іноземна для
Христовим!» 1 ч. 14.00 Сад.

Ï’ßÒÍÈÖß , 12 СІЧНЯ
УТ1
06:00 М/с «Чорний Джек» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 18:05, 21:00 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30, 19:25 Д/с «1000
днів для планети» 10:50 Д/с
«Скарби та смертельні таємниці
морів» 11:55 Д/ц «Смаки культур»
13:10, 14:30 Радіо. День 13:55
«Схеми» з Наталією Седлецькою
15:25 Біатлон. Кубок світу. V етап.
Естафета 4х7.5 км. Чоловіки
17:50 Новини. Світ 18:20, 21:30
Тема дня 18:35 Новини. Культура
19:00 Твій дім 20:25 Перша
шпальта 21:50 Біатлон. Яскраві
моменти 22:20 Історія кіно

1+1
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30, 10:45 «Чотири весілля»
11:50 «Міняю жінку»
13:05 М/ф «Льодовиковий період
4: Континентальний
дрейф»
14:50 М/ф «Льодовиковий період.
Великодній спешл»
15:10 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17:10 Т/с «Нескінченне кохання»
20:15 «Ліга сміху 2017»

Т Б

Ñ Ó Á Î Ò À , 13 СІЧНЯ
УТ1
06:00 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00 Новини
09:30, 13:00 Х/ф «ПРОРОК
МОЙСЕЙ» 09:30, 17:25 Д/ф
«Таємниці акул» 11:00 ФолькG
music. Діти 12:00 Д/с «Скарби
та смертельні таємниці морів»
15:05 Біатлон. Яскраві
моменти 15:25 Біатлон. Кубок
світу. V етап. Естафета 4х6 км.
Жінки 18:25 Х/ф «ЗМОВА
ПРОТИ КОРОНИ» 20:25 Д/ц
«Незвичайні культури» 21:35
Д/с «Зустріч Лувру та
Забороненого міста» 22:20
Історія кіно

1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:45 «Гроші»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:50 «Світське життя»
10:50 Х/ф «ГОТЕЛЬ ҐРАНД
БУДАПЕШТ»
12:40 Х/ф «РЖЕВСЬКИЙ
ПРОТИ НАПОЛЕОНА»
14:20, 16:40 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка 2017»
20:15 «Новорічний вечірній
квартал 2017»

КОХАННЯ»

ІНТЕР
07:10 Мультфільм
07:50 «Подорожі в часі»
08:20 Х/ф «ЧАРОДІЇ»
11:30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН І ТРИ
МУШКЕТЕРИ»
17:00 Х/ф «ДІАМАНТОВА
РУКА»
19:00, 20:30 «На Інтері G
Головна ялинка країни»
20:00 «Подробиці»
22:40 Т/с «Домохазяїн»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:15 Зірковий шлях
08:50 Х/ф «АНЖЕЛІКА,
МАРКІЗА ЯНГОЛІВ»
11:00 Х/ф «ЧАРІВНА
АНЖЕЛІКА»
13:10, 15:20 Т/с «Криве
дзеркало душі»
17:20, 19:40 Т/с «Забута жінка»
22:00 Т/с «В очікуванні кохання»

СТБ

ICTV
05:05 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:25, 18:45 Факти
05:50 Більше ніж правда
07:25 Я зняв!
09:20 ДизельGшоу
10:45 Особливості національної
роботи
12:40 СкетчGшоу «На трьох»
14:20 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
16:35 Х/ф «ПОЇЗДКА В
АМЕРИКУ»
19:10 Х/ф «ХАЛК»
21:50 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:59, 07:39 Kids Time
06:00 М/с «Лунтик і його друзі»
07:40 Ревізор
10:15 Суперінтуїція
17:10 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морів»
18:50 Х/ф «КОНГО»
21:00 Х/ф «СКАРБ
АМАЗОНКИ»
23:00 Х/ф «У ЛАБІРИНТІ
ГРИЗЛІ»

05:50 «ВусоЛапоХвіст»
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Україна має талант! ДітиG
ТЕТ
2»
19:00 Х/ф «ТАТО НАПРОКАТ» 06.00 Корисні підказки
23:10 Х/ф «СПРАВЖНЄ
06.15 Байдиківка

УТ1

ІНТЕР
05:30 Мультфільм
06:25 Х/ф «ДІВЧИНА З МАЯКА»
08:00 «Удалий проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і Решка. Рай і пекло»
11:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «ФАНТОМАС»
14:10 «На Інтері G Головна ялинка
країни»
17:10, 20:30 Т/с «Заборонене
кохання»
20:00 «Подробиці»

1+1
06:15, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07:10 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «ЛотоGзабава»
09:40 М/ф «Маша і ведмідь»
10:15 «Розсміши коміка 2017»
11:15 «Світ навиворіт G 6»
13:00, 14:05 «Світ навиворіт G 5:
Індонезія»
15:10 «Ліга сміху 2017»
20:15 Х/ф «ПЛАНЕТА МАВП:
РЕВОЛЮЦІЯ»
22:50 Х/ф «ВІЙНА БОГІВ»

УКРАЇНА
06:30, 19:00 Сьогодні
07:10 Зірковий шлях
08:15 Х/ф «АНЖЕЛІКА І
КОРОЛЬ»
10:20 Х/ф «НЕПРИБОРКАНА
АНЖЕЛІКА»
12:10 Х/ф «АНЖЕЛІКА І
СУЛТАН»
14:10 Т/с «Забута жінка»
17:50, 19:40 Т/с «Даша»
22:15 Т/с «Темні води»

СТБ
07:05, 23:00 Х/ф «КОЛЬЄ ДЛЯ
СНІГОВОЇ БАБИ»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на Майдані»
10:55 «Україна має талант! ДітиG2»

06.40 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Дюймовочка»
12.20 Х/ф «СНІГОВА
КОРОЛЕВА»
14.00 Казки У Кіно
18.00 Х/ф «МИ КУПИЛИ
ЗООПАРК»
20.00 Країна У. Новий рік
22.00 Танька і Володька

РТБ
06.00 Гімн України 06.02
Концерт «Canto bravo» 07.00,
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00
Інформаційний випуск «День»
07.20, 11.35 Клуб Суперкниги
07.35, 16.05 Мультдаринки
08.00 Ранкове шоу 09.20,
12.20, 19.30, 22.30 Тема дня
09.50 А ми відпочиваємо 10.25
Азбука смаку 10.40, 17.20
Погорина 11.00 Зроблено в
Європі 11.20 Нотатки на
глобусі 11.55 Служба розшуку
дітей 12.50 Сольний концерт
А. Янцур 14.00 НоворічноG
різдвяний фільм «Новий рік на
РТБ» 15.30 Музичний
калейдоскоп 15.45 Чудесний
канал 16.30 Невгамовні
дослідники 16.45 Кошик
творчих ідей 17.05 Урок для
батьків 17.35 Без права на
забуття 18.05 Ноосфера 18.30
Муз. фільм «Дзвони дзвонять»
20.00 Щедрий вечір. Б. Сташків

дітей 16.25 Мультдаринки 16.50
Муз. фільм «Дозвольте
заколядувати» 17.35 Т/ф «Без
кожуха» 17.55 Т/ф «Моя
Черкащина» 18.45 Полігон 20.25
Екотур 20.45 На добраніч, казка
21.00 Азбука смаку 21.15
Погорина 21.35 Напам’ять 22.50
Країна талантів 23.15 Концерт
«Canto bravo»

Т Б

21:00 Х/ф «ЕРА ДИНОЗАВРІВ»
22:50 «Змішані єдиноборства.
UFC»

20.45 На добраніч, казка 21.00 07:45 Чемпіонат Іспанії.
Перехрестя правди 21.25 Муз.
Передмова до туру
фільм «Святий вечір» 21.45 Так 08:15 Барселона G Леванте.
було 23.00 В. Кушнір. Молитва
Чемпіонат Іспанії
у різдвяну ніч
10:00, 15:55, 22:30 Футбол
NEWS
К1
10:20 МЮ G Ман Сіті. Чемпіонат
06:30 «TOP SHOP»
Англії
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
12:05 Реал G Боруссія (Д). Ліга
08:40 Х/ф «12 РІЗДВЯНИХ
чемпіонів УЄФА
СОБАК 2»
13:55 LIVE. Жирона G ЛасG
10:40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛІВ»
Пальмас. Чемпіонат
12:50 «Ух ти show»
Іспанії
14:00 «Орел і Решка.
14:45 Футбол Tables
Перезавантаження»
16:15 Чемпіонат Англії.
17:00 «Орел і Решка. Рай та
Передмова до туру
пекло»
16:45, 21:25, 23:40 ТопGматч
22:10 «Їже, я люблю тебе!»
16:50 LIVE. Челсі G Лестер.
Чемпіонат Англії
2+2
19:00 Світ Прем’єрGліги
06:00 Мультфільми
19:25 LIVE. Ейбар G Атлетіко.
08:00 Бушидо
Чемпіонат Іспанії
09:00 «Цілком таємно»
21:40 LIVE. Депортіво G
11:00 «Загублений світ»
Валенсія. Чемпіонат
13:00 Т/с «Ментівські війни.
Іспанії
Київ 2»
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
17:00 Х/ф «СІМ ПРИГОД
НОВА ВОЛИНЬ
СИНДБАДА»
18:45 Х/ф «ЕРА ДИНОЗАВРІВ» 07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
Україну 07:05, 16:00 Новини
20:20 Х/ф «ЧУЖИЙ»
07:30 «ЧасGТіme» 07:45, 17:30
22:45 Х/ф «СНІГОВА
«Волинська веселка» 08:00 Т/ф
ЛЮДИНА»
«Нерозгаданий світ Йосипа
ФУТБОЛ1
Струцюка» 08:30 «Грані» 09:00
«Ранок «Нової Волині» 10:05
06:00 Олександрія G Сталь.
«Натхнення» 10:30, 16:30,
Чемпіонат України
22:45 «Тема дня» 11:00

14.10 Муз. фільм «Вашого двора
не минаємо» 14.30, 21.00 Почерк
14:50 Х/ф «ТАТО НАПРОКАТ»
19:00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДІ» долі. Підсумок 15.30 Абетка
19:00 «Слідство ведуть
21:00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДІ 2» здоров’я 16.20 Муз. фільм
«Святий вечір» 16.30 Кошик
екстрасенси»
23:10 Х/ф «ГЛИБОКЕ СИНЄ
творчих ідей 17.15 Концерт
МОРЕ»
Т. Піскарьової 18.15 Без права на
ICTV
забуття 18.45 Таке життя 19.00
ТЕТ
05:05, 18:45 Факти
Муз. фільм «Поколядщина у
06.00 Корисні підказки
05:30 Більше ніж правда
Катерини» 19.20 Як це? 19.50
06.15 Байдиківка
07:05 Т/с «Відділ 44»
Природа творення 20.30 Штрихи
06.40 ТЕТ Мультиранок
08:50 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
з натури 20.45 На добраніч, казка
11.40 Х/ф «СТОПТАНІ
ПРИВИДАМИ»
21.30 Українська пісня 1, 2, 3 ч.
ТУФЕЛЬКИ»
11:50 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
К1
12.50 Х/ф «КУДЛАТИЙ
ПРИВИДАМИ$2»
06:30 «TOP SHOP»
СПЕЦНАЗ»
13:50 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ»
14.30, 16.00, 17.30, 19.00 Одного 07:40 «Чи знаєте ви, що...»
16:00 Х/ф «ХАЛК»
08:15 Мультфільми
разу під Полтавою
19:10 Х/ф «НЕЙМОВІРНИЙ
15.00, 16.30, 18.00 Одного разу в 08:45 «Ух ти show»
ХАЛК»
09:50 Х/ф «12 РІЗДВЯНИХ
Одесі
21:10 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ.
СОБАК 2»
15.30, 17.00, 18.30, 19.30 Танька і
ЕВОЛЮЦІЯ»
11:50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛІВ»
Володька
23:10 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ.
14:00 Х/ф «ЛІКАР. УЧЕНЬ
20.00 Країна У. Новий рік
ПРОБУДЖЕННЯ»
АВІЦЕННИ»
НОВИЙ КАНАЛ 22.00 Х/ф «ЗАПАЛЮВАННЯ»
17:00 «Орел і Решка.
(16+)
06:00 СтендапGШоу
Перезавантаження»
РТБ
06:49, 09:15 Kids Time
19:00 «Орел і Решка. Рай та
06.00 Гімн України 06.02, 07.50,
06:50 М/с «Лунтик і його друзі»
пекло»
11.50, 14.20, 19.40 Музичний
07:40 М/ф «Ретчет та Кланк:
2+2
калейдоскоп 07.00, 15.50, 16.45
Галактичні рейнджери»
Мультдаринки
07.30,
11.20
Клуб
06:00
Мультфільми
09:20 М/ф «Синдбад: Легенда
Суперкниги 08.00, 12.00, 15.00 08:00 Бушидо
семи морів»
Огляд подій тижня 08.30 А ми
09:00 «ДжеДАІ»
11:00 Х/ф «ЩЕЛЕПИ»
відпочиваємо 09.00 Ранкове шоу
09:30 «Бандерлоги»
12:50 Х/ф «ГЛИБИННИЙ
09.45 Ноосфера 10.25 Погорина
11:00 «Помста природи»
ПІДЙОМ»
10.45 Невгамовні дослідники
14:50 Х/ф «КОНГО»
11.00 Чудесний канал 11.40 Муз. 16:20 Х/ф «ЧУЖИЙ»
17:00 Х/ф «СКАРБ АМАЗОНКИ» фільм «Добрим людям на здоров’я» 18:30 Х/ф «РОЖЕВА ПАНТЕРА»
12.30 Різдво для двох. П. Табаков 20:20 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР:

Í Å Ä ² Ë ß , 14 СІЧНЯ
06:00 М/с «Чорний Джек» 06:30,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини 09:30, 09:30 Х/ф
«ПРОРОК МОЙСЕЙ» 11:15
ФолькGmusic. Діти 12:10 Перший
на селі 13:10 Біатлон. Кубок світу.
V етап. МасGстар 15км. Чоловіки
14:20 ФолькGmusic 15:35
Біатлон. Кубок світу. V етап. МасG
стар 12.5 км. Жінки 16:50 Д/с
«Дива Китаю» 17:25 Д/ф
«Таємниці акул» 18:25 Х/ф
«ЗМОВА ПРОТИ КОРОНИ» 20:25
Д/ц «Незвичайні культури» 21:35
Д/с «Зустріч Лувру та
Забороненого міста» 22:20
Історія кіно

Т Б

Новорічний випуск «Ранку НВ»
13:10 «Протилежний погляд»
14:00, 20:20, 23:25 «Музичний
проспект» 14:30 Казка
«Золотоволоска» 15:30
«Художній музей» 16:25
Телеафіша 17:00 «Підліткова
студія «Клас!» 18:30 Т/ф «Ода
Луцьку» 19:00 Новини.
Підсумок 19:25 Т/ц Молодіжна
студія 20:55 «Вечірня казка»
21:05 «Повернення» 22:00
Підсумок (сурдопереклад)
22:25 «Вікно в Америку» 23:10
Т/ц «Рефрен»

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!»

МЕГА
06.00, 18.50 Бандитська Одеса
07.20, 00.30 Дзеркало історії
08.20 Правда життя 09.20, 17.00
Створені вбивати 10.20 Пустелі:
життя на межі 11.20 Незвичайні
культури 12.20 Скептик 13.20
Брама часу 14.10, 02.50 Містична
Україна 15.10, 21.40 Мистецтво
виживання 16.00, 20.50 Скарби зі
сховищ 17.50, 22.40 ДивоG
винаходи 19.50, 23.40 Великі
тирани 01.20 Україна: забута
історія

казочка 21.00 Огляд
світових подій 22.00 Х/ф
«САНТА МОЛОДШИЙ» 23.30
ЗавтраGсьогодні 02.00
МузейОк 04.00 Х/ф
«РОКСОЛАНА»

ZIK

06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
про головне. Вечір 08:45,
20:00 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 09:40 Художній
фільм 10:55 Пестуни долі
11:00 Злий дім 12:00 «Народ
проти!» 15:10 Вижити в Україні
АВЕРС
16:00 «Стежками війни» 16:30
06.00 Мультсеріал «Літаючий
«Прямим текстом» 17:55
будинок» 06.30 Феєрія мандрів Перші другі з Наталією
07.00, 14.30 Мозаїка
Влащенко 18:45 Доказ 19:25
батьківства 07.30, 18.40
Слідство. Інфо 21:00 «Перші
Вголос 07.45, 20.45 М/с
«Цуценя в моїй кишені» 08.00, про головне. Деталі» 22:00
09.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30 Історична правда з Вахтангом
Новини «На часі» 08.35 Глобал Кіпіані 23:30 «КультУра!»
3000 09.35 В гостях у Добрячка
МЕГА
10.00 Мультфільми 10.30 М/с
06.00
Бандитська
Одеса
«Велика книга» 11.00 2 Я G
07.30, 00.00 Містична Україна
Одне життя 12.00 Чарівна
майстерня 12.20 Забави 12.30 08.20 Жертви краси 09.10
М/с «Ієсодо» 13.00 Концерт «З Вакцини 10.00 Великі тирани
11.40 Давні мегаспоруди
Різдвом Христовим!» 2 ч. 14.15
14.40 Африка: хижий світ
Говоримо польською 15.00,
15.40 Пустелі: життя на межі
00.25, 02.55 Т/с «Справа Дойла»
17.30 Фестивалі планети
16.30 М/ф «Пісня моря» 18.00
18.00 Незвичайні культури
Євромакс 19.00 Х/ф
18.30 Прихована реальність
«САМОТНІЙ САНТА ШУКАЄ
21.00 Прихована правда
МІСІС КЛАУС» 20.40 Вечірня
03.30 Телеформат

14:30 «Вікно в Америку» 08:00,
21:05 «Волинська веселка» 09:00
«Ранок «Нової Волині» 10:05
«Підліткова студія «Клас!» 10:30,
20:00 «Медичний журнал» 11:00
«Молодіжна студія» 11:50, 20:25,
23:35 «Музичний проспект» 12:15
«Народна скарбниця» (Іконопис)
ФУТБОЛ1
12:30 «Офлайн» 13:10 Т/ц
06:00 Хетафе G Малага. Чемпіонат «Вухаті та хвостаті» 13:35 Т/ц
«Кулінарія від Андрія» 14:00 Т/ф «І
Іспанії
слово вибрало його» 15:05 «З
07:45, 16:00 Світ Прем’єрGліги
неба до землі» «Піккардійська
08:15 Баварія G ПСЖ. Ліга
терція» 15:45 «Зимова казка»
чемпіонів УЄФА
16:00 «Роки і долі» (В.Гей) 16:30
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS «У майстерні митця» 16:55 Т/ц
10:20 Шахтар G Динамо.
«Як це було» 17:25 Концерт
Чемпіонат України
«Щедрівочка щедрувала» 19:05
12:05 Ейбар G Атлетіко. Чемпіонат Новорічна передача «Від району G
Іспанії
до району» 20:45 «Вечірня казка»
13:50 Челсі G Лестер. Чемпіонат
21:35 «Натхнення» 22:00 «Чесно,
Англії
поGжурналістськи: 20 років
потому» 22:30 «ЧасGTime» 22:45
16:30, 19:10, 21:25, 23:40 ТопG
«Такти і факти»
матч
16:40 «Найкращі голи 2017 року».
АВЕРС
Чемпіонат Іспанії
06.00
Мультсеріал
«Літаючий
17:10 LIVE. Алавес G Севілья.
будинок» 06.30 Феєрія мандрів
Чемпіонат Іспанії
07.00, 14.30 Мозаїка батьківства
18:00, 20:15 Футбол Tables
07.30 Вголос 07.45, 20.45 М/с
19:25 LIVE. Еспаньйол G Атлетік.
«Цуценя в моїй кишені» 08.00,
Чемпіонат Іспанії
09.00 Новини «На часі» 08.35
21:40 LIVE. Сосьєдад G Барселона.
ЗавтраGсьогодні 09.35, 21.00
Чемпіонат Іспанії
Євромакс 10.00 Духовність 10.30
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, М/с «Спанкі» 11.00 2 Я G одне
НОВА ВОЛИНЬ життя 12.00 Чарівна майстерня
12.30 Благодатна купіль 13.00
07:00, 21:00, 23:55 Молитва за
М/ф «Пісня моря» 15.00, 00.35,
Україну 07:05 Новини 07:30,
ПОВЕРНЕННЯ ДО
КОПАЛЕНЬ ЦАРЯ
СОЛОМОНА»
22:10 Х/ф «2012: СУДНИЙ
ДЕНЬ»
23:50 «Змішані єдиноборства.
UFC»

Город. Квітник 14.30 Шукаємо
таланти 15.00 2 Я G одна сім’я
16.00 В гостях у Добрячка 16.20
Говоримо польською 16.30, 21.00
Рандеву 17.00, 03.05 Реформація
500 19.00 Т/с «Справа Дойла»
20.00, 02.00 Євромакс 20.40
Вечірня казочка 22.10 Х/ф
«САМОТНІЙ САНТА ШУКАЄ
МІСІС КЛАУС» 00.35 Волинський
портрет 01.00 Концерт «З
Різдвом Христовим!» 2 ч. 04.00
Х/ф «РОКСОЛАНА»

03.05 Т/с «Справа Дойла»
15.45, 01.30 Джем 16.30 Вечори
на хуторі… 17.00 Світлана Весна
«Мій рідний край» 18.30, 21.30,
00.00, 02.30 Новини «На часі».
Спецвипуск 19.05 Х/ф «САНТА
МОЛОДШИЙ» 20.40 Вечірня
казочка 22.05 Х/ф «СЕКРЕТ
САНТИ» 04.00 Х/ф
«РОКСОЛАНА»

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00 «Перші
про головне. Деталі» 08:00 Злий
дім 09:00 «Євромакс» 09:25
«Shift. Життя в цифрі» 09:45
«Стежками війни» 10:20, 17:10
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 «КультУра!»
18:25 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 20:00 HARD з
Влащенко 21:00 Zіткнення 22:00
«Кубала, Морено і Мончон»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.30,
00.00 Містична Україна 08.20
Прокляття відьом 09.10 Дракула
та інші 10.00 Великі тирани 11.40
Прихована правда 14.40 Африка:
хижий світ 17.30 Незвичайні
культури 18.30 Прихована
реальність 21.00 Давні
мегаспоруди 01.40 Брама
часу

22

ПЛАНЕТА НА ІМ’Я ЛЮДИНА

4 січня 2018 Четвер

www.volyn.com.ua

n Знай наших!

Фото Олесі БАНАДИ.

«У 2017-МУ ЗБУДУВАЛИ 4-МЕТРОВОГО
ВЕЛЕТНЯ, А В 2018-МУ ПЛАНКУ ПІДНІМАЄМО
НА ДВА МЕТРИ!»
Закінчення.
Початок на с. 24
Олеся БАНАДА

Т

іло велетня зробили із чотирьох куль. А до оформлення обличчя підійшли
дуже творчо. На голову
надягли шапку — великий кошик.
Волосся зробили з гілок туй, що
ростуть біля церкви: наламали
віття, зв’язали ниткою і повісили
як перуку. Оскільки морква для
носа була замалою, то тут знадобилася кукурудза. Щоб зробити
рот, голкою нанизали на нитку
калину, макіяж на щоках підвели
буряком. Шарфом стали два зв’язані шалики з Помаранчевої революції 2004 року. Очі — ялинкові
іграшки, ґудзики — брикет, руки
— дві гілляки в людський зріст.
До речі, окрім сніговика,
у зимовій композиції сокільської
молоді були ще два величезні

Ольга Сасовська й Олександр Саковець: «Трофейного сніговика
від «Волині-нової» передамо в музей села».

■ Зорі віщують
Щ (1948,1960, 1972, 1984, 1996,
ЩУР
2
2008)
Щур — максималіст і завжди
п
прагне взяти від життя усе. Але господар року йому не потуратиме, тому
Щурам непросто буде отримати бажане. Вихід
один: задля фінансових успіхів вам доведеться
старанно працювати, зате до осені можна розраховувати на результат. Сім’я подарує Щурам радість і спокій. Одиноким Жовтий Собака організує
довгоочікувану зустріч, а тим, хто в парі, — романтичний відпочинок. Щури мають звичку турботу
про здоров’я відсувати на задній план — пильнуйте, щоб не отримати через це неприємних сюрпризів.

стали два
« Шарфом
зв’язані шалики
з Помаранчевої
революції
2004 року.

крісла. Доки Оля, Оксана та Саша
робили голову велетню, Леонід
і Дмитро скатали здоровенні кулі,
витесали в них місця для сидіння,
для надійності залили водою —
і вийшли справжні зимові трони.
Понад усе студенти хотіли
завершити свій витвір до вихідних
— зробити сюрприз односельцям. І їм це вдалося — закінчили
в п’ятницю вже у сутінках. І яким
приємним було здивування,
коли в суботу команда майстрів
прийшла до сніговика, а там уже
багато людей фотографуються,
гуляють і захоплюються велет-

ЧИ БУДЕ ПЕС «КУСЮЧИМ»?
лютого,
ка вступає у свої права 16 ра
Жовтий Земляний Соба
то
пів
і
рш
пе
у з Півнем. Тому
до того ж ділитиме влад
,
но
ач
ти обережно й об
місяця 2018-го треба дія
в
танок не влаштував
ос
аби Червоний Когут на
лем. Але далі
непередбачуваних проб
і процвітання
ті
гряде період стабільнос

БИК (1949, 1961, 1973, 1985, 1997,
2009)
Бик і Собака — непоганий тандем. Господар року шанобливо
с
ставиться
до сили Бика, його витривалості і спокійної вдачі, тож обіцяє йому сприяння у фінансових питаннях і всьому, що стосується
документів. Вдалими будуть великі покупки, серйозніі
контракти. Покладаючись на свою працьовитість і завзятість,
Бик здатний і сам «зробити рік», а з таким покровителем його
успіхи будуть ще грандіознішими. В особистому житті можна
спокійно розслабитися в колі родини, домочадці будуть частіше радувати, ніж засмучувати. Здоров’я не підводитиме.
ТИГР (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Собака недолюблює Тигрів як представників сімейства котячих. Тому ви можете розраховувати тільки на самих себе. Але сил та ідей
матимете достатньо, як і вдалих моментів для
їх реалізації, заважати вам Жовтий Собака не має
наміру. Удача сприятиме Тиграм навесні, а потім не знижуйте
темпу, щоб до кінця року не втратити того, чого вдалося досягти. В особистому житті ретельно контролюйте себе і свої
вчинки: якщо Тигри заховають кігті і проявлять свою м’яку
котячу натуру, то й близькі відповідатимуть любов’ю і турботою. Не впадайте в крайнощі, не гнівайтеся, контролюйте
свої негативні емоції, інакше це позначиться на здоров’ї.

»

різноманітні фестивалі… Головна загроза здоров’ю Драконів
критиметься не в напруженій роботі — вони просто ризикують перестаратися з розвагами та відпочинком. Але якщо
знатимете міру, то все буде гаразд.
ЗМІЯ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Володіючи мудрістю і гнучкістю розуму,
Змія впорається з будь–якими труднощами.
Тому з грошима і матеріальними благами у неї
все буде не просто добре, а відмінно. У справах особистого характеру Змії стане у пригоді її
витримка і вміння миттєво реагувати. Відчуваючи поблажки,
домочадці Змії можуть розслабитися і дозволяти собі зайве,
тож доведеться поставити всіх на місця. До свого здоров’я
Змії треба бути уважною: пройти профілактичний огляд у всіх
фахівців, приділити особливу увагу хронічним недугам, знайти час для відпочинку і санаторного лікування.

КРОЛИК (КІТ) (1951, 1963 , 1975, 1987, 1999, 2011)
К
Кролик, він же Кіт, теж буде цьогоріч у зоні
р
ризику. Але Жовтий Собака сам не стане розп
палювати конфлікти і комусь шкодити, тому всі
ва
ваші успіхи залежатимуть виключно від вашого
миролюбства і працьовитості. В особистому житті Котик звик
до комфорту, і тут господар року йому сприятиме. Стан здоров’я Кота безпосередньо пов’язаний з його настроєм, а він
у свою чергу— з упевненістю в собі і душевним спокоєм.

КІНЬ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
К
Природна чарівність і харизма, властиві
л
людям цього знака, допоможуть знайти спільн
ну мову з Жовтим Собакою, що забезпечить їм
л
ланцюжок щасливих збігів. Удача буде супроводжувати Коней увесь рік. Особливо вдало
складеться літо — зможете і гарно відпочити, і солідно заробити. В особистому житті все просто: як мовиться, хочеш
бути щасливим— будь. Саме цьогоріч пошуки своєї половинки можуть увінчатися прекрасним результатом — весіллям.
А щоб зберегти здоров’я, Коні мусять давати собі відпочинок.

ДРАКОН (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Драконам господар року буде всіляко
допомагати і сприяти. Приділіть увагу фундаментальним справам: купівлі землі, житла або
завершенню будівництва чи ремонту, придбанню авто. Будь–які ідеї, нові проекти матимуть успіх. Рік Жовтого Собаки може стати піком кар’єри,
популярності. В особистому житті Драконів теж чекає благополуччя: приємні зустрічі, екзотичні подорожі, сімейні свята,

КОЗА (ВІВЦЯ) (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Матеріальне становище і фінансові успіхи
Кози практично завжди залежать від її натхнення і самопочуття. Жовтий Собака готовий
на щедрість і поблажки. В особистих стосунках
настає період благодатного затишшя. Головний
принцип цього року— заохочувати все те, що подобається, й
ігнорувати все, що викликає негатив. Самопочуття Кози безпосередньо залежатиме від комфорту. Особливо дбайливо

нем. Тішив він жителів Сокола
майже місяць, протягом якого
охочих зазнімкуватися зі сніговиком завжди вистачало.
— Найприємніше, що про
нашого гіганта писали у газетах і на інтернет-сайтах, — каже
Олександр.
А ще бачу, як загоряються
вогники в очах моїх співрозмовників, коли вручаю їм подарунки
від «Волині-нової» — трофейного
сніговика із нашим логотипом,
шампанське та солодощі.
— Ми такого й не очікували,
— щиро зізнаються студенти.
— Раділи, що про нас написали,
а тут ще й подарунки отримали.
Сніговика з публікаціями в газеті
і фотографіями передамо в музей
нашого села. А цьогоріч матимемо ще більший стимул встановити
новий рекорд, лиш би погода
посприяла, — обіцяють наостанок.
А ми тішимося, що такі хлопці
й дівчата показують приклад усій
молоді, як взимку весело проводити час на вулиці, забувши про
соцмережі й телевізор. І з радістю
оголошуємо новий «Хіт-парад
сніговиків-2018». Чекаємо ваших
світлин за адресою:
43025, м. Луцьк, просп. Волі,
13, газета «Волинь-нова» або
на електронну скриньку volyn.
nova@gmail.com. Автори найкращого сніговика отримають приз
від редакції. n

до свого здоров’я треба поставитися в березні–квітні
і в середині осені.
МАВПА (1956, 1968, 1980, 1992,
2004, 2016)
Оптимістка Мавпа розраховує
на все найкраще. Головне для неї
— вчасно визначитися, чого вона
насправді хоче. Справедливий і доС
брозичливий Собака
не чинитиме їй перешкод. Але
всидіт одразу на двох стільцях призведе до
спокуса всидіти
неприємносте У справах сердечних Мавп, особлинеприємностей.
м
во чоловіків, може
«потягнути наліво». Легкий флірт
і компліменти допустимі, але далі рухатися небезЖовти Собака цінує в людях вірність і не
печно. Жовтий
зрад Основні вороги Мавпи — алкоголь,
прощає зрад.
переїдання недосипання та інші «пере-» і «недо-».
переїдання,

ПІВЕНЬ (1957, 1969, 1981, 1993,
2005, 2017)
Півню потрібно вгамувати свою
гординю і зайнятися впорядкуванням власного життя в усіх сферах.
Чим раніше він почне це робити, тим
швидше помітить багато можливостей
для самореалізації і гідного заробітку. Людям, народженим
під цим знаком, важко змусити себе жити за чужими правилами, але, як кажуть, «або пан — або пропав». В особистому житті теж треба розібратися з тим, що накопичилося за
останні кілька літ, і розставити крапки над «i». Можливо, цей
рік для багатьох Півників стане роком розставань і прощань,
але пам’ятайте: все, що діється,— на краще. Приділіть увагу
здоров’ю, передусім горлу і легеням. Щоб убезпечитися від
хандри й депресії, організовуйте собі і близьким побільше
приємних подій.
СОБАКА (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Люди, народжені в рік Собаки, відчуватимуть себе затребуваними, здатними творити
чудеса і досягати немислимих висот. Для своїх побратимів Жовтий Собака не пошкодує
нічого, буде їх оберігати, балувати і підкидати їм найбільш ласі шматки. Особисте життя
йтиме без особливих змін, якщо справа стосується гармонійних і стабільних відносин. А там, де нема ладу, ситуація
може тільки погіршитися. Але сприймайте це як можливість
змінити свою долю і позбутися того, що заважає щастю.
У питаннях здоров’я треба бути уважними на початку року і не
затягувати діагностику.
С
СВИНЯ
(КАБАН) (1959, 1971, 1983, 1995,
2
2007, 2019)
Для Свині рік буде яскравим, різноманітн
ним і перспективним. Головне — пам’ятати,
щ
що під лежачий камінь вода не тече. Господар
р
року любить людей ініціативних і позитивно налаштованих. Тому не лінуйтеся — і успіх не забариться. Привабливі перспективи очікують Свиню і на особистому фронті: цікаві подорожі в хорошій компанії, різноманітні вечірки,
нові знайомства. Самотні представники цього року мають
усі шанси знайти свою половинку. А сімейні пари додадуть
у стосунки добрячу порцію пригод і романтики. Здоров’я теж
буде радувати. n
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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 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 у будь–якому стані
(на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099
73 74 388, 098 91 93 799.
l Куплю автомобіль ЛуАЗ («Волинянка»).
Розгляну будь–які варіанти. Тел. 095 36 08 071.
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 Терміново продаються бульдозер до
трактора МТЗ та навантажувач. Тел.: 067
15 35 752, 068 33 49 289.
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 Продам: трактори МТЗ (нові та б/в);

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.

Â²ÁÐÎÁËÎÊÈ (11 ãðí/øò)

ÃÀÇÎÁËÎÊÈ (985 ãðí/ì )
3

від виробника
Організовуємо доставку.

Тел.: 066>897>96>96, 067>116>11>44.

Четвер 23 листопада 2017 року
№130 (16 381) Ціна 4,5 грн

volyn.com.ua | twitter.com/VolynNova | facebook.com/volyn.com.ua

www.volyn.com.ua
Головний редактор
Олександр ЗГОРАНЕЦЬ

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ

(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
пиломатеріали:
балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92
371, 099 18 13 332.
l Продається добра тільна корова (Ківерцівський район). Тел.: 066 69 24 073,
098 12 31 624, 099 16 72 676.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979,
097 09 72 211.
l Куплю бика. Дорого. Тел.: 067 75 35
548, 050 19 39 526.
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.
l Куплю вовну, шкури бобра, нутрії та ін.
Тел.: 097 64 51 554, 095 50 60 164.

Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у газеті «Волинь–
нова» — 25 гривень за одне найменування + 5 гривень, якщо ви бажаєте
розмістити на нашому сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські
секрети». Вартість оголошень про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три
одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 70 гривень
за один раз публікації + 15 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги —
70 гривень + 15 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 25 грн (за сайт
+ 25). Вартість оголошення про згубу — 25 грн + 5 (за сайт). Оплата у
відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.
комбайни бурякозбиральні та зернозбиральні (усі моделі); фронтальний навантажувач на МТЗ; шини (8.3/8-20; 12,5х8018); 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 (фре-

за 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.

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

ПОСЛУГИ
l Здам 3–кімнатну вмебльовану квартиру у Луцьку (район просп. Відродження). Тел. 050 62 72 752.
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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублене посвідчення потерпілої
від наслідків аварії на ЧАЕС (серія Б,
№ 091398), видане 26.06.1993 р. на ім’я
Абдуллаєва Єджане Хікметівна, вважати
недійсним.

ПАМ’ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, СУМУЄМО
Колектив територіального управління
Державної судової адміністрації України у
Волинській області та місцеві загальні суди
Волинської області висловлюють щирі співчуття начальнику відділу планово-фінансової
діяльності, бухгалтерського обліку та звітності,
управління об’єктами державного майна ТУ
ДСА України у Волинській області В. А. Пальчик
з приводу тяжкої втрати — смерті батька
Адама Григоровича
ПОПОВИЧА.
Пішла з життя найдорожча та найрідніша
для вас людина. Щиро розділяємо ваше горе
і висловлюємо свої співчуття вам і вашим рідним. До втрати близьких ніколи не можна бути
готовим, адже з нею назавжди йде частинка
нас.
Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце батька, що є найголовнішим у
житті кожного з нас, проте світлі спогади про
людину, яка чесно і гідно прожила життя, залишивши по собі плоди своїх добрих справ,
завжди будуть сильнішими за
смерть.
Сьогодні, у цей важкий для вас
час, ми разом із вами низько схиляємо голови у скорботі.
Світла пам’ять.

Заснована 27 вересня 1939 року.
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Наглядова рада Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки щиро співчуває
ректорові навчального закладу І. Я.
Коцану з приводу тяжкої втрати —
смерті
матері.
Нехай Бог воздасть їй
на небесах за все добро,
що вона робила. Вічна
пам’ять і земля пухом.

Колектив Коледжу технологій,
бізнесу та права Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки висловлює щире
співчуття ректору Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професору
І. Я. Коцану з приводу тяжкої втрати —
смерті
матері.
Розділяємо ваше горе,
сумуємо разом із вами,
підтримуємо у годину
скорботи.
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15 літ світлої пам’яті
Юрія Миколайовича
МІНЕВИЧА.
У передріздвяну ніч 2003
року велике непоправне горе
увійшло у нашу сім’ю. Відійшов
у Вічність найдорожчий, найкращий у світі синочок і брат, вірний
товариш
Юрій МІНЕВИЧ.
Нелюди в міліцейській подобі
вбили його. Вбили ні за що ні про
що. 15 років я топчу і обливаю
сльозами стежку до його могили.
Вже сказані всі слова і молитви,
виплакані очі. Невимовно сумно і

боляче, адже нічого страшнішого на світі немає, як матері хоронити свою дитину — молодого,
здорового, красивого сина.
Юрочко, ти наша незабудочка. Ти завжди з нами. Біль
серце стискає, гірко плаче душа.
Більшого горя немає, як втрата, сину, твого життя. Вічна тобі
пам’ять.
Хто знав Юру —
згадайте й пом’яніть
добрим словом і щирою молитвою.
Мама, сестра,
друзі.

У перший тиждень 2018
року минуло 9 скорботних днів,
як відійшла у Вічність на 91-му
році життя доброзичлива, справедлива, педагог від Бога
Марія Василівна
ФЕЩАК.
Добрий світлий спомин назавжди залишиться у серцях

її учнів, випускників 1982 року
Горохівської загальноосвітньої
школи № 2 «А» і «Б» класів. Нехай милосердний Господь оселить її душу
у Царстві Небесному.
Вічна пам’ять і
вічний спокій душі
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Фото з архіву Ольги САСОВСЬКОЇ.

Команда творців радіє, що їхній гігант вдався ще й неабияким красенем.

«У 2017-МУ ЗБУДУВАЛИ 4-МЕТРОВОГО
ВЕЛЕТНЯ, А В 2018-МУ ПЛАНКУ
ПІДНІМАЄМО НА ДВА МЕТРИ!»
Рік, що минув, запам’ятався читачам «Волині-нової»
не лише цікавими статтями та знайомством із новими
героями, а й неймовірним «Хіт-парадом сніговиків-2017»,
у якому наші дописувачі ділилися світлинами своїх
зимових персонажів. Були серед них велетні, симпатяги,
акробати, що стоять на голові, витончені снігові
принцеси. Одне слово, фантазії та натхнення волинянам
не бракувало
Олеся БАНАДА

А

переміг у нашому конкурсі
справжній гігант, а до того ще й
красень — сніговик заввишки
4,15 метра із села Сокіл Рожищенського району, фото якого було опубліковане в газеті 9 лютого 2017 року. Це
й не дивно, адже п’ятеро студентів:
Олександр Саковець, Ольга та Оксана
Сасовські, Леонід Галан і Дмитро
Окуневич, що приїхали на зимові канікули, — трудились над ним упродовж

чотирьох днів. До редакції ми запросили Олександра та Олю, які вчаться на
географічному факультеті СНУ ім. Лесі
Українки. Вони залюбки поділилися
яскравими спогадами та планами щодо
нового рекорду.
— Ідея зробити великого сніговика виникла у мого тата Володимира
Саковця,— розповідає Саша.— Він
у новинах побачив, що в Одеській області зліпили 6-метрового велетня, от
і підкинув нам задумку. А оскільки тато
— вчитель фізкультури — з дітьми для

занять розчистили від снігу біля школи
спортивний майданчик, то матеріалу ми
мали більш, ніж достатньо.
— Нам дуже хотілося, аби заплановане вдалося, і азарт був таким, що
працювали чотири дні з 12-ї до 17-ї
години. Усе залежало від погоди, тому

над ним
« Трудились
упродовж чотирьох

»

днів.

довелося день пропустити, бо був
сильний мороз і сніг не ліпився,— продовжує Оля.
Як не дивно, але, окрім шуфлі,
лопати, драбини, студентам стала
в пригоді… коса. Саме завдяки цьому
інструменту вдалося обтесати величезні
кулі, щоб сніговик був гладеньким. Адже
найтяжче у цій нелегкій роботі було досягнути симетрії та пропорцій гіганта.

»

Закінчення на с. 22

Читайте у завтрашньому випуску «Цікавої газети на вихідні»:
› За що убили автора
› Крім того, аж на 2 сторінках для
АВА
всесвітньо відомого
«Щедрика»?

› Як собаки

допомагають
нашим солдатам
в АТО

Газета
ЦІК

на ви х ід ні

› Неймовірна історія

кохання вояка УПА і радянської радистки

› Чому В’ячеслав Чорновіл завжди ставив

› А ще для господинь – ціла шпальта смачних

у приклад євреїв?

› Де відпочивають «слуги народу» – наші
політики?

› Українська спортсменка відмовилася

від титулів чемпіонки світу, бо не хоче себе
відчувати другосортною істотою

:))
Анекдоти

справжніх пань – схема вишивки
чарівного ангела; правила
сервірування обіднього столу;
перевірені поради, як почистити
дзеркало, щоб на ньому не було
розводів, і при цьому не витратити
ні копійки та багато інших секретів,
про які повинна знати кожна жінка

:)) :)) :))
— Моя дружина любить котів і
собак.
— Повезло тобі з дружиною. А моя
любить песців і соболів.

рецептів страв на різдвяний стіл; для кмітливих –
сторінка «Гарбуз із секретом» та кросворди; і для
всіх, звісно, – медична
сторінка, рубрика
«Так ніхто не кохав»,
програма телепередач
і гороскоп на 2018 рік

Цікава —
до кави!

:)) :)) :))
«Дорогий Діду Морозе! У тому листі, де я
просив зробити мене великою людиною, я
мав на увазі бути впливовим і багатим, а не
важити 120 кілограмів! Сергій, 35 років».

Наст
Наступний
номер «Волиніно
нової»
вийде у четвер,
11 січня, а «Цікавої газети
на вихідні» — вже завтра,
5 січня.

