Четвер 12 грудня 2019 року
№94 (16 585) Ціна 6 грн

n Ніхто, крім тебе

І через 70 років
шлюбу він каже
їй: «Кохаю!»
volyn.com.ua | twitter.com/VolynNova | facebook.com/volyn.com.ua

Фото з фейсбук-сторінки Наталки Ситар.

n Особливий випадок

Фото з сімейного архіву БОЯРЧУКІВ.

На операційному
столі дав чесне
чоловіче,
що потанцює
з мамою вальс
…І таки виконав обіцянку, попри
ДЦП. 18 років родина Сашка Ситаря
з Луцька воює з діагнозом «дитячий
церебральний параліч». Радість
від народження первістка спочатку
затьмарив смуток, але завдяки вірі
й надії Бог наповнив цей дім любов’ю…

У храм села Буяни, який нині вже недіючий,
прийшли ювіляри і ніби повернулися у свою
молодість.

Платинове, або благодатне,
весілля відзначили
Володимир і Зоя Боярчуки,
які живуть у селі Шепель
Луцького району

Лариса ЗАНЮК

«ПРОСТО ВІРТЕ У СВОЇХ ДІТЕЙ»

Минулого року на «Осінньому балу», який організовують для людей з інвалідністю, Сашко з мамою спостерігали,
як танцюють і не соромляться своїх емоцій їхні друзі із категорії «особливі». Як же чудово — повірити в себе, бути собою,
надихати інших! Тоді вони були глядачами, а цьогоріч — танцювали разом! І їхня пара притягала до себе захоплені погляди: галантний чорнявий юнак і красива леді в розкішній червоній сукні — син і мама — усміхаються одне одному. А скільки
пережито болю…
Той час, коли народила первістка й дізналася діагноз, Наталка згадує як найстрашніший. Зараз це називають «післяпологова депресія», а тоді вона не знала, що відбувається.
Гіпоксія мозку при пологах стала причиною того, що Наталка
цілий рік навіть тексту не могла прочитати, а синові не ставили точного діагнозу — то затримка розвитку, то фізичного
розвитку, а коли поставили дитячий церебральний параліч
(ДЦП) — цілий рік ці три літери відмовлялася приймати.

Закінчення на с. 16
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»

Цією парою неможливо не захоплюватися,
а знаючи їхню силу волі — то й поготів.

же чудово — повірити в себе, бути
« Яксобою,
надихати інших!
»

Не кожному випадає бачити чотири покоління,
які залишаються після тебе.
Боярчуки — серед таких вибраних. с. —
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»

n Пряма мова
Юрій ЛУЦЕНКО, політик, колишній Генеральний
прокурор України, вважає, що після переговорів із
Путіним у Парижі Президент Зеленський подорослішав
і зрозумів, що дитячий рецепт «просто перестати
стріляти» не діє:

Читайте
нас
24 години
поспіль

«

Це не випадкова побутова військова сутичка із сусідом. Це
війна за незалежність. І Президент Зеленський на своїй посаді
це вже усвідомив. Легких варіантів, якоїсь чарівної палички чи
кнопочки для зупинення цього конфлікту не існує. Бо ворог,
агресор – Російська Федерація – хоче знищити українську незалежність, а Президент України, яким став Зеленський, мусить її захищати. І тому ніяких див у Парижі не
могло бути. Слава Богу, ні негативних, ні, на
жаль, позитивних див не сталося.
Відбулося знову оголошення двох позицій: Путін хоче знищити Україну, а Президент Зеленський, як до нього і Президент
Порошенко, хоче її захистити.

»

Обговорення теми – на с. 3
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Доброго дня
вам, люди!

www.volyn.com.ua

13 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.13, захід — 16.14,
тривалість дня — 8.01).
Місяць у Близнятах, Раку. 17–
18 дні Місяця.
Іменинники: Андрій, Наум, Філарет, Антон, Дмитро.
14 ГРУДНЯ
Фото kstnews.kz.

Фото Сергія НАУМУКА.

Дві тисячі
світлин
із пейзажами
Швейцарії

Сонце (схід — 8.14, захід — 16.14,
тривалість дня — 8.00).
Місяць у Раку. 18–19 дні Місяця.
Іменинники: Наум, Ананій, Дмитро, Порфирій, Онисим.
15 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.15, захід — 16.14,
тривалість дня — 7.59).
Місяць у Раку, Леві. 19–20 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Опанас, Матвій, Кирило, Соломон, Степан.
16 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.15, захід — 16.14,
тривалість дня — 7.59).
Місяць у Леві. 20–21 дні Місяця.
Іменинники: Сава, Серафим, Федір, Лукерія, Гаврило.

Луцький пенсіонер презентував
фотовиставку
Сергій НАУМУК

17 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.16, захід — 16.14,
тривалість дня — 7.58).
Місяць у Леві, Діві. 21–22 дні Місяця.
Іменинники: Варвара, Іван, Уляна, Геннадій, Микола, Серафим.

Віктор В’язло лише три роки
тому почав фотографувати. Нині,
коли чоловікові виповнився 71 рік,
у луцькій галереї Obraz@Grabovetska
відкрили його першу персональну
виставку.
Сам автор скромно зауважив, що свої знімки не вважає мистецтвом, з чим присутні дружно не погодилися. Фотограф зізнався, що вперше побував за кордоном, коли відвідав
сина у Швейцарії. Разом із ним пан Віктор проїхав країною 1750 кілометрів,
зробив понад 2 тисячі світлин. Тамтешня краса вразила і зачарувала. Тож для
виставки обрав пейзажі (переважно
гірські), аби показати привабливість
цієї країни.
— Світлина теж повинна передавати емоції. А я знімав навіть без штатива. Нині сам дивуюся, що вийшло.
За п’ять днів об’їхав країну і фотографував у репортажному стилі, — розповів Віктор В’язло. n

n Анекдот
Літр молока нині коштує стільки
ж, як літр бензину. Тому тепер
кожен селянин, який має корову,
прирівнюється до нафтового
магната. ☺
Віктор
Борисович
зачарував
усіх своєю
щирістю
та відкритістю.

n Погода

У Луцьку зимою... цвітуть
кульбаби і маргаритки

Фото Олени МІСЮК.
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Квіти помітили
у Центральному
парку культури
і відпочинку
імені Лесі
Українки
Сергій НАУМУК

Незвично тепла зима вводить
в оману рослини.
Вони прокидаються
Рослини реагують
(а може, і не засина- на теплу погоду й дарують людям
ли?) та й починають
радість.
цвісти. Цього тижня
у Центральному парку побачили кульбабки та маргаритки.
Причому деякі з них уже перецвіли. Тож посеред
грудня мирно коливалися пухнасті кульбабові голівки,
яких ще не зачепив вітер.

Школа у Горохові запрошує
р у
на 80-річний ювілей
Урочисті заходи відбудуться
21 грудня у районному Будинку
культури
У 2019 році загальноосвітня школа І — ІІІ ступенів
імені Івана Франка міста Горохова відзначає своє
80-ліття. З цієї нагоди від щирого серця запрошуємо всіх, а особливо тих, чиє навчання та робота
пов’язані з нашим навчальним закладом, долучитись до святкування цієї визначної дати!
Урочистості розпочнуться у суботу, 21 грудня,
2019 року о 14-й годині у приміщенні районного
Будинку культури.

Вдихнувши грудневість у груди,
д
як щиглики та снігурі,
встигаєш на хвилю збагнути,
наскільки живий взагалі
Так красиво пише про перший
зимовий місяць київська
перекладачка та поетка Наталія
Бельченко
За прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометцентру Алли Адамської, 13 грудня — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер
південно-східний, 7–12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі мінус 2 — плюс
3 градуси, вдень — від 1 до 6 градусів вище
нуля. 14-го — хмарно, з проясненнями,
без істотних опадів, місцями — дощ
з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від 2 градусів морозу
до 3 градусів тепла, вдень — плюс 1–5 градусів. 15 грудня — хмарно, з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі мінус 1 — плюс
4 градуси тепла, вдень — 3–8 вище нуля.
16-го — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, вдень — 5–10 вище нуля.
За багаторічними спостереженнями,
найтепліше 13 грудня було 2000 року —
плюс 10, найхолодніше — 2002-го — мінус
17 градусів.
У Рівному 13–16 грудня — хмарно,
д ,
з проясненнями, без істотних опадів,
місцями — дрібний дощ.
Температура повітря від
3 до 9 градусів тепла.

Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.
Тел. 72–38–94
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

n У всіх на вустах
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Лише маючи конкретне пояснення
цих пунктів, можна прогнозувати наслідки цього раунду переговорів для
України».

«ПОРАЗКА»

Видно, не все в Парижі пішло за російським планом, бо вже після Нормандської зустрічі глава Кремля заявив, що не віддасть Україні контроль
над кордоном, адже українські націоналісти можуть влаштувати в регіоні різню, яка за масштабами перевершить різню в Сребрениці,
коли серби вбили близько 8 тисяч боснійських мусульман. На час здачі «Волині» до друку реакції Президента України на ці слова не було…

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОТИ ПУТІНА:
ХТО КОГО «ВЗУВ» У ПАРИЖІ?
«Поки що нічия» — так вважає сам український Президент. Але з ним згодні
не всі. Тож слово — прихильникам і «зради», і «перемоги», і «нічиєї»
Василь УЛІЦЬКИЙ

«ПЕРЕМОГА»
Арсеній ЯЦЕНЮК,
колишній
прем’єр–міністр:
«Президент не привіз із Парижа нового
Будапештського меморандуму. Путін не
отримав нового пакту
Молотова—Ріббентропа. Зеленський поводився достойно.
Потрібно готуватися до наступного
раунду переговорів. Путін не відмовиться від своїх планів. Україна має
бути готовою їх зупиняти».
Валерій ПЕКАР,
викладач
Києво-Могилянської
бізнес-школи:
«Володимир Зеленський, українське суспільство та Україна як
держава нині пройшли
випробування.
Президент довів, що здатен дослухатися до професійної аналітики, політичних опонентів та громадянського
суспільства. Що здатен у складних
умовах під тиском тримати «червоні
лінії». Більше того, він отримав для
себе певну моральну перемогу: вийшов один на один із ведмедем і встояв. Він сам цього хотів, хоча, напевно,
мав ілюзії щодо свого візаві. Але цей
важливий психологічний ранг зробить
його дорослішим, і ми це побачимо у
його дорослішій поведінці найближчим часом. Такі випробування марними не бувають.
Українське громадянське суспільство показало здатність мобілізуватися попри втому і розбіжності. Неочікувано таку ж здатність продемонструвала політична опозиція. Оцієї

здатності згуртуватися перед великою
зовнішньою загрозою завжди не вистачало Україні як 350, так і 100 років
тому. Хочеться вірити, що нарешті ми
навчилися… Часом кажуть: відсутність
результату — це також результат. Здається, цього разу «нема результату —
це найкращий результат» стало очікуванням мільйонів, і воно справдилося.
Зраду скасовано, видихаймо.
Війна триває, пильнуймо».
«ВАРТА НА БАНКОВІЙ»
(наметове містечко,
яке демонстранти
розбили біля стін
Офісу Президента
і демонтували його
після Нормандського
саміту):
«На цей момент підсумки саміту свідчать, що Кремлю не
вдалося змусити Україну до швидкої
капітуляції. Виглядає на те, що Володимир Зеленський не перетнув на переговорах головних «червоних ліній»…
Ми, представники громадянського
суспільства, будемо й надалі уважно
стежити за розвитком подій. Ми не
дамо імплементувати «формулу Штайнмаєра» та інші забаганки Кремля, які
суперечать волі українського народу,
міжнародному праву та українському
законодавству».

«НІЧИЯ»
Петро ПОРОШЕНКО,
п’ятий Президент
України, лідер
партії «Європейська
солідарність»:
«Червоні лінії», які
окреслило суспільство, стали для України
справжнім оберегом на
Нормандському саміті. Дякую кожному українцеві, який напередодні Па-

газу Зеленський
« Питання
охоче обговорив з Путіним,
на відміну від Порошенка,
уподібнюючись Януковичу.
У Кремлі потирають руки
— здобич проковтнула
наживку…

»

рижа знайшов час продемонструвати свою відповідальну громадянську
позицію у Києві та інших містах. Однак
підстав для ейфорії нема. Зустріч показала, що Росії не можна довіряти.
Що короткого шляху до миру, на жаль,
не існує, бо мир не входить у плани
агресора. Таке враження, що Путіна
цікавив лише газ.
Вкотре наголошую, що відмова від
судових позовів до «Газпрому» і повернення на російський газовий гачок —
велика небезпека. І найближчими тижнями протидія саме цій загрозі вийде
на передній план».
Юлія ТИМОШЕНКО,
голова фракції
«Батьківщина»:
«Є великим досягненням рішення про обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». Це
дає надію, що ув’язнені
українці нарешті повернуться додому.
Водночас викликає занепокоєння,
що вперше в історії роботи нормандського формату на рівні Президента України легітимізовано «формулу
Штайнмаєра», яка стає основою для
подальших дій. Також уперше в офіційному комюніке переговорів зафіксоване прагнення надати особливий
статус окупованим територіям не на
тимчасовій, а на постійній основі.

Олег СИНЮТКА,
народний депутат
від «Європейської
солідарності»:
«Зустріч можна
розцінювати як «відкладення поразки», бо за
чотири наступні місяці
ми зобов’язались виконувати домовленості в односторонньому порядку:
впровадження «формули Штайнмаєра», яка написана в Кремлі і на
його умовах;
ми свідомо беремо на себе відведення наших військ з НАШОЇ землі,
що веде до послаблення наших оборонних позицій;
ми не почули про зобов’язання
Росії, ба більше — з вуст Президента
— агресор став «сепаратистом»;
закон про ОРДЛО має «стати на
постійній основі» і предметом змін до
Конституції».
Михайло ГОНЧАР,
експерт
з енергетичних
питань:
«Питання газу Зеленський охоче обговорив з Путіним, на
відміну від Порошенка,
уподібнюючись Януковичу. У Кремлі потирають руки — здобич проковтнула наживку… Це зайвий
раз підтверджує, що окремо взяте організоване олігархічне Приват–угруповання і є кінцевим бенефіціаром
Зе–камарильї. Для нього російський
газ і гроші є понад усе. Усе решта —
вторинне і несуттєве.
Зеленський практично легалізував
статус Росії як посередника, подібно
Німеччині та Франції, що має вплив на
сепаратистів. Путін потирає руки — казав же «их там нет».
Валентин
БУШАНСЬКИЙ,
політолог:
«Зеленський каже,
що він веде Україну до
миру. Що особливий
статус Донбасу — це
мир. Це не мир. Це —
розкол України. Це —
злам Конституції і правового поля. Це
легітимація тероризму, який на Донбас принесла Росія.
Об’єднання України з терористичними анклавами, які і надалі залишатимуться під контролем Москви, — це
життя в тераріумі, поміж гадюк, котрі
повзатимуть нашими тілами. Це не
мир. Це перетворення війни на громадянську. Дотепер війна була російсько–українська. У той день, коли з
фронту підуть солдати, коли терористи стануть респектабельними політиками під охороною «міліції» Донбасу,
чітка і зрозуміла війна перетвориться
на нескінченний терор. Це не мир. Це
життя з ножем біля горла.
Зеленському байдуже. Він звалить
на свою італійську віллу. А нам жити в
цій країні.
Зеленському плювати на живих.
Йому плювати й на мертвих, котрі століттями боролися за єдину Україну.
й усе зробив, щоб Україна
Зеленський
зникла». n

«Музей покинутих секретів» Оксани Забужко, написаний у 2009 році, увійшов до переліку
ліку
20 найкращих романів століття, опублікованого швейцарською газетою «Tages Anzeiger».
er».
Список складений у хронологічному порядку і не акцентує, який серед обраних авторів — найкращий.
й.
До нього також увійшли романи Джоан Роулінг, нобелівських лауреаток з літератури Світлани Алексієсієвич і польської письменниці з українським корінням Ольги Токарчук.
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n Із перших уст
Усі фото із сайту lutskrada.gov.ua.

Симпатично, чи не так?!! Такий вигляд має парк після першого етапу реконструкції.

Ігор Поліщук доклав багато зусиль для відновлення
зелених зон у місті.

Ігор ПОЛІЩУК:
«У вас є рубрика «Побачення з Волинню».
Тож я запрошую всіх у луцький Центральний парк»
Починаючи з 2017-го
в обласному центрі Волині
проходить капітальна
реконструкція Центрального
парку культури та відпочинку
імені Лесі Українки.
Найбільша зелена зона
міста давно її потребувала,
оскільки була закладена
ще в 1964 році і з тих пір
майже не змінювалася. Які
покращення вже проведені
в головному місці дозвілля
лучан і які заплановані
на майбутнє — про це
розповідає радник міського
голови Ігор Поліщук
Наталка ЧОВНИК

«ОЧИСТИЛИ ВІД КРОПИВИ,
САМОСІВУ, ХАЩІВ
БЛИЗЬКО 13 ГЕКТАРІВ.
ЦЯ ПЛОЩА ВЗАГАЛІ
НІКОЛИ НЕ ОБРОБЛЯЛАСЯ»

— Ігоре Ігоровичу, із приходом до влади у Луцькій міській
раді фракції «УКРОП» тема парків
звучить все частіше й частіше. Із
чим це пов’язано?
— Зайнятися цією проблемою
нас спонукала та ситуація, що до
2017 року, на мою думку, вони занепадали. Зокрема, у Центральному
освітлювалася лише головна алея,
на всіх інших не було ні ліхтарів, ні
лавочок, ні смітників, ні нормального покриття, тільки побитий асфальт. Таким парком було страшно
ходити — суцільні хащі, поцвілі канали… У 2017–му я був із робочою
поїздкою у Харкові, і там мене дуже
вразив парк імені Горького. Я спілкувався з міським головою Геннадієм
Кернесом, який поділився досвідом
реконструкції зелених зон. Натхненний побаченим, повернувся
до Луцька, зустрівся з колегами і
ми почали думати, як відновлювати наші зони відпочинку. Грошей у
бюджеті було не багато, тому визначили коло фінансово спроможного
бізнесу і запропонували йому долучитися до облаштування Центрального парку. Кожен бізнесмен міг
впорядкувати алею і таким чином
прорекламувати свою компанію. З
цієї ініціативи почалися активні роботи, що тривають зараз і будуть
продовжені у наступному році.
Сьогодні парк дуже змінився.
Він є не просто осередком природи,
а й місцем для занять спортом. Для
цього є майданчики, відповідні спо-

2020-му на парки
« Уі сквери
передбачаємо
6 мільйонів гривень.
»

Алея парасольок — тепер туристична цікавинка Луцька.

руди, на пляжі — турніки, інші спортивні снаряди. Тут також є місце для
прогулянок, культурно–масових заходів, діють заклади громадського
харчування, різноманітні кафе, теплої пори року можна взяти човник і
пройтися на ньому каналами. А далі
ми плануємо зайнятися парком
імені 900–річчя Луцька. Його концепцію для міста безкоштовно розробила група молодих архітекторів
«Аріва урбан». Їхня ідея передбачає
облаштування різноманітних майданчиків — для дітей різного віку,
екстремальних видів спорту, вигулу
собак, велодоріжки та прогулянкові
доріжки. Наступного року виділяємо кошти на проєктно–кошторисну
документацію, а в 2021–му, якщо
все буде добре, почнемо реконструкцію.
— Тим часом ваші опоненти
кажуть: мерія говорить про ковані лавочки, а наразі кропива по
пояс. Що ви їм на це відповісте?
— Цікаво, що ті, хто нас критикує, свого часу кропиву якраз і не
косили. У 2017–му ми розпочали
активне розчищення парку. Він, до
речі, стоїть на болотистих грунтах,
сприятливих для росту різноманітних бур’янів, хащів, самосіву, і
потребує особливого догляду. З
моменту, коли ми зайнялися цією
проблемою, було куплено трактор,
чимало пристроїв до нього, газонокосарки, мульчер, навели порядок
на комунальному підприємстві. З
допомогою техніки позбавились від
кропиви, самосіву, хащів на близько
13 гектарах. Це площа, яка взагалі
ніколи не оброблялася. Туди жодного разу не заїжджала техніка,
не заходила людина з мотокосою.
Той, хто давно тут був, сьогодні не

впізнає території: вона повністю
«проглядається», немає кущів, зарослів, де ховалися наркомани,
пияки та люди, які ведуть асоціальний спосіб життя. Зараз їм ніде цим
займатися, тому що за два з гаком
роки було очищено значні ділянки.
Ми продовжуємо купувати техніку
та використовувати найбільш інноваційні методи, щоб тримати нашу
зону відпочинку в порядку.
«НАДАЛИ ТЕРИТОРІЇ
СУЧАСНОГО ВИГЛЯДУ,
А НЕ ЯКОГОСЬ
НЕПРОЛАЗНОГО ЛІСУ»

— На якому зараз етапі реконструкція Центрального парку?
— Завершено її перший етап —
проведено базові роботи: вкладення бруківки на головних алеях, звільнення від багаторічних чагарників,
надання території сучасного вигляду, а не якогось непролазного лісу,
впорядкування каналів, розміщення
світлових атракцій — Алеї ліхтарів,
Світлового тунелю, облаштовано
базове освітлення. Наступного року
плануємо встановити громадську
вбиральню, тому що наразі є тільки
біотуалети. Нова буде комплексом
санвузлів із додатковими послугами: там можна буде помити руки,
перепеленати дитину. Замовили
також проєкт реконструкції дамби
— покладемо гравійно–набивне покриття для прогулянок та пробіжок і
встановимо освітлення. Плануємо
реконструювати та освітлити тротуар вздовж парку по вулиці Глушець
і облаштувати орієнтовно 30 паркомісць, із якими зараз проблема.
Хочемо також упорядкувати місце
спуску з проспекту Волі навпроти
Східноєвропейського університету,

де встановлені каскадні фонтани.
На цій території необхідно замінити
освітлення, виправити недоліки там,
де просіли сходи, похилилися плити
і зробити озеленення. У планах —
реалізація проєкту «Алея скульптур
Миколи Голованя». Оскільки мова
йде про Почесного громадянина
Луцька, твори якого мають художню
цінність, хочемо надати їм достойного вигляду: почистити, поставити
на постаменти, підсвітити і зробити
цікаву атракцію. Наголошую: кожного року ми розчищаємо від хащів
все більшу територію. Сьогодні,
якщо йти по центральній алеї в сторону пляжу, праворуч уже можна побачити замок Любарта. Наступного
року плануємо продовжити розчистку, щоб замок повністю відкривався, адже раніше через зарослі
нічого не було видно.
— Але якісні парки і сквери —
задоволення, мабуть, недешеве.
Скільки коштує місту їхнє щорічне обслуговування, зокрема
Центрального?
— Цими питаннями у нас займається комунальне підприємство
«Парки і сквери». У 2019–му впорядкування Центрального парку обійшлося у майже 4 мільйони гривень.
До цієї суми входить, по–перше,
оплата за щоденний вивіз сміття,
прибирання, постійне (з квітня по
жовтень) викошування трави, хащів, зарослів, висаджування квітів,
розчистка багаторічних чагарників,
обслуговування пляжу та інші роботи. По–друге — вартість паливно–
мастильних матеріалів, заробітна
плата працівників, обслуговування
і ремонт техніки — тракторів, газонокосарок, спеціальних пристроїв,
мульчера. Приблизно мільйон гривень використали на обслуговування скверів та парку імені 900–річчя
Луцька — це затрати на вивезення
сміття, покіс трави, догляд за територією в цілому. Наступного року на
догляд і обслуговування за парками і скверами міста передбачаємо
6 мільйонів гривень.
— А в якому стані освітлення?
Адже парк без світла стає місцем
не відпочинку, а небезпеки.
— У цьому питанні відбувся великий прогрес, відколи в 2012 році
з ініціативи Фонду Ігоря Палиці на

центральній алеї були встановлені
нові ліхтарі. Далі за кошти соціально
відповідального бізнесу ми освітили
5 бокових алей. Встановили Алею
парасольок, кованих ліхтарів, інші
світлові атракції. На сьогодні більшість тих місць, якими найчастіше
гуляють лучани, освітлені. Щодо
парку імені 900–річчя Луцька, то для
нього буде розроблена проєктна
документація, що також передбачатиме встановлення комплексного освітлення. Наразі там освітлена
лише одна алея.
— Які ще відпочинкові зони
з’явилися у Луцьку впродовж
року?
— Нам вдалося облаштувати
три сквери: на проспекті Волі між
будинками № 3 і 5, на місці колишнього квіткового ринку. Раніше
він перебував у жахливому стані, а
після реконструкції став улюбленим
місцем відпочинку для людей різного віку. Ще один — між будинками
№31 і 33 по проспекту Волі — це
колишній розарій. Він уже повністю
завершений, добре освітлений, з
бруківкою, лавочками, смітниками,
цікавим озелененням. На цьому
місці ми вперше використали насипні геопластичні форми. На них
росте трава, висаджені дерева та
кущі, наступного року додамо ще
більше озеленення. Третій сквер
— у центрі міста біля магазину
«Winetime». Там висаджено 20 дерев, кущі, зроблена перша в місті
екопарковка. Наступного року плануємо зайнятися ще шістьма скверами: поруч з історичним корпусом
Східноєвропейського університету,
перед гімназією №26, при повороті з вулиці Ковельської на вулицю
Матросова, де колись розвертався
тролейбус. Четвертий — це сквер
авіаторів поруч із Центральною бібліотекою для дітей, а також зелені
зони на проспекті Волі біля страхової компанії «ТАС» та на проспекті
Відродження біля Будинку профспілок. На черзі у нас і парки в мікрорайоні ЛПЗ та вулиць Карбишева,
Конякіна, Гордіюк.
«80% РОБІТ ВИКОНАНО
ЗА КОШТИ МЕЦЕНАТІВ»

— Чи є можливість у луцьких
парків привабити до себе меценатів? Чи є у нас люди, готові давати на це гроші?
— Звичайно. Ми дякуємо соціально відповідальному бізнесу, який
працює в місті, тому що коли говорити про реконструкцію Центрального парку, то, напевно, 80 % робіт у
ньому було зроблено якраз за гроші
меценатів. І лише 20 % — коштом
міської ради. За них ми тільки почистили канали, проклали одну невелику алейку, відремонтували освітлення. Кошти на решту алей, ліхтарі
на доріжках, інші покращення надав
бізнес. Сподіваємося, він так само
долучиться до реконструкції парку
імені 900–річчя Луцька.
— Чи відомо вам, наскільки
часто і з ким лучани проводять
тут дозвілля?
— Наскільки це потрібно жителям нашого міста, можна переконатися, якщо приїхати в Центральний
парк на вихідні. В суботу — неділю
ви побачите величезну кількість
людей та автомобілів. Спілкуючись
з відвідувачами, ми чуємо, що вони
дуже задоволені змінами за останні
три роки, бо тепер є де погуляти з
дітьми, пройтися молодим парам,
зайнятися спортом, провести культурно–масові заходи, концерти,
скористатися човниками. Я сам на
вихідних прогулююся там із батьками, родичами, друзями. Знаю, що
на сайті вашої газети є рубрика «Побачення з Волинню». Тож запрошую
всіх читачів у луцький Центральний
парк. n
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n Спеціальний репортаж
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

У Рівненській ОТГ шановних гостей зустрічали хлібом-сіллю. Голова обласної ради
Ірина Вахович (у центрі), очільник облдержадміністрації Юрій Погуляйко (ліворуч),
депутат Волиньради Юрій Гупало (крайній ліворуч), віцеконсул Марек Запур
(праворуч) вважають такі відрядження не лише корисно-повчальними, а й приємними.

Генеральний консул консульства Республіки Польща
в Луцьку Вєслав Маріан Мазур із задоволенням вручає
ключі від новенького авто голові Рівненської ОТГ
Володимирові Крижуку.

ХОЧЕТЕ ПОБАЧИТИ ЄВРОПЕЙСЬКЕ СЕЛО —
ЇДЬТЕ НА ЛЮБОМЛЬЩИНУ У РІВНЕ
Сюди, у поліську глибинку, ще донедавна могли
приїжджати незнайомі люди хіба що в грибний
сезон, добираючись до тамтешніх багатих лісів.
І ось минуло зовсім небагато часу, коли село
Рівне як центр об’єднаної територіальної громади
отримало друге дихання, почало осучаснюватися
і навіть допомагати сусідам
Алла ЛІСОВА

руківка, відеоспостереження, спортивні майданчики зі штучним покриттям — чи в багатьох селах таке
можна побачити? Майже в усіх
сімнадцяти населених пунктах,
які входять у Рівненську ОТГ,
зроблене вуличне освітлення,
відремонтовані інфраструктурні об’єкти, прокладаються
нові дороги, в тому числі й там,
де їх ніколи не було. І це великою мірою завдяки ініціативному, активному й цілеспрямованому керівникові Володимиру
Крижуку, який спочатку дві
каденції поспіль був головою
Рівненської сільської ради,
а в жовтні 2017 року земляки
довірили йому очолити об’єднану територіальну громаду.
Він доклав немало зусиль, аби
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сучасною системою кондиціонування та підігріву.
Передавали автомобіль
майбутнім господарям в урочистій атмосфері. Ключі від нього
Володимирові Крижуку особисто вручив Генеральний консул
консульства Республіки Польща
в Луцьку Вєслав Маріан Мазур.
На запрошення Генконсульства
участь у святковому заході взяли голови обласної ради Ірина
Вахович та облдержадміністрації Юрій Погуляйко, очільник
Любомльської РДА Олександр
Устименко, депутати обласної ради Юрій Гупало, Василь
Столяр, Валерій Курстак, Алла
Лісова, а також місцеві обранці
громади та мешканці.
Очільник Рівненської ОТГ
Володимир Крижук зазначив, що їхній громаді був потрібен саме такий транспортний

Про такий 18-місний мерседес мріють, напевно, всі громади країни.

15 млн гривень вкладено в ремонт доріг
« Майже
у Рівненській ОТГ.
»
налагодити тісну співпрацю
з польськими громадами, дбаючи про спільний успішний результат. Ось один із прикладів
такої роботи.
Минулого тижня за підтримки Міністерства закордонних
справ Польщі та сприяння Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Рівненська ОТГ отримала від сусідньої
держави цінний подарунок —
18-місний сучасний пасажирський автобус MERCEDESBENZ SPRINTER 2010 року
випуску. Авто відповідає екологічному стандарту Євро-5, обладнане пандусом та оснащене

засіб, оскільки в них зав’язалися тісні ділові та дружні контакти
з п’ятьма гмінами Польщі. Дуже
часто їхні художні колективи,
спортсмени їздять на святкові
заходи та змагання до сусідів
за Буг. Як правило, доводиться
вирушати кількома легковими
автівками, що створює незручність під час перетину кордону.
Пан Володимир також згадав
про жительку села Сокіл Олександру Васейко, їхню «бабу
Шуру», яку нагородив президент Польщі Анджей Дуда медаллю «Virtus et Fraternitas»
(чеснота і братерство). Завдяки
їй польські археологи знайшли

Юрій Гупало щиро бажає своїм землякам розвитку і процвітання.

місця масових поховань поляків
у колишніх селах Воля Островецька та Острувки, що розташовувались на території Рівненської ОТГ. До речі, того ж дня
члени поважної делегації побували на меморіальному комплексі, де захоронені останки
жертв польсько-українського
конфлікту 1943 року, вшанували пам’ять полеглих, запалили
лампадки.
Ще влітку, після вручення
високої нагороди «бабі Шурі»,
в Рівне приїхав віцеконсул Республіки Польща в Луцьку Марек

Запур і запропонував підготувати заявку для отримання допомоги. Згодом, завдяки реалізації польської комплексної програми підтримки економічного
розвитку та добробуту в країнах, що розвиваються, в рамках
проєкту «Польська допомога»,
а також місцевого — «Підтримка адміністративної реформи в Україні» було придбано
транспортний засіб. До слова,
Володимир Крижук висловив
сподівання, що після підписання відповідної чотиристоронньої угоди між представниками

Польщі, Білорусі, Німеччини
та України в гміні Славатиче їхня
громада отримає ще пожежний
автомобіль.
Депутат обласної ради Юрій
Гупало, який за посередництвом свого благодійного фонду
«Віримо в Україну» долучився
до оформлення реєстраційних
документів та вирішення ряду
процедурних питань, є вихідцем із Любомльщини, меценатом, який щиро вболіває за покращення життя та добробуту
своїх земляків. Цього дня він
передав цінний подарунок голові молодіжної ради Станіславу Смолярчуку, а багатодітній
родині Охманюків із села Рогові
Смоляри — грошову допомогу.
Пан Гупало зазначив, що такі імпрези об’єднують прикордонні
регіони, згуртовують людей,
подякував Генеральному консульству Республіки Польща
в Луцьку за ефективну роботу
на благо України.
Голова обласної ради Ірина
Вахович у своєму вітальному
слові наголосила, що робота в напрямку поглиблення
зв’язків між Україною та Польщею є досить тісною, взаємовигідною і має хорошу
перспективу в майбутньому.
Делегація обласної ради днями повернулась із Польщі.
Зараз законодавчий орган
краю формує транскордонну
стратегію співпраці між нашими державами до 2027 року.
І нинішня подія, підкреслила
вона, наштовхує на думку про
те, що ми повинні спільно реалізовувати не лише масштабні,
а й мікропроєкти із залученням
ОТГ та місцевих громад. Подія
у Рівному — яскравий приклад
того, як можна від ідеї перейти до конкретної її реалізації,
залучивши ініціативних людей
та заручившись сприянням
керівництва Генерального консульства Польщі. Її підтримав
голова облдержадміністрації
Юрій Погуляйко, подякувавши
всім причетним за подарунок
і висловивши сподівання на подальшу плідну співпрацю.
Голова постійної комісії
з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій
обласної ради Валерій Курстак
запевнив, що він і його колеги
й надалі підтримуватимуть ініціативи активних громад, які
хочуть розвиватися, й зроблять
усе для того, аби українські села
виглядали не гірше, ніж сусідні
за кордоном. Депутати старатимуться, щоб молоді люди
не виїжджали з країни, а навпаки — поверталися сюди.
Такі села, як у Рівнеській
ОТГ, мають що запропонувати
молоді. Тому й ростуть новобудови, народжуються діти.
Лише цього року профінансовано дев’ять молодіжних проєктів на суму 450 тисяч гривень.
Майже 15 млн гривень вкладено в ремонт доріг. Набуває сучасного вигляду амбулаторія
в селі Гуща, куди має бути спрямовано два мільйони з місцевого бюджету і чотири мільйони — кошти державного фонду
регіонального розвитку. Немалі суми вкладено в оновлення
двох шкіл, зараз здійснюється
капітальний ремонт у приміщенні третьої — Рівненської.
І на цьому рівненчани на чолі
з Володимиром Крижуком
не зупиняються. Вони знають,
у які двері стукати, — і їм відчиняють. n
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Алла ЛІСОВА,
редактор відділу економіки «Газети Волинь»

ПОПРОСІТЬ —
І ПЕРВОЗВАНИЙ ПОЧУЄ
Для мене, сільської дитини, перший місяць зими знаменував
початок загадково–таємничих, хвилюючих і радісних свят.
Розпочинались вони 13 грудня, в день святого Андрія
Первозваного. Насамперед нас, дівчат, захоплювало ворожіння.
Хоч, як відомо, Андрій — християнський святий, але чомусь звичаї
й обряди цього дня мали язичницький характер: угадування
долі, ритуальне кусання «калити», інші кумедні розваги. Про це
спочатку мені розповідали світлої пам’яті бабусі Ганна та Меланія.
А вже потім і дотепер нерідко згадує мама. Отож і ми дещо з того
переймали
айчастіше збиралися у когось в хаті ввечері 12 грудня.
Накривали стіл приготованими власноруч стравами, оповідали цікаві історії, грали в ігри. А
якось навіть умудрилися корж (у
нас називали «палінка») посередині з діркою прив’язати до люстри.
Знайшлися й ті, хто пробував його
кусати. Пам’ятаю, хлопці того вечора робили всілякі збитки: то біля
хати ниткою снували вулицю, якою
з вечорниць верталися, то ставили опудала (середину гарбуза вичищали, «очі» й «рот» прорізали і
свічку засвічену прилаштовували),
то знімали ворота… Якщо хтось із
господарів і сердився, то недовго.
І ворожили. Кожна брала свій
чобіт і кидала його із заплющеними очима так, щоб не зрушити з
місця, бо не збудеться. У який бік
чобіт носком упаде, звідти й кавалер прийде. А ще на аркушах писали чоловічі імена, перемішували їх
у шапці і собі «хлопця вибирали».
Або вибігали на вулицю і в першого
зустрічного питали ім’я: так і майбутній чоловік зватиметься. Було й
таке: кожна дівчина брала коржик,
позначала його, а тоді клали їх на
стільчик і виносили надвір. Чий
смаколик собака з’їсть, та швидше
за подруг вийде заміж.
Ці звичаї, можна сказати, канули в небуття. Нинішня молодь
віддає перевагу іншим забавам.
Закохані чекають Дня святого Ва-
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лентина, про який раніше мало хто
чув. Для розваг, які іноді викликають почуття жаху, відзначають
цілком чужий і зовсім не притаманний українському менталітету
Хеловін…
Завтра — Андрія. За можливості зайдіть у храм. Там ви обов’язково почуєте про одного з дванадцятьох апостолів, який входив до
громади Іоанна Хрестителя. Його
першим покликав Ісус, тож він був
іменований Первозваним. Пізніше, за розпорядженням римського магістрату, його було розіп’ято
на Х-подібному хресті в грецькому
місті Патри.
...А після зішестя Святого Духа
апостоли кинули жереб, кому в яку
країну йти для проповіді Євангелія.
Святому Андрію дісталися землі
уздовж узбережжя Чорного моря,
північна частина Балкан. Згідно з
переказами, він по Дніпру піднявся на північ і дійшов до пагорбів, де
згодом постав Київ, благословив
це місце і передбачив прийняття
християнства майбутніми українцями. Кажуть, за молитвами Андрія
Первозваного Господь здійснював
чудеса.
Так складалося, що протягом
багатьох років цього дня мені випадала нагода потрапити у храм. І
Всевишній почув мої думки та помисли — рівно через тиждень після
цього свята в мене народився син.
І нарекли ми його Андрієм. n
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«Не йдіть дорогою Януковича!»

Карл Більдт застеріг
Зеленського від політичного
переслідування Порошенка
«Янукович посадив Тимошенко до в’язниці
за підробленими звинуваченнями, і тепер Зеленський, схоже,
прагне зробити те саме. Сором!»
Україна у найгіршому
« Цевигляді.

Дарія КЛИЧ

пливовий шведський політик,
дипломат, колишній прем’єр–
міністр Швеції Карл Більдт (на
фото) застеріг Володимира Зеленського від безпідставних переслідувань п’ятого Президента України Петра
Порошенка. Так він прокоментував повідомлення про відкриття Державним
бюро розслідувань України кримінального провадження проти Петра Порошенка щодо Мінських домовленостей,
яке було ініційоване одним із соратників Віктора Януковича Андрієм Портно-
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вим. Шведський дипломат зауважив,
що Президент Зеленський у боротьбі
з політичними опонентами йде шляхом
Януковича.
«Янукович посадив Тимошенко до
в’язниці за підробленими звинуваченнями, і тепер Зеленський, схоже, прагне зробити те саме. Сором!» — написав Карл Більдт у Твіттері.
«Це Україна у найгіршому вигляді»,
— зазначив Карл Більдт. n
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ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
ІНФОРМУЄ
про введення тарифів на послуги
з розподілу електричної енергії
з 01.01.2020 року
(Постанова НКРЕКП № 2671 від 10.12.2019 р.)
Споживачі
І клас
напруги
ІІ клас
напруги

Без ПДВ
грн/
Мвт*год

Разом
Крім того,
ПДВ грн/ з ПДВ грн/
МВт*год МВт*год

107,52

21,5

129,02

763,08

152,62

915,70

Постанова набирає чинності з 01 січня
2020 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному
друкованому виданні — газеті «Урядовий
кур’єр».
Для проведення розрахунків за перетікання реактивної електроенергії на грудень
2019 р. середньозважена фактична ціна
електричної енергії на ринку «на добу наперед» за перші 20 днів попереднього розрахункового періоду становить — 1335,54 грн/
МВт•год (без ПДВ).

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

www.volyn.com.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

12 грудня 2019 Четвер

ОВИНИ КРАЮ

n Болить!

На Сході поклали голови троє Героїв із 14-ї бригади

Співробітники роти патрульної служби поліції
особливого призначення «Світязь» замінять колег,
котрі в зоні проведення Операції об’єднаних сил
забезпечують публічну безпеку та правопорядок,
несуть службу на блокпостах, працюють над
виявленням та недопущенням незаконного
перевезення зброї і боєприпасів

Кость ГАРБАРЧУК

аші захисники підірвалися на невідомому вибуховому пристрої 9 грудня
близько 22-ї години при виконанні бойових завдань у районі селища Золоте Луганської
області під час переміщення
на позиціях в межах взводного
опорного пункту.
Двоє Героїв — жителі Рожищенського району Волині: мо-
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Запам’ятайте їхні імена: Андрій Войтович, Віктор Пруський,
Сергій Сирота.

висловити наш біль. Є тільки
горе, неосяжне чорне горе.
І пекуче прагнення помсти —
найменше, що можна зробити.
Спочивайте з миром, браття…»
– написали на фейсбук-сторін-

немає, аби передати наш біль. Є тільки горе,
« Слів
неосяжне чорне горе. І пекуче прагнення помсти —
найменше, що можна зробити. Спочивайте
з миром, браття…
лодший сержант Войтович Андрій Володимирович (1990 р.
н.) із села Квітневе, старший
солдат Сирота Сергій Миколайович (1997 р. н.) зі Щурина.
Молодший сержант Пруський
Віктор Федорович (1970 р.
н.) — з міста Рівного.
У Рожищенському районі на
10–13 грудня оголошено жалобу. У Рівному, згідно із розпорядженням міського голови,
12 грудня — День жалоби.
«Війна забрала у нас трьох
побратимів. Слів немає, аби

»

ці 14-ї окремої механізованої
бригади імені Князя Романа
Великого.
Щирі співчуття родинам загиблих. Волинь та вся Україна
сумує разом із вами.
Розпорядженням голови
Волинської облдержадміністрації 12 грудня 2019 року
оголошено в області Днем
жалоби. Поховають бійців на
рідній землі у селах Квітневе та
Щурин Рожищенського району.
Відповідно до цього розпорядження на будинках і спору-

дах органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ, організацій Волині будуть приспущені державні прапори України.
***
Сім’ям загиблих захисників із Рожищенського району
Сергія Сироти та Андрія Войтовича збирають допомогу.
Про це повідомила волонтерка Наталія Ариванюк на своїй
сторінці у фейсбуці: «Держава та місцеві органи виділять
кошти, які отримають родичі
загиблих, але це згодом. В одного військового, 1990 року
народження, залишилась дружина і діти, другий хлопець
з 1997 року… Поховання має
відбутися з усіма військовими
почестями, як належить Героям! Прошу всіх небайдужих,
хто має можливість, допомогти фінансово, кошти будуть
передані сім’ям. Номер картки
4731 2191 1327 3373, отримувач Ірина Онищук». n

n Шок!

ЧОМУ ОБІРВАЛОСЯ МОЛОДЕ ЖИТТЯ ЧЕМПІОНА СВІТУ
ІЗ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО БОЮ?
Минулої неділі близько 23-ї години в Луцьку за місцем проживання знайшли мертвим
19-річного юнака, а його брата-однолітка в непритомному стані госпіталізували у відділення
детоксикації міської клінічної лікарні
Мирослава КОЗЮПА

агиблим виявився
майстер спорту міжнародного класу, чемпіон
Європи (2018 р.) та світу
(2019 р.) із середньовічного
бою Роман Жовтобрух. Його
брат Богдан — у реанімації,
за життя хлопця борються медики. Як повідомив
речник волинської поліції
Віктор Гомоль, слідчо-оперативна група на тілі померлого ознак насильницьких
дій не виявила. З метою
остаточного встановлення
часу та причин смерті проводиться судово-медична
експертиза. Правоохоронці
з’ясували коло осіб, з якими
напередодні спілкувався
потерпілий, та опитали
їх. Поки що говорити про
те, що трагедія сталася
внаслідок вживання наркотиків, передчасно. Хоч
розглядають і таку версію.

З

БІЙЦІ СПЕЦПІДРОЗДІЛУ
ВИРУШИЛИ В ЗОНУ ООС

Фото censor.net.ua.

Страшну звістку про
це найпершим повідомив
голова Волинської
облдержадміністрації
Юрій Погуляйко
на оперативній нараді
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Фото надане Олександром СЕРЕДЮКОМ.

За фактом смерті
молодого чоловіка слідчі
Луцького відділу поліції
розпочали кримінальне
провадження. Йдеться про
умисне вбивство. Проводиться досудове розслідування.
Тим часом керівник
громадської організації
«Школa козацького гарту», де займалися брати,
Олександр Середюк звернувся до начальника ГУНП
у Волинській області з відкритим листом, в якому вимагає з’ясування обставин
смерті одного з найкращих
своїх учнів та відповіді, хто
вбив чемпіона світу. Чоловік зазначає, що Роман
Жовтобрух був членом
збірної України, яка в цьому
році здобула золоті медалі.
Серед учасників із 40 країн
світу наші українські лицарі
Про козаків Жовтобрухів знали далеко завоювали перше місце. n
за межами Волині.

Преподобну Серафиму, ігуменю Корецького жіночого монастиря,
зарахували до лику святих. Рішення прийняли під час підсумкового засідання
Священного Синоду УПЦ (МП). Софія Корецькa, друга донька князя Якима Корецького та Ганни Ходкевич, прийняла постриг з ім’ям Серафима. Вона заснувала Свято-Троїцький жіночий монастир, облаштувала тут школу-притулок для дівчат-сиріт,
відкрила школи-майстерні з гаптування, виготовлення митр, плащаниць, скрижалей
до мантій, а також із золотіння по дереву, позолоти куполів, кіотів та іконостасів.

Василь БАЛЕМ

радиційно провести бійців на службу прийшли керівництво поліції Волині, родичі, а також друзі та колеги. Заступник начальника поліції області Сергій
Козак та командир підрозділу «Світязь» В’ячеслав Моніч
провели для поліцейських інструктаж і побажали гідно
виконати поставлені перед ними завдання й живими
та здоровими повернутися додому.
Нагадаємо, що добровольчу роту патрульної поліції
особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014 року. Підрозділ пройшов Іловайський котел і бої
за Вуглегірськ. Мужність і відвагу бійців «Світязя» під час
захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено державними нагородами. n

Т

ЧЕРЕЗ ВВЕДЕННЯ Е-КВИТКА
У ЛУЦЬКУ — ТРАНСПОРТНИЙ
КОЛАПС
Ще тиждень пасажири зможуть розраховуватися
в громадському транспорті міста, який
обладнаний пристроями електронного обліку
проїзду, готівкою
Євгенія СОМОВА

аке рішення прийняли на позачерговому засіданні
виконкому Луцької міської ради, щоб лучани змогли
купити картки або завантажити і налаштувати мобільний додаток «Сіті Кард», який нещодавно запрацював. До речі, його використання також є платним.
Нагадаємо, що з 11 грудня у громадському транспорті мали діяти лише валідатори — пристрої безготівкої оплати проїзду. Однак частина перевізників, власників маршрутних таксі, відмовилася їх встановлювати.
Тому міськрада розірвала з ними договори. Отож, учора
115 автобусів не вийшли у рейси.
Щоб компенсувати нестачу машин, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» внесло зміни в рух тролейбусів. Але ситуацію це не врятувало. У мешканців мікрорайонів Вересневе, Вишків, ЛПЗ, вулиць Володимирської,
Ковельської, 40 мікрорайону і села Липини виникали труднощі з доїздом на роботу, навчання. Без транспортного
сполучення опинилися медики та пацієнти госпіталю для
інвалідів війни, обласної психіатричної лікарні та Луцької
районної лікарні. Власники автомобілів оперативно створили групу у вайбері, де розміщують інформацію про свій
маршрут та пропозиції підвезти тих, хто не має власних
машин. Втім, ще до обіду вступити у спільноту вже не було
можливим через перевищення ліміту учасників. У міськраді сподіваються, що найближчим часом ситуація поліпшиться і колапсу вдасться уникнути. n

Т

ЧИНОВНИКА ВЗЯЛИ НА ХАБАРІ
Слідчі детективи волинської поліції у співпраці
зі співробітниками обласного управління СБУ
та за процесуального керівництва прокуратури
області викрили і припинили злочинну діяльність
посадовця одного зі структурних підрозділів
Волинської облдержадміністрації. Зловмисник
вимагав і отримав неправомірну вигоду від
суб’єкта господарської діяльності за сприяння
у вирішенні питання щодо надання дозволу
на викиди шкідливих речовин в атмосферу
Віктор ГОМОЛЬ

грудня в Луцьку правоохоронці затримали посадовця управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації під час
одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 1,5 тисячі гривень. Напередодні вони також задокументували факт одержання чиновником першого «траншу» — 5 тисяч гривень.
Вирішується питання щодо повідомлення йому про
підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 386 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного
заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді
позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади з конфіскацією майна. n
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Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UA
A

Психологи ж говорять, що
словосполучення «психологічна несумісність» не відображає
справжніх причин розлучення, а є нічим
іншим, як зручним поясненням незручних обставин. Навіть тоді, коли перешкодою для щасливого сімейного життя
стає конкретна ситуація, наприклад
зрада або сексуальна невдоволеність
одного з партнерів, не варто поспішати,
бо найлегше — це піти, значно важче
зберегти сім’ю, розібратися, вирішити
проблему та пробачити. Адже немає
нічого неможливого.

n Куточок поезії

В ОКЕАНІ ЗОРЯНІМ
ЗАБЛУКАВ НАШ ЧАС
Микола ШМИГІН

Засміявся вечір місяцем беззубим,
Наче синім димом, тінь лягла на сніг.
Пахнуть помаранчем твої теплі губи,
Але час наш крадений непомітно
збіг…
Ув очах застигли дві сльози-перлинки
І скотились сяйно, як тонкий
кришталь,
На гаряче серце — гострі дві
крижинки,
Гострі і тягучі, мов гірка печаль.
Все перемішалось: біль, і сміх,
і подив.
Опадає вечір із тремтячих пліч.
На вустах солодких стигне
теплий подих
І прогірклим медом запливає в ніч.
Сміх вечірній тане тишею на небі,
В океані зорянім заблукав наш час.
І махнув крилом вже чорний ночі
лебідь,
І останній промінь поцілунку згас.
смт Любешів.

ТАК ХОЧЕТЬСЯ
БУТИ У ПАРІ
Я вдова. Познайомлюся
з порядним, добрим чоловіком,
бажано
теж вдівцем, щоб бути одне
б
одному надійною опорою у нашому непростому
житті. Сподіваюся, відгукнеться той, хто знає,
що таке самотність, особливо коли ти вже на
пенсії і не маєш з ким спілкуватися. Мій тел.
0687789691.
ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник, не п’ю, не курю, нормальної зовнішності
(57 років, зріст 170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою-волинянкою із сільської місцевості. Мій
тел. 0988728167.
ххх
Мені 60 років, невисокого зросту, пенсіонер. Хочу познайомитися із жінкою приблизно
мого віку для спільного проживання. Погоджуся
на переїзд. Мій тел. 0975181698.
ххх
Чоловік без шкідливих звичок, лучанин,
житлом і матеріально забезпечений, працюю,
алкоголь не вживаю. Для створення сім’ї познайомлюся з дівчиною віком до 35 років. Дитина на заваді не стане. Заради розваги прошу
не турбувати. Мій тел. 0965668286.

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

n Ніхто, крім тебе
Катерина ЗУБЧУК

«У ДЕНЬ БЛАГОДАТНОГО ЮВІЛЕЮ
ПОБУВАЛИ І У ХРАМІ,
ДЕ ВІНЧАЛИСЯ»

Вони розписалися 5 листопада
1949 року. А весілля було 19 й 20 — напередодні свята Михайла взяли церковний шлюб. Тепер, щоб усій родині
було зручно зібратися, то 70-літній
ювілей відзначали у вихідний — в суботу, 23 листопада.
— Я казала, — мовить Зоя Михайлівна, — аби діти, онуки не затівали нічого, бо ж то клопоти. Але вони цього
й слухати не хотіли.
— Ну як, — долучається до розмови дочка Боярчуків Галина, — стільки
прожили у парі і не зробити свята.
Не всі люди до сімдесяти літ доживають, а тут у шлюбі дав Бог стільки часу
бути.
Як зауважила пані Галина, сім’я
якої живе з батьками, у родині завжди
пам’ятали, коли тато й мама одружилися. Щоразу вітали їх, у сімейному
колі сідали за стіл. І золоте весілля
було особливе — коровай пекли, як належить. Правда, про 50-літній ювілей
Зоя Михайлівна і Володимир Олександрович ще самі потурбувалися.
А вже тепер вони були, по суті, гостями
на своєму святі, бо всі турботи взяли
на себе діти й онуки.
Мабуть же, поцікавилися, що 70 років — це платинове, або благодатне,
весілля. У цей день збирається вся
родина. Після такого довгого подружнього шляху — це найкращий подарунок, аби побачити своїх найрідніших
людей. Так було і в Боярчуків.
— Поїхали ми в храм села Шепель,
— розповідає дочка Галина. — Тато
й мама ходили до сповіді, як і колись
перед вінчанням. До престолу отець
Віктор їх підвів. Свічечки горіли у їхніх
руках, звучав молебень за здоров’я.
Машина, в якій їхали «молодята»,
була вбрана так, як зазвичай на весіллі. І сигналив водій, щоб усі знали, що
це особливий кортеж. Близько 50 гостей було, і всім квіточки пришили,
як і тоді, у листопаді 1949-го.
— А перепій вимагали? — цікавимося.
— Аякже, — каже Зоя Михайлівна. — Усе так, як і в Буянах було, коли
ми з чоловіком брали шлюб.
До цього буянівського храму поїхали ювіляри і в день 70-ліття їхнього
весілля. Він уже недіючий, як довелося
почути, ікон нема. Але розпис на стінах
і аура священного місця збереглися.
Молоді зайшли до церкви з квітами.
Родина їм «Многії літа» заспівала. І фотознімки зробили на пам’ять.
— Стояли ми на тому місці, де нам
батюшка руки пов’язав, — каже Зоя
Михайлівна. — Мені тоді було сімнадцять, чоловікові — двадцять. Знаєте,
я так плакала…
Звичайно, то були особливі сльози — плакати хотілося, мабуть, від радості і подяки долі, бо, як каже жінка,
хіба думала, що доживе до таких літ.
І головне — у парі.
«МИ ОБОЄ — ЗАБУЖАНИ,
І РОДИНИ НАШІ ПОТРАПИЛИ
НА ВОЛИНЬ В НЕСПОКІЙНИЙ ЧАС»

Як тільки ми познайомилися, жінка
сказала, що з її ім’ям пригода вийшла.
Точніше воно у неї не одне.
— Моя сестра, старша від мене
на вісім років, дуже хотіла, щоб я звалася Зоєю. А у церкві священник зауважив, що такого імені нема: мовляв,
нехай буде Софія. З церковних документів пішло й те, що у паспорті я Софія.

І ЧЕРЕЗ 70 РОКІВ ШЛЮБУ
ВІН КАЖЕ ЇЙ: «КОХАЮ!»
Платинове, або благодатне, весілля відзначили Володимир і Зоя Боярчуки,
які живуть у селі Шепель Луцького району
Фото з сімейного архіву БОЯРЧУКІВ.

покоління, які залишаються після тебе.
Боярчуки — серед таких вибраних.
У хаті, де ми розмовляли з ювілярами, чотири весілля справляла родина
синам і доньці, троє випровадин в армію — «всі наші хлопці служили».
— Непросто було нам годувати
своїх дітей, — каже Зоя Михайлівна. —
То зараз жінки мають памперси. А в нас
були пелюшки. І ніяких тобі повзунців,
як старші росли, ми не бачили. Хлопчики маленькі ходили у платтячках, які
сама шила. Як підросли, то костюмчики для них майструвала. А ще я жодного дня в декреті не сиділа. До самих
пологів на роботу ходила. Не забуду,
як Галю родити мала. Тоді я в ланці була. А то ж уже жовтень. Ланкова
каже: «Завтра будуть машини буряки
вивозити». То я їй: «Дай мені транспорт,
бо на полі вроджу». Другого дня, правда, всі жінки кинулися на мою ланку
й допомогли з вивезенням врожаю.
То вже пізніш я в колгоспній їдальні
варила пару років, санітаркою в медпункті була. А чоловік — незмінний шофер — сорок років проїздив за кермом.
Жінка від цих спогадів переходить
ось до чого:
— Люблю дивитись передачі на житейські теми. Бачу, скільки горе-матерів кидають своїх дітей, і вони ростуть
по інтернатах. Мені здається, що трохи держава змарнувала людей тим, що
платить на дітей. І дехто з жінок родить
заради того, аби виплату одержати.
А йдуть гроші ці на горілку. Колись
я не думала, що мені хтось заплатить,
як на світ з’явиться ще один син чи дочка. Знала, що нам із чоловіком треба
робити, аби мати за що їх годувати.
«ЯК НЕМА ЛЮБОВІ, ТО НІЩО
НЕ МИЛЕ»

А нині до престолу підвів ювілярів отець Віктор.

У день весілля вони, звичайно, не думали, що такий довгий
шлях пройдуть у подружжі.

Але вдома завжди вона була Зоєю.
Тож і ми зійшлися на тому, що в газеті буде не паспортне ім’я, а те, яким
дружину кличе чоловік. Та й у селі вона
Зоя, а не Софія.
– Ми з чоловіком переселенці з-за
Бугу, — розповідає жінка. — Мої батьки в 1940-му приїхали на Волинь. А чоловікові перш потрапили на Херсонщину. А вже пізніш (без батька, який
помер, маючи лише 45 літ) перебралися сюди — ближче до кордону. В Усичах, на колонії Валентинів поселилися.
Спочатку ж усі ми думали, що ще повернемося додому. А он як вийшло —
волиняками стали.
Шістнадцять років мала Зоя Михайлівна, а тоді юна Зоя, коли вперше
побачила свого майбутнього чоловіка на вечорницях. Стали зустрічатися. І вже скоро Володимир розказав
удома, що є в Буянах дівчина, яка
йому припала до душі, тож хоче брати її за дружину. А мати йому: «Скажи
своїй дівчині, нехай почекає до осені.
Я вгодую кабанчика, і зробимо тоді
весілля». Так і було. Восени мати нареченого із сестрою прийшли до Зоїних батьків на перемовини. Весілля призначили на 19 і 20 листопада
1949 року. Незважаючи на те, що це ж
повоєння — непростий і бідний час,
молодята сфотографувалися. Знімки
до цього часу збереглися. Високий,
стрункий наречений, а біля нього тен-

дітна наречена у довгій білій сукні й
такому ж розкішному вельоні. Виявляється, одяг молодій позичали. Після вінчання, звичайно, віддали. Хоч,
може, й хотілося, щоб сукня нареченої збереглася, але не кожен міг тоді
дозволити собі таку розкіш.
Так склалося, що Зоя Михайлівна,
як постаршала, то багато літ була го-

ми одне до одного:
« Звикли
її нема — нема мені з ким
говорити. У молодих —
своя мова…

»

сподинею на весіллях («як і на інших
оказіях»), тож бачила різні — бідніші,
багатші. Але навіть нинішні найскромніші — це пишнота порівняно з тим, яке
для них з Володимиром справили.
— Бо як колись було, — каже жінка, — наварять холодцю, киселю, напечуть пирогів, якихось пряників, самогонки-бурячанки зроблять — ото
й усе пригощання. Тепер же не знають, що на столи поставити, — ломляться вони від наїдків. Та, мабуть,
не це головне, раз так багато сімей зараз розпадаються. А над нами, видно,
Бог був. Він дав нам такий розум, що
ми одне одного зустріли і не розми-

нулися, полюбилися і побралися, щоб
все життя бути у парі.
І такий спогад про весільний день:
— Теплий був листопад. Ми як їхали до шлюбу, то сонечко світило.
А як вийшли вже із церкви, то сніжок
лапатий зустрів нас.
Добра прикмета на хороше сімейне
життя.
«У ЦІЙ ХАТІ ЧОТИРИ ВЕСІЛЛЯ
СПРАВИЛИ, ТРОЄ ВИПРОВАДИН
В АРМІЮ»

В Усичах, на колонії Валентинів, починали молодята своє сімейне життя.
Двоє синів тут народилося — Олександр та Іван. А через 5 років Боярчуки-молодші купили стареньку хату
в Шепелі («вона ще й тепер стоїть трохи далі за городом») і зразу ж почали
будувати нове житло, де народилися
їхня єдина донька Галя і найменший
син, якого назвали на честь батька Володимиром. Сьогодні, на жаль, старших синів уже нема на світі — лише
64 і 61 рік відпустив їм Бог. Розповідаючи про це, Зоя Михайлівна не втримується від сліз і каже:
— Дуже важко хоронити дітей.
А ще ж у нас є така незагойна рана:
з десяти онуків двох уже нема. 25 літ
мала дочка Галі, як померла, тільки
два рочки пожив на цьому світі її синочок. Дякуємо Богові, що послав нам
18 правнуків і праправнучку.
Не кожному випадає бачити чотири

Говорили ми і про те, що найважливіше, аби сім’я була міцною. Та ще й
впродовж 70 літ! І ось що промовила
Зоя Михайлівна:
— Найважніше — терпіння, повага, любов. То є фундамент сімейного
життя.
Комусь, може, надто пафосними
здадуться ці слова простої жінки, як ми
кажемо. Але ось так вона думає:
— Як нема любові, то ніщо не миле.
І, виявляється, слово «любов»
не зникло з ужитку ювілярів. Хоч теж
дехто скептично подумає: яка там,
мовляв, любов у такому віці? Тож додамо, що любов у них особлива. Жінка
розповідає:
— Чоловік за все життя ні разу
не назвав мене Зойкою — я для нього тільки Зоя. Він мене навіть пальцем
не вдарив. Я його, як малу дитину гляджу, він завжди чисто одягнений. Шоферував усе життя, але ніхто не бачив
його в засмальцьованому вбранні.
Штани завжди «на кантик», сорочка
свіжа.
А ще про таке повідала Зоя Михайлівна:
— Я піду до церкви, а як вертаюсь,
то з кимось на дорозі, буває, постою,
поговорю. Приходжу додому, а чоловік
каже: «Я вже очі видивився — всі йдуть,
а тебе нема. Думав, батюшка у храмі
закрив».
— Скучаю, — додає Володимир
Олександрович після таких слів. —
Звикли ми одне до одного: її нема —
нема мені з ким говорити. У молодих —
своя мова…
А наші герої — з одного покоління.
Довге життя пройшли разом, стали уже
найріднішими. І ми навздогін усім ювілейним вітанням побажали Боярчукам
в здоров’ї зустріти ще не одну річницю
свого весілля. n

Передплатили –
і виграли! *
Новими власниками призів від
«Газети Волинь» серед читачів, які
передплатили видання на друге
півріччя 2019 року, стали:

500 грн

— Шоломович С. І.
(м. Горохів).
Покривало — Лисюк Ніна Прокопівна (с. Липне Ківерцівського району
Волинської області).

Годинник — Мельник Едуард
(с. Старий Чорторийськ Маневицького
району Волинської області).
* Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 грн із ПДВ.

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ —
ВИПИСУЙТЕ
ТА ВИГРАВАЙТЕ!
Передплатний індекс – 30000.
Якщо ваше прізвище було вказане серед переможців,
але ви ще не отримали приз – телефонуйте
(0332) 72-71-07, 050-0760244.

Хочете
отримати
приз?
Передплатіть на 2020 рік
видання від газети «Волинь»!

Цікава
тижневик

ГАЗЕТА +

двічі на тиждень

на вихідні

двічі на тиждень

Увага, річна

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

30000

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

1 місяць – 36 грн 70 коп.
3 місяці – 110 грн 10 коп.
6 місяців – 220 грн 20 коп.
12 місяців – 440 грн 40 коп.

Передплатний індекс РІЧНОЇ
ПЕРЕДПЛАТИ – 86772,

вона є дешевшою – 409 грн 90 коп.

Цікава
тижневик

ГАЗЕТА +

на вихідні

Читанка
для всіх
місячник

ккорисні
орисні порад
поради
ди

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 60780
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

1 місяць – 6 грн 71 коп.
3 місяці – 20 грн 13 коп.
6 місяців – 40 грн 26 коп.
12 місяців – 80 грн 52 коп.

передплата комплекту
«Газета Волинь»
плюс «Цікава газета
на вихідні» – значно
дешевша і становить
576 грн 90 коп.
Його індекс – 60305

Передплатний індекс комплекту
«Газета Волинь» плюс
«Цікава газета
на вихідні»

60306.

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

1 місяць – 50 грн 00 коп.
3 місяці – 150 грн 00 коп.
6 місяців – 300 грн 00 коп.
12 місяців – 600 грн 00 коп.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
для Волині – 60304, для інших регіонів України – 60307
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

1 місяць – 22 грн 90 коп.
3 місяці – 68 грн 70 коп.

6 місяців – 137 грн 40 коп.
12 місяців – 274 грн 80 коп.

ніхто

місячник

ТАКне КОХАВ
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

60779

1 місяць – 6 грн 71 коп.
3 місяці – 20 грн 13 коп.
6 місяців – 40 грн 26 коп.
12 місяців – 80 грн 52 коп.

*Як отримати приз — читайте на сторінках наших видань.
**Ціни наведені без врахування послуг АТ «Укрпошта».
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ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ВОЛИНІ:
«АТБ» ВПРОВАДЖУЄ ІННОВАЦІЙНІ СЕРВІСИ
Сучасні інноваційні
рішення допоможуть
під час шопінгу майже
чотирьом мільйонам
постійних клієнтів
1044 супермаркетів
«АТБ» у 24 областях
України, включаючи й
нашу Волинь. Найбільша
торговельна мережа
країни вкотре підтвердила
статус драйвера цієї
галузі, розпочавши
у своїх маркетах процес
диджиталізації
Марія ПРИЗЕНКО

агаторічний лідер вітчизняного ритейлу запустив
чат-боти в месенджерах Viber і Telegram. «АТБОТ»
здатен оперативно реагувати
на звернення клієнтів мережі. Цей віртуальний фахівець
за лічені секунди відповість
на запитання покупців, допоможе знайти найближчий магазин, підкаже наявність товару (на полицях маркетів «АТБ»
понад 3,5 тисячі найменувань),
розкаже про акції та знижки, які
нерідко сягають понад 30%.
Якщо клієнт бажає, то робот
надсилатиме йому персональні
повідомлення про акційні пропозиції в цих маркетах.
Створений у межах стратегії диджиталізації торговельної
мережі чат-бот «АТБ» став гідною альтернативою спілкуванню з операторами гарячої лінії.
Зараз багатьом зручніше отримувати консультацію саме через

Б

«АТБ» щороку відкриває
близько сотні нових супермаркетів, де створює п’ять-шість
тисяч робочих місць. Автоматизація максимально спростить
процес підбору персоналу,
а майбутнім співробітникам
дасть змогу не втратити нагоду
приєднатися до більш ніж 60-тисячної команди лідерів.
Щоб скористатися сервісами «АТБОТА», слід відсканувати
QR-код для Viber або Telegram
камерою смартфона. Також
це можна зробити QR-рідером.
QR-код для Viber
«АТБ» щороку відкриває близько сотні нових супермаркетів,
де створює п’ять-шість тисяч робочих місць.

месенджер, оскільки мобільний
телефон завжди поруч.
Розумний «АТБОТ» знає все
і вміє блискавично обробляти
колосальні обсяги інформації.
Технологічне оновлення допоможе «АТБ» й надалі утримувати традиційно високий рівень
сервісу, забезпечити постійний зв’язок із мільйонами клієнтів. Серед опцій бота також
збирання й обробка відгуків
і пропозицій. Компанія надає
зворотний зв’язок — покупець
згодом отримує детальний звіт
про те, як вирішено його питання. Сьогодні це актуально ще й
тому, що навесні 2019 року Кабінет Міністрів України скасував
норму обов’язкового ведення
книги скарг. Така форма захисту прав споживачів безнадійно
застаріла. На відміну від книжки
чат-бот сім днів на тиждень і ці-

лодобово в онлайн-режимі передає менеджменту пропозиції
та побажання клієнтів у 265 містах країни.
Чат-бот стане незамінним
помічником для тих, хто шукає
роботу, в тому числі й у нашому
Луцьку. «АТБОТ» має постій-

QR-код для Telegram

навіть здатен
« Чат-бот
записати майбутнього
працівника
на співбесіду.

»

но оновлювану базу вакансій,
тому допоможе знайти роботу
в компанії «АТБ» максимально
близько до місця проживання
конкретної людини. Він навіть
здатен записати майбутнього
працівника на співбесіду.
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Дотримуючись стратегії
динамічного розвитку, «АТБ»
постійно знаходить нетривіальні рішення у сфері ритейлу.
У дискаунтерах мережі, зокрема й на Волині, вже діють
спеціально розроблені нові
принципи викладки товарів,
працюють POS-термінали,
встановлені новітні кавомашини, апарати для приготування

фрешів і морозива, з’явилися
відділи із власною свіжою випічкою.
Реалізували також інноваційні диджитал-рішення. Наприклад, на численних касах
маркетів можна розрахуватися
мобільним телефоном (із системою Android та підтримкою
NFC). Минулого року запустили
й сервіс Apple Pay, покупці тепер
можуть оплачувати покупки одним дотиком свого iPhone.
Сьогодні в усіх дискаунтерах нового формату встановили холодильне та морозильне
обладнання останнього покоління, новітню систему LED-освітлення. Використовують
сучасні технології утеплення
приміщень, опалення та рекуперації енергії. Все це підвищує енергоефективність
на неймовірні 70% (відповідно,
знижуючи витрати на опалення). А це означає, що у виграші буде й покупець. Крім уже
звичного комфорту, магазини
«АТБ», в тому числі й у нашому місті, приємно здивують
цінами. Оптимізація багатьох
процесів, економія на електроенергії й опаленні та співпраця
з виробниками дають компанії
можливість постійно утримувати невисокі ціни — на 10–15%
нижчі за середньоринкові.
Якщо йдеться про ексклюзивний асортимент власних торгових марок (понад 900 найменувань), то клієнт може зекономити 30% і навіть більше.
Ще одним інноваційним
проєктом «АТБ» стало експериментальне відкриття відносно невеличких, але зручних
маркетів формату «магазин
біля дому». Концепцію «АТБExpress», який завжди поруч
і завжди відкритий, розробили
спеціально для спальних районів великих міст. n

А

ПП БУРМАКА Н. П.
14 та 21 грудня

відбудеться індивідуальний
прийом лікарями
ефективне лікування
від

АЛКОГОЛЬНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ,
НАРКОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування I анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6
(Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75I11I75,20I05I55, моб.:
095I808I20I53, 098I388I88I36.
м. Рівне, тел. (0362) 43I57I58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова, 1/1, (0472)
63I16I16, 63I25I28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

Читайте нас
24 години поспіль
на VOLYN.COM.UA
НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 99 49 907

Майже півтори тисячі гривень штрафу загрожує лучанину
за спалювання листя. Порушення Правил благоустрою міста за-

Роботи з прикрашання ялинок стартували на Театральному майдані в Луцьку. Дерева вже «одягнули»

фіксували інспектори департаменту муніципальної варти на вулиці
Ковельській. На чоловіка склали протокол, за такі дії передбачена
відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 гривень.

в гірлянди, а згодом на них розвісять новорічні атрибути,
поряд встановлять традиційне святкове містечко. Запалювання вогнів відбудеться 19 грудня, на Святого Миколая.

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається 2-кімнатна велика
квартира в Луцьку. Тел. 098 66 06 303.

l Продається газифікований будинок з усіма господарськими спорудами. Є 0,25 га землі (с. Бобли Турійського району). Тел.: 050 72 60 037,
097 10 50 569.
l Продається хата з усіма надвірними спорудами (7.30 х 10, 3 кімнати,
кухня). Є комора, сіни, колодязь, льох,
0.50 га городу. Земля приватизована
(с. Боровичі Маневицького району).
Тел. 050 62 59 253.
l Продаються у Луцьку (район вул.
Дубнівської) два утеплені будинки
на одному подвір’ї (72 кв. м і 35 кв. м,
усі зручності). Є два сараї, льох,
0.06 га городу, у дворі — бруківка.
Тел.: 095 82 56 503, 099 47 62 577.
l Продається будинок у с. Угринів
Горохівського району зі всіма надвірними спорудами. Є газ, вода, парове
опалення, туалет, душова кабіна. Ціна
за домовленістю. Тел. 050 68 74 120.
l У с. Маковичі Турійського району
продається недобудована хата. Є 1 га
землі. Тел. 096 17 56 571 (з 11.00 до
17.00).
l Продається огороджена садиба
(велика хата, гаражі, господарські будівлі, 0.25 га городу, є усі комунікації).
Житловий масив с. Тарасове (200 м
від Луцька). Тел. 067 49 82 214.
l Продається приватизована земельна ділянка під забудову (0.25 га)
у с. Велика Яблунька Маневицького
району. Ділянка рівна, близько від
центральної дороги. Ціна договірна.
Тел.: 095 42 21 163, 067 33 63 506.

АВТОРИНОК
l Продається

автомобіль
ВАЗ-21043, 2005 р. в., зелений колір,
5-КПП, бензин, двигун — 1,5. Ціна

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

34 000 грн. Торг. Тел. 050 53 39 718 (телефонувати у вечірній час).

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається двигун Д-240 (б/в)
з документами. Ціна 10 000 грн.
Тел. 068 64 47 821.
l Продам недорого мінітрактор ХТЗ-12 з причепом (Ківерцівський район). Тел.: 095 19 88 928,
067 73 14 883.
l Продам трактор МТЗ-80, велика
кабіна, 1994 р. в., технічно справний.
Тел.: 050 81 61 754, 068 06 03 282.
l Продам трактор МТЗ-80, 1992 р. в.,
у доброму стані, є документи. Тел.:
050 53 95 710, 098 63 05 257.
l Продам: гноєрозкидачі, дискові
борони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки,
сінограбарки, розкидачі міндобрив,
косарки роторні, грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини
та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264,
095 00 50 455, 095 81 59 912,
096 34 46 777.
l Продам мінітрактори (японського
виробництва): «Кубота», «Янмар»,
«Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від
17 до 80 к/сил). Повний пакет документів, без використання в Україні (фреза у подарунок). Можлива доставка. Тел.: 097 76 27 586,
050 56 17 800, 096 74 51 932.
l Продам: трактори Т-25, МТЗ,
«Джон Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки,
обприскувачі (навісні та причіпні),
саджалки, сівалки, плуги та плуги
оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив,

шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO»,
різну с/г техніку. Тел.: 097 23 95 170,
066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Недорого продається холодильник
«Днепр-2» (б/в) у доброму робочому
стані. Тел. 050 24 15 094.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова,
пісок, щебінь різних фракцій (насипом
та в мішках), камінь бут, цеглу білу
та червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу
будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам: торфобрикет, вугілля (сортове і для кузні). Можлива доставка.
Послуги автомобілем (самоскид).
Тел.: 050 43 84 608, 098 48 13 899.
l Продам: дрова (рубані, чурки,
метрові), пісок, щебінь, цеглу, відсів,
глину, чорнозем, торф, торфобрикет, цемент, бутовий камінь. Вивезу
будівельне сміття. Послуги автомобілем «Бобкат». Тел.: 098 91 25 884,
050 60 97 986.
l Продам: дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, цеглу білу та червону (нову та б/в), шифер (б/в), пісок,
щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставлю. Послуги мінінавантажувачем
«Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам: торфобрикет (у мішках
і насипом), цеглу (нову та б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), пісок, щебінь, відсів, керамзит,
цемент, глину, торфокрихту. Вивезу
сміття. Доставлю автомобілем ЗІЛ
(самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 050 72 27 271,
096 80 00 567.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні),
рейки монтажні (в наявності, а також
на замовлення). Є дрова м’яких порід
(вільха, осика) та твердих (ясен, граб,
береза), відходи, обаполи. Доставлю.
Тел.: 095 57 21 004, 068 41 10 458,
093 11 47 595.
l Продам: жом, дрова (рубані,
чурки, метрові), торфобрикет, торфокрихту, пісок, щебінь, відсів, цеглу,
гній, землю на вимостку. Доставлю
по області. Вивезу будівельне сміття.
Послуги автомобілем ЗІЛ та «Бобкат».
Тел.: 099 62 16 400, 068 20 84 863.
l Продам: жом, гній, дрова рубані, пісок, щебінь, цеглу, відсів,

ПРОДАЮТЬСЯ:
lкільця залізобетонні на каналізацію,
вигрібні ями, септик
з кришками діам. 1.2, 1.7, 2.2 м,
l труби залізобетонні діам. 0,5 м, 0, 7 м,
0,8 м.
ТЕЛ. 050 674 24 65.
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землю на вимостку, торфобрикет,
торфокрихту. Доставлю по області.
Вивезу будівельне сміття. Послуги
автомобілем ЗІЛ та «Бобкат». Тел.:
050 94 14 824, 096 60 12 782.
l У Рожищенському районі продаються кобила (3 роки) і романівські
вівці (кітні). Тел. 095 61 11 163.
l Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Продам молоду кобилу (5 років).
Ціна 14 000 грн. Торг (Горохівський
район). Тел. 095 70 69 709.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
l Дорого куплю корів, биків, коней,
лошат. Тел. 068 91 57 460.
l Куплю картоплю (велику та насіннєву), квасолю, буряк, моркву, часник.
Тел.: 096 72 66 046, 095 87 55 379.
l Продається цуценя московської сторожової (2 міс., дівчинка).
Ціна 3 000 грн. Тел.: 050 83 19 959,
067 38 57 688.

ПОСЛУГИ
l Чищу та реставрую подушки, ковдри, перини (пересипаю, перешиваю,
кварцую). Під’їжджаю до кожного двору. Тел.: 066 70 45 841, 096 17 01 933.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний двосторонній дуб), а також штахети жалюзного
типу (горизонтальні), металеві кольорові водостічні системи (труби,
ринви, коліна). Тел.: 099 64 21 028,
096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублений сертифікат (серія ВЛ
№ 0229092) на право власності на земельну частку (пай), зареєстрований
за № 190 КСП «Скобелка» і виданий
на ім’я Костецький Володимир Федорович, вважати недійсним.
l Викрадені документи (свідоцтво про
народження (видане 1.12.1972 р.),
трудова книжка (від 10.1989 р.), дипломи (ВДНУ ім. Лесі Українки (1995 р.)
та Тернопільського ДПУ ім. Володимира Гнатюка (2003 р.), ідентифікаційний код, паспорти громадянина України (1993, 1997, 1998, 2018), свідоцтво про розірвання шлюбу (2005 р.),
медико-санітарні книжки (з 1989 до
2018 р.р.), видані на ім’я Супоровська
(Павлюк) Алла Валеріївна, вважати
недійсними.

ПРОДАЄТЬСЯ ХАТА В СЕЛІ ПІСКИ ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ.
Є ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА 0,15 ГА.
Ціна за домовленістю. Тел. 0971552622.
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ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

n Проблема

Фото @oleksiitovpyha.

Непорозуміння з батьками, насильство у стосунках —
глядачі бачили в цих історіях себе.

Розкажіть про свої «рубці» — і це буде спробою вижити
після болю.

СТОЛИЧНІ МИТЦІ ПОКАЗАЛИ ЛУЧАНАМ
«ШРАМИ» ВІД ЗНУЩАНЬ
Нещодавно київський
сучасний «Дикий театр»
спільно з ООН «Жінки
в Україні» презентував
провокативну виставу
у Волинському
обласному академічному
театрі ляльок у рамках
всесвітньої кампанії
«16 днів активізму проти
гендерно зумовленого
насильства»
Лариса ЗАНЮК

уцьк столичні актори навідали вперше, тому хвилювалися, як сприймуть
їхню нову постановку в нас,
бо це ж повний зал глядачів. І
переважно — молода публіка,
здебільшого жінки. Сприймали

Л

спектакль щиро, плакали відверто, аплодували гучно. Чесно кажучи, і мені вперше після
вистави не хотілося просто
встати і йти. Душили сльози, і
боліли власні шрами.
Далі «Дикий театр» поїде
до Чернівців, Сум, Запоріжжя,
Херсона. І всюди вхід на «Шрами» — вільний, аби показати
відверті зізнання якомога більшій кількості глядачів. В основі
п’єси — історії жінок, які зазнали насильства — психологічного, фізичного, сексуального.
Ярослава Кравченко, засновниця театру, натякнула, що
у виставі можна впізнати себе, і
це не дуже приємно, тому краще вийти перед початком. Але
ніхто не наважився.
Серед декорацій — мотуз-

ки для білизни, які нагадують,
що все це відбувається щодня в будинках, кімнатах, гуртожитках. Ще одна промовиста
декорація — ліжко–стіл–батарея, що рухається сценою, біля
якого відбуваться безперервні
дії, що завдають шрамів.
Домашнє насильство, непорозуміння з батьками, стосунки — те, про що говорили
жінки на сцені. Наругу, яку не
помічають, вважають нормою і
нікуди не звертаються, не розповідають про це, не виносять
сміття з хати. Зовні щасливі люди можуть приховувати
стільки внутрішнього болю і
травм — «шрамів»! Історії настільки болючі, що, слухаючи
їх, не соромишся плакати.
…Вічно п’яний батько б’є
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доньку–підлітка і навіть кидає в
неї ножем, а мама якось безглуздо покриває його; 7–річна дівчинка, якої домагається сусід,
терпить, бо не знає, як сказати
мамі, пізніше, аби заглушити
душевний біль, завдає собі фізичного — ріже руки ножем,
коле голками і мовчить; доросла
пані остерігається народжувати
через дитячі комплекси і боїться мати доньку; дружина вічно
втікає і повертається до свого
чоловіка, який її постійно б’є…
Усе це взято з реальних
50 історій різних жінок. Половина — анонімних. Спочатку творчині відібрали кілька сюжетів і
зробили глибинні двогодинні
інтерв’ю, котрі потім опрацьовувала драматургиня Кіра Малініна.

www.volyn.com.ua

— Була дівчина, яка спочатку розповіла історію з дитинства нам, а лише через два
дні — мамі. Це підштовхнуло її
заговорити. Ми хотіли, аби цей
проєкт дав можливість не мовчати іншим, — каже засновниця
театру. — Якщо жінка побачить
себе в героїні, то принаймні
буде знати, що вона не сама.
Часто в таких ситуаціях може
видаватися, що ми одинокі й
нам ніхто не допоможе.

жінка побачить
« Якщо
себе в героїні, то
принаймні буде
знати, що вона не
сама. Часто в таких
ситуаціях може
видаватися, що ми
одинокі й нам ніхто
не допоможе.

»

Ці історії пройшли через
власні емоції чотирьох актрис:
Анни Кузіної, Анни Абрамьонок, Наталки Кобізької, Марини Сердешнюк. На репетиціях
і вони пригадали свої шрами.
Одна — що її ледь не зґвалтували. Пам’ять це запаковувала
в коробочку, яку потрібно розкрити, щоб полегшало.
Актори «Дикого театру» хочуть достукатися до людей, у
яких давні рани, кожна друга
жінка може згадати схожу історію зі свого життя. Коло людей,
які потерпіли від насильства, —
дуже широке.
Вистава закінчується епізодом, де жінки леліють новонароджену дівчинку, — є надія,
що її життя буде без шрамів. n

А

ТЕСТ: ЖИТЛОВА СУБСИДІЯ БЕЗ ПОРУШЕНЬ
(перевірте себе і сусіда)

Що слід пам’ятати одержувачеві житлової субсидії, щоб не опинитися серед порушників і не втратити право на підтримку від держави?

ДАЙТЕ ВІДВЕРТУ ВІДПОВІДЬ НА ЧОТИРИ ЗАПИТАННЯ:
1. ЧИ ПРАВИЛЬНО ВИ ВКАЗАЛИ
У ДЕКЛАРАЦІЇ РЕАЛЬНІ ДОХОДИ:

2. ЧИ НАДАЛИ ВСІ ПРАВИЛЬНІ
ДАНІ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН:

3. ЧИ ВИ ЗАДЕКЛАРУВАЛИ
ДАНІ ЩОДО ВСІХ:

- дохід від неофіційної здачі
майна в оренду;
- дохід від реалізації власного
майна
- незадекларовані приробітки;
- інші надходження (у тому числі
закордонні перекази).

- транспортні засоби молодше
5 років;
- майно, товари, послуги
вартістю понад 50 тис. грн,
придбані за 12 міс. до
звернення.

- осіб зі складу
домогосподарства та членів
їх сімей, незалежно від
місця реєстрації та
фактичного проживання.

4. ЧИ ПОВІДОМЛЯЛИ ВИ
У 30-ДЕННИЙ ТЕРМІН ПРО ЗМІНИ:
- складу зареєстрованих у помешканні;
- набору житлово-комунальних послуг;
- придбання транспортного засобу (авто, мотоцикл тощо )
молодше 5 років;
- придбання товарів та послуги вартістю понад 50 тис. грн;
- отримання спадщини, цінних дарунків.

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ:
Ви відповіли «так» на всі запитання. Вам немає чого хвилюватися, Ви є сумлінним
отримувачем!
Ви вагалися з відповіддю хоч на одне запитання. Є привід проконсультуватися у місцевому
органі соціального захисту населення – раптом ви чогось не врахували.
Ви відповіли «ні» на одне чи більше запитань. Це означає, що невдовзі у держави можуть
виникнути сумніви – а чи законно Ви отримували кошти?

Про факти незаконного отримання субсидій, інших видів соціальної підтримки повідомляйте на «Гарячу лінію» 0-800-502-757 .
Соціальна підтримка надається за рахунок наших податків і має надходити тим, хто її справді потребує! Контролюємо спільно!
Матеріал підготовлено в рамках проєкту Міністерства соціальної політики України «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що впроваджується за сприяння
Світового банку

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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n Знай наших!
Фото Олександра ПІЛЮКА.

діти виростуть, вони будуть
справжніми патріотами, здатними захистити свою землю.
За кілька хвилин до заходу учасники параду зізналися
нам, що трохи хвилюються,
хоча і репетицій було достатньо. Учениця 7-го класу Ангеліна переймалася, якби не
осоромитися перед батьками
та атовцями. А п’ятикласник
Ярослав продекламував нам
свою речівку: «Прикордонник стоїть на посту у зеленім
яскравім береті…».

« Виявилося,
що в нас є чимало
Нацгвардійці ліцею – гарніші, ніж аваковські!

У купичівському «війську» вже давно гендерна рівність.

Першокласники — військові кухарі,
другокласники — госпітальєри…
З одного боку, це був грандіозний парад, який мав показати всю силу і міць
українського війська, а з іншого — тепле, сімейне свято, в яке діти та дорослі
вклали багато праці та любові
Леонід ОЛІЙНИК

коридори на «розумний» простір, здобувати знання в якому
весело та цікаво.
Тут надзвичайно насичена
програма позакласних занять,
активно впроваджується інклюзивна освіта. Серед численних проєктів та ініціатив
ліцею — традиційний огляд–
конкурс строю і пісні.
Щороку до Дня Збройних

ро те, що Купичівський
ліцей Турійського району — особливий навчальний заклад, знає вже вся
країна. Про нього не раз писали та знімали сюжети місцеві
та всеукраїнські ЗМІ. Свого
часу тутешні педагоги перетворили традиційні шкільні

П

Вітаємо!
14 грудня святкуватиме 70-річчя чуйний
чоловік, найкращий тато, дідусь і прадідусь,
житель села Пульмо Шацького району
Степан Семенович
ШУЛЬГА.
Хороших є людей багато,
Та хоч планету обійди,
Таких, як прадідусь, дідусь, чоловік,
наш тато,
Такого точно не знайти.
Наш славний і рідний, найкращий на світі,
З вами нам затишно завжди і світло.
Ви гарний господар і батько чудовий,
Даруєте турботу та море любові.
Дякуємо за серце чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас.
За добру пораду, привітну усмішку
Низький вам уклін від кожного з нас.
З любов’ю
дружина, 10 дітей,
10 внуків, правнучка.
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Новорічні передбачення
Багаторічний стаж роботи
ВІД ПРОВИДИЦІ
і бездоганна репутація!
Підкорила багатьох
Софії Вікторівни
людей своїм даром та
вмінням робити людей
щасливими
У її силах коригувати
долю, знімати негативи будьякої складності, поєднувати і
повертати люблячі серця, позбавляти самотності, залежності від ворогів, відкривати
шляхи удачі та везіння.

Оплата після результату.
Життя в людини одне,
тож проживіть його
красиво і щасливо.

Не будьте байдужими до себе та
своїх близьких!

сил України учні закладу перевтілюються у солдатів та
офіцерів і марширують перед
батьками, вчителями, а головне, перед своїми захисниками: ветеранами російсько–
української війни. Найменші
— військові кухарі та медики, старшокласники представляють більш грізні роди
військ.

Форму дітям пошили своїми силами: звертались по
допомогу до військкоматів,
шукали тканину на секонд–
хендах, приносили з дому.
Про це розповів директор
закладу Олександр Гончарук.
Він каже, що цей парад учителі
влаштовують не для глядачів,
а для учнів.
— Сподіваємося, коли ці

сучасних пісень
про захисників,
а українські
«Офіцери» звучать
значно яскравіше,
ніж затертий хіт
Газманова.

»

Даремно діти хвилювалися: свято вдалося. Це доводили щасливі і розчулені обличчя
глядачів. Виявилося, що в нас
є чимало сучасних пісень про
захисників, а українські «Офіцери» звучать значно яскравіше, ніж затертий хіт Газманова.
Всі учасники конкурсу перемогли у різних категоріях,
усі отримали нагороди й солодощі від «головнокомандувача» — директора школи.
За «відмінний результат» журі
відзначило «бійців» четвертого, сьомого та восьмого класів. n
Відео і фото з події — на сайті

VOLYN.COM.UA

Кодування супутникового
телебачення:
що робити, аби не залишитись
без каналів у 2020 році
Наразі українські телеканали мовлять на супутнику у відкритому вигляді,
тобто дивитись їх можна безкоштовно, якщо у вас встановлена супутникова
тарілка та тюнер. Проте з січня 2020 року телевізійний сигнал буде закодовано, а це означає, що дивитись телебачення, як раніше, вже буде неможливо.
Для чого це відбувається та що робити — розповідаємо у нашій статті
1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНІАН
ТБ, Бігуді, СТБ, ICTV, Новий канал, М1,
М2, Оце, Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter–фільм, Україна, НЛО
TV, Індіго TV — ось перелік телеканалів,
які буде закодовано. Такі зміни давно
назрівали: практика безкоштовного
супутникового телебачення вже давно
відійшла у минуле у світі, а кодування
сигналу — обов’язкова міра для його
захисту. Саме тому вже 20 січня 2020
року відбудеться важливий для розвитку
українського телебачення крок — кодування супутникового сигналу.
Тим, хто не є абонентом супутника, перейматись через зміни не варто — для них нічого не зміниться, адже
цифрове ефірне, ОТТ та IPTV, тобто інтернет-, телебачення, не зазнають жодних змін. Проте глядачі, які завдячують
саме супутниковій тарілці доступом до
телебачення, повинні прийняти рішення:
придбати тюнер і залишитись із тим же
набором каналів, що й до кодування, або
дивитись телебачення в інші, зазначені
вище, способи, чи нічого не робити і від
бездіяльності залишитись на супутнику,
але без 23 перелічених на початку провідних українських каналів.
Якщо ви бажаєте залишитись на супутниковому телебаченні, замінювати
тарілку вам не потрібно — вона лише
приймає сигнал. Розкодовує сигнал
тюнер — саме його потрібно придбати і

встановити, оскільки попередні тюнери,
якими ви користуєтесь зараз, не призначені для розкодування сигналу.
Впізнати потрібний тюнер ви зможете за маркуванням «УТБ», а придбати у
роздрібних мережах електроніки та побутової техніки, в інтернет–магазинах, у
майстрів з підключення супутникового
обладнання, а також у операторів супутникового телебачення Viasat або XtraTV.
Такий тюнер — єдиний сертифікований та підтримує систему кодування
Verimatrix. Звертайте на це увагу, коли
купуватимете його. Наразі його рекомендована роздрібна вартість становить 1099 грн.
Але це ще не все: дивитись телебачення безкоштовно після кодування не
вийде — вам потрібно придбати тюнер
та підключитись до одного із двох офіційних операторів супутникового телебачення Viasat або XtraTV, обрати тариф
та сплачувати його щомісячну вартість.
Інформацію про тарифи та пропозиції офіційних операторів можна знайти за посиланнями https://viasat.ua/,
https://xtratv.com.ua/.
Якщо ж вам незручні витрати, пов’язані із кодуванням, у відкритому доступі
залишаться суто інформаційні телеканали, які не будуть закодовані. Усього
їх близько 40 і для їхнього перегляду не
потрібно нічого додатково купувати та
налаштовувати.

SUDOKU

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
Чоловік повернувся з роботи і обурено кричить на дружину:
— Вечеря знову не готова! Я голодний, як вовк…
Йду в ресторан!
— Почекай п’ять хвилин! — просить жінка.
— Що ж ти встигнеш приготувати за цей час?
— Нічого! Я переодягнуся і піду з тобою!

:)) :)) :))
Донька прокидається вночі:
— Мамо, розкажи мені казочку!
— Спи… Тато вранці прийде, розповість нам
обом…
:)) :)) :))
У ресторані сидить пара. Повечеряли. Дівчина
кличе офіціанта і починає діставати гроші, щоб
заплатити. Хлопець каже їй:
— Кохана, не варто, я сам з ним розрахуюся.
Давай сюди гроші.

Правила
нескладні:
заповніть
порожні клітинки
цифрами від 1
до 9 так, щоб у
кожному рядку
і кожному
стовпчику не було
двох однакових
цифр.
Леонід
МАНЧИНСЬКИЙ.
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ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ
31 жовтня

Програма телепередач на 16 — 22 грудня
ПОНЕДІЛОК, 16 ГРУДНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Дуда і Дада» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 00:30, 05:15
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла» 11:40
Д/ц «Тайська кухня» 12:05,
14:15 Телепродаж 12:30 Д/ц
«Кухня По» 13:10 Бюджетники
13:45, 16:55, 04:50 Пліч-о-пліч
14:30, 20:30 Д/с «Акулячий
маг» 15:15 Д/с «Секрети замків
Великобританії» 17:30, 02:55
Перша шпальта 18:25, 01:05
Тема дня 19:25 Український бал
21:30, 00:55, 05:40 UA:Спорт
21:45 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 22:15 Х/ф
«ДОНБАС» 02:00 Розсекречена
історія 03:20 Схеми. Корупція в
деталях 03:50 #ВУКРАЇНІ 04:20
Спільно

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку 11»
13:15, 14:15 «Світ навиворіт - 4:
В’єтнам»
15:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:10, 22:45, 23:10 Т/с
«Відморожений»
23:45 «Дубінізми»: Підсумки від
О. Дубінського»

ІНТЕР
06.05, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10 «Ранок з Інтером»
09.20, 18.00, 19.00, 02.25 Токшоу «Стосується кожного» 11.10,
12.25 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА «80»
15.50 «Чекай на мене. Україна»
20.00, 03.10 «Подробиці» 21.00
Т/с «По різних берегах» 23.50
Х/ф «ДНІПРОВСЬКИЙ РУБІЖ»
03.55 «Орел і Решка. Шопінг»
05.10 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка» (12+)
16:00, 23:30 Історія одного
злочину (16+)
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка
2» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Інше життя Ганни»
(12+)

СТБ
06:45 Т/с «Коли ми вдома»

08:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
10:40 МастерШеф (12+)
15:40, 18:00 Хата на тата (12+)
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
21:00, 23:45 Т/с «Я все тобі
доведу» (16+)

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Т/с «Відділ 44» (16+)
05:50 Громадянська оборона
06:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:00 Не дай себе обдурити
10:50, 13:20 Т/с «Ніконов і Ко»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:10 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СОЛДАТ-2:
ПОВЕРНЕННЯ» (16+)
15:40, 16:20 Х/ф «РОБІН ГУД»
(16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:15 Багач - бідняк
21:20 Т/с «Пес» (16+)
22:20 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:35 Kids Time
06:10 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:40 Х/ф «УЧЕНЬ МЕРЛІНА»
(16+)
11:30 Х/ф «КАБЛУЧКА
ДРАКОНА»
13:10 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК.
ПРОТИСТОЯННЯ» (12+)
16:10 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
18:00 Lе Маршрутка
19:00 Ревізор
22:00 Страсті за Ревізором

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:10,
01:40 Правда життя 09:05, 00:30
Речовий доказ 10:15, 16:55 Дикі
і озброєні 11:15, 17:55 Сучасні
дива 12:05 Там, де нас нема
13:05 Гордість України 13:55 Код
доступу 14:55, 23:30 Загадки
Всесвіту 15:55, 21:45 Життя після
людей 18:45 У пошуках істини
19:40 Майор «Вихор» 20:45 Їжа
богів 22:35 Невідома Південна
Америка 02:40 Таємниці
дефіциту 05:00 Академік
Корольов

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 М/ф «Земля до початку
часів 10: Міграція
Довгошиїв»
11:30, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
20:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00 Мультфільми

ВІВТОРОК, 17 ГРУДНЯ

07:50 «Помста природи»
09:05, 18:15 «Спецкор»
09:50, 18:50 «ДжеДАІ»
10:25 Т/с «Стоматолог»
14:30 Х/ф «ВТІКАЧІ»
16:10 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ПОЧАТОК. РОСОМАХА»
(16+)
19:25 Т/с «Команда» (16+)
21:35, 23:15 Т/с «CSI: Місце
злочину-3» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Остенде - Гент. Чемпіонат
Бельгії
07:45, 13:25 Журнал Ліги
чемпіонів
08:15 Ворскла - Карпати.
Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
11:45, 23:40 Yellow
11:55, 13:55, 15:25 Топ-матч
12:05 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
13:00 LIVE. Жеребкування 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
14:00 LIVE. Жеребкування 1/16
фіналу. Ліга Європи
УЄФА
14:25 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
14:30 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:05 «AUTO ГОЛ!»
16:20 Валенсія - Реал. Чемпіонат
Іспанії
18:05 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
19:00 Вольфсбург - Боруссія (М).
Чемпіонат Німеччини
20:45 Чемпіонат Італії. Огляд туру.
Прем’єра
21:40 LIVE. Кальярі - Лаціо.
Чемпіонат Італії
23:50 Сосьєдад - Барселона.
Чемпіонат Іспанії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00,
09.00, 17.30, 18.30, 20.00 Одного
разу під Полтавою 08.30, 23.00
Казки У Кіно 09.30, 16.30 Країна
У 10.00 СуперЖінка 11.00,
19.00 4 весілля 12.00, 03.15
Панянка-селянка 13.00 Т/с
«Рання пташка 2» 14.00 М/ф
«Червона Шапка проти зла»
15.30 Вечірка 2 17.00, 18.00,
21.00 Танька і Володька 22.00
Т/с «Королі палат» 00.00 Казки
У 01.00 (kat17+) 02.00 Теорія
зради 02.50 Т/с «Домашній
арешт» 04.05 Віталька 05.50
Корисні підказки

НТН
05.00, 04.55 «Top Shop» 05.45
Х/ф «НЕВИЗНАЧЕНА ОСОБА»
07.35, 17.00, 03.40 «Випадковий
свідок» 08.10 Х/ф «ЗНОВУ
НЕВЛОВИМІ» 10.50, 19.30
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.10
«Свідок» 12.50 «Таємниці світу»
14.10, 16.50 «Речовий доказ»
18.20 «Свідок. Агенти» 21.20,
23.45 Т/с «Хейвен» (12+) 01.40
Х/ф «СЛІПИЙ» (16+) 03.55
«Правда життя»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Дуда і Дада» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 18:20, 22:15, 00:30, 03:00,
05:25 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Росселла»
11:40 Д/ц «Тайська кухня»
12:05, 14:15 Телепродаж 12:30
Д/ц «Кухня По» 13:10 Відкривай
Україну з Суспільним 13:45
Пліч-о-пліч 14:30 Д/с «Акулячий
маг» 15:15 Бюджетники 15:45
#ВУКРАЇНІ 16:25 Клубний
чемпіонат світу з футболу FIFA
2019 (Катар). Доха. Матч за
5-те місце 18:45, 03:25 Тема
дня 19:15 Наші гроші 19:50,
01:05 Чемпіонат світу з хокею
з шайбою серед юніорів U20.
Італія - Україна 22:50 Клубний
чемпіонат світу з футболу FIFA
2019 (Катар). Доха. Півфінал
1. Фламенгу - W3 03:55
Розсекречена історія 04:50
Перша шпальта

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку 11»
13:15, 14:15 «Світ навиворіт - 4:
В’єтнам»
15:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:10, 22:45, 23:10 Т/с
«Відморожений»
23:45 Х/ф «СПАДОК
БЛУДНИЦІ» (18+)

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.15
«Корисна програма» 11.15,
12.25 Т/с «Готель «Імперіал»
13.25 Т/с «Дамське щастя»
14.30, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок. Сімейна хроніка»
18.00, 19.00, 02.25 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
03.10 «Подробиці» 21.00 Т/с
«По різних берегах» 23.50
Х/ф «ДВА КАПІТАНИ» 03.55
«Орел і Решка. Шопінг» 05.10
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка» (12+)
16:00 Історія одного злочину
(16+)

18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка
2» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Інше життя Ганни»
(12+)
23:20 Контролер

СТБ
06:55 Т/с «Коли ми вдома»
08:55 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
10:50 МастерШеф (12+)
14:35, 18:00 Хата на тата (12+)
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:10 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
19:05 Таємниці ДНК (16+)
21:00, 23:45 Т/с «Я все тобі
доведу» (16+)

ICTV
05:35, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Багач - бідняк
11:55, 13:20 Х/ф «ПАТРУЛЬ
ЧАСУ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20, 21:20 Т/с «Пес»
(16+)
16:50 Х/ф «ПОМПЕЇ» (16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
22:30 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
23:30 Т/с «Юрчишини» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
07:00, 08:05 Kids Time
07:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:10, 17:00, 19:00, 23:10 Хто
проти блондинок? (12+)
10:10 Т/с «Новенька» (16+)
11:10 Т/с «Цілком таємно»
(16+)
16:00, 21:00 Вар’яти (12+)
22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «Решала-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:05 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «ТІНЬОВІ ВОВКИ»
(16+)
14:55 Х/ф «ГОНЩИК»
19:25 Т/с «Команда» (16+)
21:35, 23:20 Т/с «CSI: Місце
злочину-3» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Львів - Колос. Чемпіонат
України
07:45 Ювентус - Удінезе.
Чемпіонат Італії
09:30 Журнал Ліги чемпіонів
10:00, 15:40, 22:15 Футбол
NEWS
10:20 Yellow. Прем’єра
10:30 Ворскла - Карпати.
Чемпіонат України
12:15 «Великий футбол»
13:55 Остенде - Гент. Чемпіонат
Бельгії
16:00 «AUTO ГОЛ!»
16:15 Баварія - Вердер.
Чемпіонат Німеччини
18:00 «Шлях до Ель Класіко».
Чемпіонат Іспанії.
Прем’єра
18:50 Сосьєдад - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
20:35 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
21:25 LIVE. Боруссія (Д) Лейпциг. Чемпіонат
Німеччини
23:25 Yellow
23:35 «Шлях до Ель Класіко».
Чемпіонат Іспанії

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00,
09.00, 17.30, 18.30, 20.00
Одного разу під Полтавою
08.30, 23.00 Казки У Кіно
09.30, 16.30 Країна У 10.00
СуперЖінка 11.00, 19.00 4
весілля 12.00, 03.15 Панянкаселянка 13.00 Т/с «Рання
пташка 2» 14.00 М/ф «Бджілка
МЕГА
Майя та медові ігри» 15.30
06:00 Бандитський Київ 08:10, Вечірка 2 17.00, 18.00, 21.00
Танька і Володька 22.00 Т/с
01:40 Правда життя 09:10,
«Королі палат» 00.00 Казки У
00:30 Речовий доказ 10:20,
01.00 (kat17+) 02.00 Теорія
17:00 Дикі і озброєні 11:20,
18:00 Сучасні дива 12:10 Там, зради 02.50 Т/с «Домашній
арешт» 04.05 Віталька 05.50
де нас нема 13:10 Гордість
Корисні підказки
України 14:00 Код доступу
15:00, 23:30 Загадки Всесвіту
НТН
16:00, 21:45 Життя після людей
18:50 У пошуках істини 19:45 05.25 Х/ф «СВЯТЕ
СІМЕЙСТВО» 07.55, 17.00,
Чорна піхота 20:45 Їжа богів
03.00 «Випадковий свідок»
22:35 Невідома Австралія
08.30 Ранковий «Свідок» 09.00
02:40 Ризиковане життя
Х/ф «НАЙОСТАННІШИЙ
К-1
ДЕНЬ» (12+) 10.50, 19.30 Т/с
«Той, що читає думки» (16+)
06:30 «TOP SHOP»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
«Свідок» 12.50 «Свідок. Агенти»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
11:30, 18:10 Т/с «Мисливці за 14.10, 16.50 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровi» 21.20,
реліквіями»
23.45 Т/с «Хейвен» (12+) 01.40
15:10, 22:00 «Орел і Решка.
«Таємниці кримінального світу»
Навколо світу»
03.40 «Легенди бандитської
20:00 «Орел і Решка. Морський Одеси» 04.00 «Правда життя»
сезон»

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ

06:00 М/с «Дуда і Дада» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 18:00, 22:15, 00:30, 03:00,
05:25 Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла» 11:40 Д/ц
«Тайська кухня» 12:05, 14:15
Телепродаж 12:30 Д/ц «Кухня По»
13:10, 04:10 #ВУКРАЇНІ 13:45,
17:15, 05:10 Пліч-о-пліч 14:30 Д/с
«Акулячий маг» 15:15 Хто в домі
хазяїн 15:45 Відкривай Україну
з Суспільним 16:15 Д/ф «Індія.
Слідами тигра» 17:30 Наші гроші
18:25, 03:25 Тема дня 19:15
Перший на селі 19:50, 01:05
Чемпіонат світу з хокею з шайбою
серед юніорів U20. Україна Естонія 22:50 Клубний чемпіонат
світу з футболу FIFA 2019 (Катар).
Доха. Півфінал 2. W 2 - Ліверпуль
04:40 Схеми. Корупція в деталях

05:10 Абзац
07:05, 08:35 Kids Time
07:10 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:40 Суперінтуїція (12+)
10:40 Т/с «Новенька» (16+)
11:30 Т/с «Цілком таємно» (16+)
16:10, 21:00 Improv Live Show
(12+)
17:10 Діти проти зірок
22:00 Т/с «Будиночок на щастя»
23:10 Х/ф «ДУЖЕ СТРАШНЕ
КІНО 2» (18+)

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку 12»
13:15, 14:10 «Світ навиворіт - 4:
В’єтнам»
15:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:10, 22:45, 23:10 Т/с
«Відморожений»
23:45 Х/ф «ЗАПОВІТ
БЛУДНИЦІ» (18+)

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.10 «Корисна
програма» 11.15, 12.25 Т/с
«Готель «Імперіал» 13.25 Т/с
«Дамське щастя» 14.30, 15.25
«Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Сімейна
хроніка» 18.00, 19.00, 02.35
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с
«По різних берегах» 23.50 Х/ф
«ДВА КАПІТАНИ» 03.20 «Україна
вражає» 04.00 «Орел і Решка.
Шопінг» 05.15 «Top Shop»

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:15,
01:40 Правда життя 09:15, 00:30
Речовий доказ 10:25, 17:05 Дикі
і озброєні 11:25, 18:05 Сучасні
дива 12:15 Там, де нас нема
13:15 Гордість України 14:05 Код
доступу 15:05, 23:30 Загадки
Всесвіту 16:05, 21:45 Життя
після людей 18:55, 20:45 Їжа
богів 19:55 Містична Україна
22:35 Невідома Австралія 02:45
Скептик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
11:30, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
20:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «Решала-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
12:00 «Помста природи»
12:50 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ
СВІТ» (16+)
14:35 Х/ф «ЧОРНИЙ ЯСТРУБ»
(16+)
19:25 Т/с «Команда» (16+)
21:35, 23:20 Т/с «CSI: Місце
злочину-3» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00 Топ-матч
06:10 Вердер - Майнц. Чемпіонат
Німеччини
08:00, 20:15 Yellow
08:10 Монако - Лілль. Кубок
французької ліги
10:00, 15:40, 22:15 Футбол NEWS
10:20 «Шлях до Ель Класіко».
УКРАЇНА
Чемпіонат Іспанії
11:10 Валенсія - Реал. Чемпіонат
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Іспанії
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 13:00 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
23:00 Сьогодні
13:55 Болонья - Аталанта.
09:30 Зірковий шлях
Чемпіонат Італії
11:20 Реальна містика
16:00 «AUTO ГОЛ!»
13:20, 15:30 Т/с «Виходьте без
16:15 Журнал Ліги чемпіонів
дзвінка» (12+)
16:45 Боруссія (Д) - Лейпциг.
16:00 Історія одного злочину
Чемпіонат Німеччини
(16+)
18:30 Журнал Ліги Європи.
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка
Прем’єра
2» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна» 19:25 LIVE. Баєр - Герта.
Чемпіонат Німеччини
21:00 Т/с «Інше життя Ганни» (12+)
21:25 LIVE. Фрайбург - Баварія.
23:20 Гучна справа
Чемпіонат Німеччини
23:25 Сампдорія - Ювентус.
СТБ
Чемпіонат Італії. Прем’єра
06:10 Т/с «Коли ми вдома»
08:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
ТЕТ
історія»
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00,
10:45 МастерШеф (12+)
09.00, 17.30, 18.30, 20.00 Одного
15:30 Хата на тата (12+)
разу під Полтавою 08.30, 23.00
17:25, 22:55 Відлік часу
Казки У Кіно 09.30, 16.30, 22.00
17:30, 23:00 Вікна-Новини
Країна У 10.00 СуперЖінка
18:00 Слідство ведуть
11.00, 19.00 4 весілля 12.00,
екстрасенси (16+)
03.15 Панянка-селянка 13.00
19:00 Битва екстрасенсів (16+)
Т/с «Рання пташка 2» 14.00 Х/ф
21:00 Т/с «Я все тобі доведу»
«ДУММІ - МУМІЯ» 15.30 Вечірка
(16+)
2 17.00, 18.00, 21.00 Танька і
Володька 00.00 Казки У 01.00
ICTV
(kat17+) 02.00 Теорія зради 02.50
05:35, 10:10 Громадянська
Т/с «Домашній арешт» 04.05
оборона
Віталька 05.50 Корисні підказки
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
НТН
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 05.00, 04.55 «Top Shop» 06.10
12:25, 13:20 Х/ф
Х/ф «ТУПИК» (16+) 07.50, 17.00,
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ
03.05 «Випадковий свідок» 08.30
СОЛДАТ-2:
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
ПОВЕРНЕННЯ» (16+)
«СТРАХ ВИСОТИ» 10.45, 19.30
12:45, 15:45 Факти. День
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
14:20, 16:20, 21:20 Т/с «Пес»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35
(16+)
«Свідок» 12.50 «Будьте здоровi»
17:00 Х/ф «У ПОШУКАХ
14.10, 16.50 «Речовий доказ»
ПРИГОД» (16+)
18.20 «Вартість життя» 21.20,
18:45, 21:00 Факти. Вечір
23.45 Т/с «Хейвен» (12+) 01.40
«Таємниці кримінального світу»
20:15 Секретний фронт
22:30 Скетч-шоу «На трьох» (16+) 03.30 «Легенди бандитської
Одеси» 03.55 «Правда життя»
23:30 Т/с «Юрчишини» (16+)

ЧЕТВЕР, 19 ГРУДНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Дуда і Дада» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:10, 02:00,
05:15 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Росселла»
11:40 Д/ц «Тайська кухня»
12:05, 14:15 Телепродаж
12:30 Д/ц «Кухня По» 13:10
Концертна програма «Коло
мрій» 14:30 Д/с «Акулячий маг»
15:10, 02:40 Біатлон. Кубок
світу. III етап. Спринт 10 км.
Чоловіки 16:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 17:30 #ВУКРАЇНІ
18:30 Суспільно-політичне токшоу «Зворотний відлік» 21:25,
23:35, 02:25, 05:40 UA:Спорт
21:45 Схеми. Корупція в
деталях 22:15 Д/с «Левиний
рик» 00:00 Телепродаж Тюсо
04:15 Перша шпальта 04:45
52 вікенди

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку 12»
13:25, 14:25 «Світ навиворіт - 4:
В’єтнам»
15:20 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:10, 22:45, 23:10 Т/с
«Відморожений»
23:45 Х/ф «ПАРФУМЕР:
ІСТОРІЯ ОДНОГО
ВБИВЦІ» (16+)

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським» 07.00
«Марафон. Чудо починається»
10.10 «Корисна програма»
11.15, 12.25 Т/с «Готель
«Імперіал» 12.00, 17.40
Новини 13.25 Т/с «Дамське
щастя» 14.30, 15.25 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок. Сімейна хроніка»

18.00, 19.00, 02.30 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
03.15 «Подробиці» 21.00 Т/с
«По різних берегах» 23.50
Х/ф «ДВА КАПІТАНИ» 04.00
«Орел і Решка. Шопінг» 05.10
«Top Shop»

П’ЯТНИЦЯ, 20 ГРУДНЯ
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:15 Антизомбі. Дайджест
22:30 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
23:30 Т/с «Юрчишини» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00, 18:00 Yellow
06:10 Олімпік - Маріуполь.
Чемпіонат України
08:00 Топ-матч
НОВИЙ КАНАЛ 08:10, 23:20 Барселона - Реал.
Чемпіонат Іспанії
06:05, 07:35 Kids Time
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
УКРАЇНА
06:10 М/с «Том і Джеррі шоу»
NEWS
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
07:40 Ревізор
10:20, 21:40 Журнал Ліги
Україною
10:20 Т/с «Новенька» (16+)
Європи
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
11:20 Т/с «Цілком таємно» (16+) 11:10 Ле-Ман - ПСЖ. Кубок
19:00, 23:00 Сьогодні
16:00, 21:00 Шалена зірка (12+)
французької ліги
09:30 Зірковий шлях
17:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
13:00 Чемпіонат Іспанії. Огляд
11:20 Реальна містика
22:00 Т/с «Будиночок на щастя»
туру
13:20, 15:30 Т/с «Виходьте без 23:00 Х/ф «ДУЖЕ СТРАШНЕ
13:55 Баєр - Герта. Чемпіонат
дзвінка» (12+)
КІНО 3» (18+)
Німеччини
16:00 Історія одного злочину
16:00 «AUTO ГОЛ!»
(16+)
МЕГА
16:15 Сампдорія - Ювентус.
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка 06:00 Бандитський Київ 08:15,
Чемпіонат Італії
2» (12+)
01:40 Правда життя 09:15,
18:10 Фрайбург - Баварія.
19:50 Ток-шоу «Говорить
00:30 Речовий доказ 10:25,
Чемпіонат Німеччини
Україна»
17:10 Дикі і озброєні 11:25,
19:55 Монако - Лілль. Кубок
21:00 Т/с «Інше життя Ганни»
18:10 Сучасні дива 12:15 Там,
французької ліги
(12+)
де нас нема 13:15 Гордість
22:50 Журнал Ліги чемпіонів
23:20 Слідами міжнародних
України 14:10 Код доступу
авіаліній. Рейс
15:10, 23:30 Загадки Всесвіту
ТЕТ
скасовано
16:10, 21:45 Життя після людей 06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00,
19:00 Їжа богів 20:00 Містична 09.00, 17.30, 18.30, 20.00 Одного
СТБ
Україна 20:50 У пошуках істини разу під Полтавою 08.30, 23.00
22:35 Невідома Австралія
06:55 Т/с «Коли ми вдома»
Казки У Кіно 09.30, 16.30, 22.00
08:55 Т/с «Коли ми вдома. Нова 03:10 Бандитська Одеса
Країна У 10.00 СуперЖінка
історія»
11.00, 19.00 4 весілля 12.00
К-1
10:45 МастерШеф (12+)
Панянка-селянка 13.00 Т/с
06:30 «TOP SHOP»
«Рання пташка 2» 14.00 Х/ф
15:30 Хата на тата (12+)
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
«ЗАМОК ШРЕКЕНШТЕЙН»
17:25, 22:55 Відлік часу
15.30 Вечірка 2 17.00, 18.00,
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
17:30, 23:00 Вікна-Новини
21.00 Танька і Володька 00.00
11:30, 18:10 Т/с «Мисливці за
18:00 Слідство ведуть
Казки У 01.00 (kat17+) 02.00
реліквіями»
екстрасенси (16+)
Теорія зради 02.50 БарДак
19:00 Зважені та щасливі (12+) 15:10, 22:00 «Орел і Решка.
03.40 Віталька 05.50 Корисні
Навколо світу»
21:00, 23:45 Т/с «Я все тобі
20:00 «Орел і Решка. Морський підказки
доведу» (16+)
сезон»

ICTV

05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
12:00, 13:20 Х/ф «У
ПОШУКАХ ПРИГОД»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20, 21:20 Т/с «Пес»
(16+)
16:55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ЧАСУ»
(16+)

НТН

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «Решала-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:25 Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ»
(16+)
15:15 Х/ф «ПРИБРАТИ
КАРТЕРА» (16+)
19:25 Т/с «Команда» (16+)
21:30, 23:20 Т/с «CSI: Місце
злочину-3» (16+)

05.55 Х/ф «ЧУДО В КРАЮ
ЗАБУТТЯ» 07.50, 17.00, 03.05
«Випадковий свідок» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ЗУХВАЛІСТЬ» 10.55, 19.30
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35
«Свідок» 12.50 «Вартість життя»
14.10, 16.50 «Речовий доказ»
18.20, 04.00 «Правда життя»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен» (12+)
01.45 «Таємниці кримінального
світу» 03.40 «Легенди
бандитської Одеси» 04.55 «Top
Shop»

СУБОТА, 21 ГРУДНЯ
UA: ПЕРШИЙ

18:40 Х/ф «ЛЮДИНА - ПАВУК 2»
Чемпіонат Італії
21:00 Х/ф «ЛЮДИНА - ПАВУК:
10:00, 15:55, 22:30 Футбол NEWS
ВОРОГ У ВІДБИТТІ»
10:20 Yellow. Прем’єра
23:55 Х/ф «НЕ ДИХАЙ» (18+)
10:30 Барселона - Реал.
Чемпіонат Іспанії
МЕГА
12:15 Фіорентина - Рома.
Чемпіонат Італії
06:00 Бандитський Київ 07:20,
13:55 LIVE. Мальорка - Севілья.
00:35 Містична Україна 08:10,
Чемпіонат Іспанії
18:00 Правда життя 09:40
14:45, 17:15, 19:45 Футбол Tables
Речовий доказ 10:50, 21:00
Секрети наци- гігантів 13:40,
16:15, 23:40 Yellow
23:45 Сучасні дива 14:30
16:25 LIVE. Баварія - Вольфсбург.
Загадки Всесвіту 16:10 Невідома
Чемпіонат Німеччини
Австралія 01:25 Наші
18:25 Чемпіонат Італії. Передмова
до туру
К-1
18:55 LIVE. Інтер - Дженоа.
Чемпіонат Італії
06:30 «TOP SHOP»
20:55 Топ-матч
07:50 М/с «Земля до початку
21:10 «Бундесліга weekly».
часів»
Чемпіонат Німеччини
08:10 «Ух ти show»
21:40 LIVE. ПСЖ - Ам’єн.
08:45 М/ф «Земля до початку
Чемпіонат Франції
часів 11: Вторгнення
23:50 Барселона - Алавес.
Крихтозаврів»
Чемпіонат Іспанії
10:15 Х/ф «СПОКУСНИК» (16+)
12:45 Х/ф «СПОКУСНИК-2»
ТЕТ
(16+)
15:00 «Орел і Решка. Навколо
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.20
ICTV
світу»
М/ф «Легенди країни Оз:
Повернення Дороті» 11.50 Х/ф
05:30 Скарб нації
2+2
«ЛУСКУНЧИК І МИШАЧИЙ
05:40 Еврика!
КОРОЛЬ» 13.00 Т/с «Королі
06:00 Мультфільми
05:50 Факти
палат» 16.00, 22.00 Ігри Приколів
07:50 «ДжеДАІ 2019»
06:20 Особливості національної
17.00 Х/ф «НАДТО КРУТА ДЛЯ
08:50 «Загублений світ»
роботи
МЕНЕ» (16+) 19.00 Одного разу
13:40 Х/ф «ВІЙНИ
08:00 Я зняв!
під Полтавою 23.00 Країна У
БЕЗСМЕРТНИХ» (16+)
09:45 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
01.00 (kat17+) 02.00 Теорія зради
15:20 Х/ф «ТРІГОНАЛ:
12:45 Факти. День
02.50 БарДак 03.40 Віталька
БОРОТЬБА ЗА
13:00 Дизель шоу (12+)
05.50 Корисні підказки
СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
14:40 Т/с «Пес» (16+)
(16+)
18:45 Факти. Вечір
НТН
17:20 Х/ф «ВІДСІЧ» (16+)
19:10 Х/ф «СТРІЛЕЦЬ» (16+)
05.30
Х/ф
«НАВІКИ
- 19» 08.30
19:10
Х/ф
«ЛЮДИ
ІКС:
21:20 Х/ф «НАЙМАНЕЦЬ» (16+)
Х/ф «ІНСПЕКТОР КАРНОГО
ПЕРШИЙ КЛАС» (16+)
23:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
РОЗШУКУ» 10.15 Х/ф «БУДНІ
21:45 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
ПЕРЕГОНИ-2» (18+)
КАРНОГО РОЗШУКУ» 12.00
СОЛДАТ-3: НОВИЙ
«Легенди карного розшуку» 15.30
НОВИЙ КАНАЛ
ПОЧАТОК» (16+)
«Випадковий свідок» 18.05 «Круті
23:40
Х/ф
«КІБОРГ
Х»
(16+)
05:35 Kids Time
90-ті» 19.00, 02.25 «Свідок»
05:40 Таємний агент
19.30 Х/ф «ВУСАТИЙ НЯНЬ»
ФУТБОЛ-1
06:50 Таємний агент.Пост-шоу
21.00 Х/ф «SUPERАЛІБІ» (16+)
06:00 Гоффенгайм - Боруссія (Д). 22.45 Х/ф «РЕЙД - 2» (18+)
08:40 Суперінтуїція (12+)
Чемпіонат Німеччини
10:00 Діти проти зірок
01.35 «Південь. Нерадянський
12:00 Хто проти блондинок? (12+) 07:45 Чемпіонат Іспанії.
Союз» 03.00 «Речовий доказ»
Передмова
до
туру
04.00 «Легенди бандитського
14:00 Хто зверху? (12+)
Києва» 04.50 «Top Shop»
16:00 Х/ф «ЛЮДИНА - ПАВУК» 08:15 Сампдорія - Ювентус.

Про любов» 00.00 Х/ф «БЕБІБУМ» 02.25 «Україна вражає»
06:00 М/с «Дуда і Дада» 06:30,
07:05, 08:05, 09:10 Доброго ранку, 03.10 «Орел і Решка. Шопінг»
04.30 «Орел і Решка. Дива світу»
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:15, 23:20 Новини 09:30 Енеїда 05.15 «Орел і Решка. Івлєєва vs.
10:30, 12:40 Телепродаж 10:50 Бєдняков»
Х/ф «КЛАРА І ФРАНЦИСК»
УКРАЇНА
13:05 Д/ф «Південні моря.
07:00,
15:00,
19:00 Сьогодні
Маршаллові острови» 13:50,
04:35 Біатлон. Кубок світу. III етап. 07:30 Зірковий шлях
09:00, 15:20 Т/с «Інше життя
Гонка переслідування 12, 5 км.
Ганни» (12+)
Чоловіки 14:50 Український бал
15:55 Біатлон. Кубок світу. III
17:00, 21:00 Т/с «Порушуючи
етап. Гонка переслідування 10 км.
правила» (12+)
Жінки 17:10 Клубний чемпіонат
20:00 Головна тема
світу з футболу FIFA 2019 (Катар). 23:00 Х/ф «СРІБЛЯСТИЙ ДЗВІН
Доха. Матч за 3-є місце 18:50
СТРУМКА» (16+)
Д/ц «Мегаполіси» 19:25 Клубний
чемпіонат світу з футболу FIFA
СТБ
2019 (Катар). Доха. Фінал 21:50 05:50 Прокинься з Ектором!
Д/ц «Боротьба за виживання»
07:45 Зважені та щасливі (12+)
22:20 Д/ц «Ігри імператорів» 16+
09:40 Ток-шоу «Зважся!» (12+)
00:00 Телепродаж Тюсо 02:00
10:35 Т/с «Я все тобі доведу»
Х/ф «СІЛЬВІО ТА ІНШІ» 05:40
(16+)
Пліч-о-пліч
19:00 Х-фактор
23:15 МастерШеф (12+)
1+1
06:00 Мультфільм
06:25, 07:15 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
11:10 Х/ф «ПРИГОДИ S
МИКОЛАЯ»
12:50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ»
14:55 Х/ф «БРЕХУН, БРЕХУН»
16:40 «Вечірній квартал 2019»
18:30 «Розсміши коміка 2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15, 22:10 «Жіночий квартал
2019»
23:35 «Світське життя. 2019»

ІНТЕР
08.00 «Шість соток» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Корисна
програма» 11.00 Х/ф «СТАРИЙ
НОВИЙ РІК» 13.50 Х/ф «ТИ
- МЕНІ, Я - ТОБІ» 15.30 Х/ф
«СУЄТА СУЄТ» 17.10, 20.30 Т/с
«По різних берегах» 20.00, 02.00
«Подробиці» 22.00 «Концерт
Ірини Білик. Без гриму. Найкраще.

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Дуда і Дада»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 01:05, 05:25 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:35,
01:30 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік»
12:10, 14:15 Телепродаж
12:30 Д/ц «Кухня По» 13:10
Д/ц «Морська кухня» 14:30,
19:55 Д/с «Акулячий маг»
15:10, 03:45 Біатлон. Кубок
світу. III етап. Спринт 7 км.
Жінки 16:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 17:25 #ВУКРАЇНІ
17:55 VoxCheck 18:25 Тема
дня 19:30 Схеми. Корупція
в деталях 21:25 UA:Спорт
21:55 Перша шпальта 22:30
Як дивитися кіно 23:00 Х/ф
«СІМЕЙНИЙ ПОРТРЕТ В
ІНТЕР’ЄРІ»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:20, 12:20 «Одруження
наосліп 5»
14:00 «Світ навиворіт - 4:
В’єтнам»
15:00 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
20:25, 23:00 «Ліга сміху 2019»
22:35 #Гуднайт_клаб 2019

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.10
«Корисна програма» 11.15,
12.25 Т/с «Готель «Імперіал»
13.25 Т/с «Дамське щастя»
14.30, 15.25, 23.50 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок. Сімейна хроніка»
18.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00

«Подробиці тижня» 03.10
«Чекай на мене. Україна»
04.35 «Top Shop» 04.55 Х/ф
«ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Родина на
рік» (12+)
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 2» (12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
08:20 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
10:15, 19:00 МастерШеф
(12+)
14:25 Хата на тата (12+)
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
22:45 Х-фактор

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:05 Антизомбі. Дайджест
11:00 Х/ф «ДИЯВОЛИЦЯ»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:20 Т/с «Вижити за
будь-яку ціну»
16:45, 22:45 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
18:45 Факти. Вечір
20:10 Дизель шоу (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:05, 06:15 Kids Time
05:10 М/с «Том і Джеррі шоу»
06:20 Страсті за Ревізором
08:40 Х/ф «КАБЛУЧКА
ДРАКОНА»
10:20 Lе Маршрутка
11:20, 12:20 Т/с «Новенька»

(16+)
16:20, 19:00 Топ-модель поукраїнськи (16+)
21:40 Т/с «Будиночок на
щастя»
23:00 Х/ф «РОЗВАГИ
ДОРОСЛИХ ДІВЧАТ»
(18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:45, 01:40 Правда життя
09:30, 00:30 Речовий доказ
10:40, 17:10 Дикі і озброєні
11:40, 18:10 Сучасні дива
12:30 Там, де нас нема 13:30
Гордість України 14:20 Код
доступу 15:20, 23:30 Загадки
Всесвіту 16:20, 21:45 Життя
після людей 19:00 Їжа богів
20:00 Містична Україна
20:50 У пошуках істини 22:35
Невідома Австралія

Чемпіонат Німеччини
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:20, 18:15 Чемпіонат
Німеччини. Огляд туру
11:10 Сампдорія - Ювентус.
Чемпіонат Італії
13:00 Журнал Ліги Європи
13:55 Фрайбург - Баварія.
Чемпіонат Німеччини
16:00 «AUTO ГОЛ!»
16:15, 21:00 Yellow
16:25 Баєр - Герта. Чемпіонат
Німеччини
19:10 Барселона - Реал.
Чемпіонат Іспанії
21:10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
21:40 LIVE. Фіорентина - Рома.
Чемпіонат Італії
23:40 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру

К-1

ТЕТ

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
11:30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:00, 22:40 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:50 Х/ф «СПОКУСНИК»
(16+)
20:15 Х/ф «СПОКУСНИК-2»
(16+)

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою 08.30
Казки У Кіно 09.30, 16.30
Країна У 10.00 СуперЖінка
11.00, 19.00 4 весілля 12.00
Панянка-селянка 13.00 Т/с
«Рання пташка 2» 14.00 Х/ф
«ЛЕГЕНДА ПРО РУСАЛКУ»
15.30 Вечірка 2 17.30 Х/ф
«ГАРФІЛД» 21.00 Х/ф
«ГАРФІЛД 2» 22.30 Х/ф
«НАДТО КРУТА ДЛЯ МЕНЕ»
(16+) 00.30 (kat17+) 01.30
Теорія зради 02.50 БарДак
03.40 Віталька 05.50 Корисні
підказки

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «Решала-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:50 Х/ф «СПОГАД» (16+)
15:25 Х/ф «ВІРУС ДЛЯ
СОЛДАТІВ» (16+)
19:25 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)
21:15 Х/ф «ХОРОШИЙ,
ПОГАНИЙ,
МЕРТВИЙ» (16+)
23:00 Х/ф «ДОПИТ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч
06:10 Фіорентина - Інтер.
Чемпіонат Італії
08:10 Боруссія (Д) - Лейпциг.

НТН
06.00 Х/ф «ВИР» 07.50,
17.00, 02.55 «Випадковий
свідок» 08.30 Ранковий
«Свідок» 09.00 Х/ф
«РАНКОВЕ ШОСЕ» 10.50,
19.30 Т/с «Той, що читає
думки» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 23.15, 02.25 «Свідок»
12.50, 04.00 «Правда життя»
14.05, 16.50, 03.30 «Речовий
доказ» 18.20 «Таємниці світу»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
(12+) 01.30 «Таємниці
кримінального світу» 04.55
«Top Shop»

НЕДІЛЯ, 22 ГРУДНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Дуда і Дада» 06:30,
07:05, 08:05, 09:10 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
09:00, 21:00, 23:25, 02:00, 04:30
Новини 09:30 Енеїда 10:30,
12:05 Телепродаж 10:50 Х/ф
«ШЕСТЕРО МАНДРУЮТЬ
СВІТОМ» 12:25 Д/ц «Дикі
тварини» 13:00, 02:25 Біатлон.
Кубок світу. III етап. Мас-старт 15
км. Чоловіки 14:10 Український
бал 15:10, 03:25 Біатлон. Кубок
світу. III етап. Мас-старт 12.5 км.
Жінки 16:20 UA:Біатлон. Студія
16:55 Перший на селі 17:25
#ВУКРАЇНІ 17:55 Д/с «Акулячий
маг» 18:55 Х/ф «ГНІЗДО
ГОРЛИЦІ» 21:25 Розважальна
програма з Майклом Щуром
16+ 21:55 Бюджетники 22:25
Д/ц «Ігри імператорів» 16+
00:00 Телепродаж Тюсо 05:00
Сильна доля

1+1
06:00 Мультфільм
06:25, 07:15 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 «Світ навиворіт»
10:30 Т/с «Кухня»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «DZIDZIO. ПЕРШИЙ
РАЗ» (12+)
23:00 Х/ф «КОХАННЯ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ - 3»
(16+)

ІНТЕР
06.10 Х/ф «ЧОТИРИ НУЛЬ НА
КОРИСТЬ ТАНЕЧКИ» 08.00
«Удалий проєкт» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Орел і Решка.
Дива світу» 11.00 «Орел і Решка.
Івлєєва vs. Бєдняков» 12.00 Х/ф
«МОЯ РОДИНА ВЖЕ ЛЮБИТЬ
ТЕБЕ» 13.30 Т/с «Готель
«Імперіал» 20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «STARПЕРЦІ» 22.30
Х/ф «НЕМАЄ СЕКСУ - НЕМАЄ
ГРОШЕЙ» 00.25 «Речдок»
03.00 «Україна вражає» 03.45

«Орел і Решка. Шопінг» 05.10
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Порушуючи правила»
(12+)
13:00 Т/с «Бійся своїх бажань»
17:00, 21:00 Т/с «Торкнувшись
серця» (12+)
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Пощастить в коханні»
(16+)

СТБ
06:15 Т/с «Коли ми вдома»
07:10, 10:55 Хата на тата (12+)
09:00 Прокинься з Ектором!
18:00 Битва екстрасенсів (16+)
19:55 Один за всіх (16+)
21:00 Я соромлюсь свого тіла
(16+)

ICTV
05:00 Факти
05:30 Не дай себе обдурити
06:10 Громадянська оборона
07:05 Антизомбі. Дайджест
08:00 Секретний фронт.
Дайджест
08:55 Т/с «Ніконов і Ко» (16+)
10:50 Т/с «Відділ 44» (16+)
12:30, 13:00 Х/ф «ПРОРОК»
(16+)
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «НАЙМАНЕЦЬ» (16+)
16:20 Х/ф «СТРІЛЕЦЬ» (16+)
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ»
22:35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ-2» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:25, 07:35 Kids Time
05:30 М/ф «Людина - павук:
Навколо всесвіту»
07:40 Х/ф «ЛЮДИНА - ПАВУК»
10:00 Х/ф «ЛЮДИНА - ПАВУК
2»
12:40 Х/ф «ЛЮДИНА - ПАВУК:

ВОРОГ У ВІДБИТТІ»
15:40 Х/ф «НОВА ЛЮДИНА ПАВУК» (16+)
18:10 Х/ф «НОВА ЛЮДИНА
- ПАВУК 2: ВИСОКА
НАПРУГА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИНА - ПАВУК:
ПОВЕРНЕННЯ
ДОДОМУ» (12+)
23:50 Х/ф «СКАУТИ ПРОТИ
ЗОМБІ» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:05, 00:35 Містична Україна
08:00, 18:00 Правда життя
09:35 Речовий доказ 10:45,
21:00 Секрети наци- гігантів
13:35, 23:45 Сучасні дива
14:25 Загадки Всесвіту 16:10
Невідома Австралія 01:25 Великі
українці 04:05 Скарб.UA

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку
часів»
08:30 «Ух ти show»
09:45 Т/с «Пригоди Геркулеса»
12:20 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
07:50 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:50 «ДжеДАІ 2019»
10:50 «Він, вона та телевізор»
14:55 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА»
(16+)
16:55 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ПОЧАТОК. РОСОМАХА»
(16+)
19:00 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕЗСМЕРТНИЙ» (16+)
21:20 Х/ф «БЮРО
ЛЮДЯНОСТІ» (16+)
23:10 Х/ф «ВІДКРИТЕ МОРЕ»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Лейпциг - Аугсбург.
Чемпіонат Німеччини
07:45, 18:10 «Бундесліга

weekly». Чемпіонат
Німеччини
08:15 Мальорка - Севілья.
Чемпіонат Іспанії
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS
10:20 Баварія - Вольфсбург.
Чемпіонат Німеччини
12:10 Інтер - Дженоа. Чемпіонат
Італії
13:55 ПСЖ - Ам’єн. Чемпіонат
Франції
15:55 LIVE. Лечче - Болонья.
Чемпіонат Італії
16:45, 20:55 Yellow
17:55, 18:40 Топ-матч
18:55 LIVE. Падерборн Айнтрахт. Чемпіонат
Німеччини
19:45 Футбол Tables
21:05 Журнал Ліги Європи
21:55 LIVE. Реал - Атлетік.
Чемпіонат Іспанії
23:55 Аталанта - Мілан.
Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.30
М/ф «Якось у лісі» 11.50 Х/ф
«СОЛЯНА ПРИНЦЕСА» 13.00
Т/с «Королі палат» 16.00,
22.00 Ігри Приколів 17.00 Х/ф
«ГАРФІЛД 2» 18.30 Одного
разу під Полтавою 23.00 Країна
У 01.00 (kat17+) 02.00 Теорія
зради 02.50 Т/с «Домашній
арешт» 03.15 БарДак 03.40
Віталька 05.50 Корисні підказки

НТН
05.50 «Легенди карного
розшуку» 06.25 Х/ф «ОПІК»
08.20 «Страх у твоєму домі»
11.55 Х/ф «ВУСАТИЙ НЯНЬ»
13.20 Х/ф «КЛЮЧІ ВІД НЕБА»
14.45 Х/ф «РІДНА ЗЕМЛЯ»
17.20 Х/ф «SUPERАЛІБІ»
(16+) 19.00 Х/ф «ВИЙТИ
ЗАМІЖ ЗА КАПІТАНА» 20.40
Х/ф «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ
БІЛЯ ДИКАНЬКИ» 22.00 Х/ф
«ПОГАНИЙ САНТА» (18+) 23.55
Х/ф «РЕЙД - 2» (18+) 02.40
«Речовий доказ»
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n Особливий випадок

На операційному столі дав чесне
чоловіче, що потанцює з мамою вальс
Фото з фейсбук-сторінки Наталки СИТАР.

»

Закінчення. Початок на с. 1

Лариса ЗАНЮК

ьогодні Наталка каже таким
мамам: «Не бійтеся прийняти
ДЦП, бо це не вирок, а діагноз,
над яким необхідно працювати. І не треба жаліти ні себе, ні дитини.
Я сердилася, коли, співчуваючи, мені говорили, що нічого не допоможе і не варто
лікувати. Не буває однакових діагнозів,
потрібно пробувати. Чотири роки працювали із Сашком на результат, а його
не було. Повний нуль! Але ми не здавалися, і одного прекрасного дня син нарешті підняв голову, став на ноги — процес
пішов і з’явився стимул рухатися далі,
робити операцію. Нам щастило на людей, на лікарів. Із 5 літ проходимо через
неймовірно складні операції. Після однієї
такої син кричав, як звір. Лікар пояснював, що м’язи тягнуться, а судини, нерви — ні, тому так боляче. Київ став для
Сашка найстрашнішим місцем на землі.
Але якби ми через це не пройшли, він
узагалі б не ходив. Після кожного втручання — повна атрофія м’язів, щоразу
треба вчитися ходити заново. На лікування йшли величезні суми, де й бралися…
Але треба вірити у своїх дітей, просто
вірити. Я тепер можу мотивувати мам,
бо в їхньому страшному часі побувала,
а вони мають вірити мені, бо ще в моєму
теперішньому не були, але якщо витрачати час на депресії й істерики, то його
просто втратите. Все можна повернути, а час — ні. Тому не розпорошуйтеся
на сльози, нерви, плітки — беріть дитину
і йдіть вперед».
Саша займався ритмікою в навчально-реабілітаційному центрі з викладачем Лілією Шевчук для рухливості суглобів, але три роки тому після останньої
операції категорично відмовився танцювати. Фізичний біль, який довелося
терпіти в період післяопераційної реабілітації, загнав його в депресивний стан.
Він твердив, що вже ніколи не встане
і ходити не буде. І тоді мама змусила
його дати обіцянку: чесне чоловіче слово, що потанцює з нею.
— На тобі була така шикарна червона
сукня і діадема, як у королеви! — згадую.
— О, так! Плаття мені шили студентки 12-го училища — царство доброти!

С

У номері —
Православний
церковний
календар
на 2020 рік

l НЕЙМОВІРНО!

Аніта повернулася
з того світу

Сьогодні вона розповідає про день своєї смерті і чудодійного
оздоровлення після 30-годинної коми на четвертій стадії раку

Цікава
с. 5

»

с. 10—11

ГА ЗЕТА +

на вих ідні

повернути,
« аВсечасможна
— ні. Тому
не розпорошуйтеся —
беріть дитину і йдіть
вперед.

Троє синів пишаються мамою, а вона тішиться своїми справжніми чоловіками.

У мене вдома одні хлопці, а там — стільки усміхнених дівчат, і всюди шпильки,
шпульки, тканини… Вони пообшивали
усіх мам і учасниць балу…
«ДОПОМОГЛА СИНОВІ — ЗНАЄ,
ЯК ДОПОМОГТИ ІНШИМ»

За першою освітою Наталка — економіст,
а Сашко змусив її вивчати людину, реабілітацію, масаж. Залишала сина на бабусю, їхала
в інший кінець міста, в інститут «Україна», здобула спеціальність логопеда-олігофренопедагога у Кам’янці-Подільському. Тепер іншим
діткам допомагає розмовляти.

Фото із фейсбук-сторінки Сталіни ЧУБЕНКО.

Журналістку
вигнали
з роботи за те,
що насміхалась
із похорону
загиблого Героя

Син чоловіка планував
утилізувати майно
мачухи її ж коштом

Мільйони українців, мігруючи в заробітчанських
подорожах, у різних країнах поодружувалися, повиходили
заміж. Ці міжнародні сім’ї в чомусь щасливі, в чомусь
по-своєму нещасні. І справа не лише і не стільки в різному
мисленні і культурних традиціях. Усілякі нюанси
виникають у стосунках з родичами чоловіків чи дружиніноземців, уже дорослими дітьми. І в чужій країні,
з посереднім знанням мови доводиться відстоювати себе
і свої інтереси

Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського
заробітчанства

Він виріс на Донбасі в російськомовній родині, але часто повторював:
«Я — українець».

«Не могла не шукати сина на окупованій
території, не можу зараз мовчати, коли
вбивці гуляють на свободі», — каже мати.

«Подзвоню пізніше.
Люблю вас… Стьопчик»
Тепер він завжди номер «ОДИН»
Шістнадцятирічного голкіпера
вбили за шарфик «Карпати»
і синьо–жовту стрічку

Власта КРИМСЬКА

е останнє sms, яке отримали від сина Віктор та Сталіна Чубенки. Бойовики так званої ДНР схопили в окупованому Донецьку школяра, який
повертався через захоплене місто в рідний Краматорськ. Вони вивезли
його в селище Горбачево-Михайлівка, де після тортур розстріляли.
Стьопа — хлопчик із золотим волоссям і доброю душею. У його кімнаті
й досі висить фанатська символіка та м’ячі, синя футболка ФК «Авангард»
з іменем Степана і номером «один», який назавжди закріпили за ним. Голкіпера
місцевої футбольної команди бойовики батальйону «Керч» жорстоко вбили
ще в липні 2014–го, але тіло хлопця знайшли лише восени

Ц

«Я НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ, МАМ!»

Шкільна викладачка російської
мови та літератури Сталіна Чубенко

особисто шукала сина, їздила на окуповану територію і була при ексгумації. Вона зробила неможливе: дізна-

лася імена тих, хто так жорстоко познущався зі Степана. Його відкопали

“

Його відкопали
із розстрільної
ями біля берега
річки в селищі
ГорбачевоМихайлівка.

із розстрільної ями біля берега річки
в селищі Горбачево-Михайлівка. І вона
з чоловіком везла свого хлопчика додому, в Краматорськ. У чорному пластиковому мішку, через блокпости…

Закінчення на с. 9

»

алина стала заробітчанкою ще в дев’яностих:
їздила до сусідньої країни то зі спиртом, то з якимсь
залізяччям, то полола чужі
городи і впорядковувала чужі
сади, будинки, квартири. (Легше, мабуть, сказати, чого вона
не робила). Свого Яна зустріла на ринку, вибираючи нову
сукенку. Він відразу дав потрібний їй розмір і фасон, тільки з кольором трохи вагалася.
Однак коли одягла домінуючий
рожевий, Ян обсипав їі компліментами і ще й переконав
обмінятися номерами телефонів — коли він привезе новий
товар, ладна пані зможе вибрати в нього ще кілька речей.
Третю обновку він їй уже
дарував. А потім... Вони жили
разом. Одружилися аж через
три роки спільного проживання. Можливо, Ян мав певний
розрахунок, бо життєрадісна
і працьовита українка згодом
стала єдиною опорою в його
маленькому стривоженому
світі. Стривоженому — після
того, як перша дружина остаточно виїхала до Америки.
За нею поїхала дочка, згодом

Г

і син. Правда, син — ненадовго. Повернувся додому і час
від часу псував нерви батькові
своїми походеньками, поглядами на життя і ставленням
до людей, зокрема і до рідних.
Ян картав себе за свою неувагу
у вихованні сина: щось він пропустив, чогось недопильнував.

“

Ян мав певний
розрахунок,
бо життєрадісна
і працьовита
українка згодом
стала єдиною
опорою в його
маленькому
стривоженому
світі.

Певною мірою від цих батьківських хвилювань, а ще більше — від тягаря синівського
обов’язку доглядати хвору матір Ян почав усе частіше спілкуватися з лікарями.

Закінчення на с. 6

— Мовлення не зрушиться, коли немає
нормальної роботи тіла — це взаємопов’язано, — переконана Наталя. — Бачу, як дитина
стоїть, як руку піднімає. Попрацювавши з тілом, пальчиками, лише тоді можна братися
до язичка. Що складніше — то моє.
А її 18-літній Сашко цьогоріч закінчує школу і в санаторії «Дачному» завершує лікування.
Наталя впевнена, що саме там вони здобули
найкращі результати з реабілітації. І ще один
нюанс. Коли Саші було 2 роки, лікарі сказали, що прогресу не буде, якщо не з’явиться
в сім’ї ще одна дитина. Коли борешся з ДЦП,
важко відважитися на ще одну вагітність. Але

»

і просто тішилася материнством.
— Хочу попросити усіх мам не повторювати моєї помилки, — каже Наталка. — Діти
родяться не для чогось і не для когось. Я вважала, що народила Богдана, щоб він допомагав Саші — це егоїстично, адже діти просто
приходять у цей світ і нікому нічого не винні.
У вихованні найменшого я виключила всілякі
привілеї. Якщо старший брат насварив —
значить, є за що.
Наталка розповідає, що підлітки із ДЦП
дорослішають набагато раніше і складніше. А кохання творить з ними чудеса. Якщо
мама не може змусити спину випрямити,
то любов спонукає до цього без нагадувань.
За Ситарями приємно спостерігати.
Серед чотирьох чоловіків мама Наталя —
королева. Помітно, що сини пишаються
нею. Ніхто не може дати стільки віри дітям,
як мама, колись повіривши у їхні сили. n
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Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 12 грудня:

Найчастіше «золотий ключик» можна отримати тільки в кіно...
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l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

»

l УРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАРОБІТЧАНСТВА
Фото postir.ua.

Фото cnn.com.

якось почула думку, що бомба в ту ж воронку
двічі не влучає — і якщо проблема не в генах,
народиться здорова дитина.
— Коли з’явився Богдан, принесла його
з пологового й накрила Сашковою ковдрою.
І він якось добрався і стягнув ковдрочку, тоді
я зрозуміла значення другої дитини. Саша
розвивався завдяки Богданові, вимагав уваги, відстоював своє. Проявлялися емоції, суперництво.
— І тобі потрібно було мати стальну волю.
Ти була жорсткою мамою?
— Мені казали спеціалісти, що особливих
дітей треба шкодувати, коли вони сплять. Мають бути незмінні чіткі правила, і я їх дотримувалася.
— Як це сприйняли тато і бабуся?
— Казали, що я надто строга, хоч і знали, що я гірше не хочу. Бабуся Євгенія Петрівна два роки щодня з Сашком у школу ходила — вона велика молодчина. І тато в нас
добряк, намагається все вирішити лагідно,
а я — ураган, — усміхається Наталя.
Їхній третій, найменшенький, з’явився
саме тоді, коли вона втомилася від боротьби

»
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