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Нехай ЗЕлений рік перейде
в МИрний і БАгатий!
2019-й… Уже в перші секунди його Україна
дізналася, що лідер студії «95 квартал» Володимир
Зеленський буде балотуватися в Президенти
України. А затим настав зоряний час його
ЗЕ-команди, яка спочатку впевнено здобула
булаву глави держави, а потім поклала усіх
на лопатки у парламентських перегонах. Перемога
була з таким величезним відривом, що «слугам
народу» не потрібна була ніяка коаліція: настільки
українці після 5 років війни з Росією погодились
віддати «зеленим» всю владу в країні. Виходить
у них чи не виходить, наскільки змінилася країна
й чому не настав обіцяний мир — судити зараз вам…
потім прогриміла команда Андрія Шевченка: національна збірна України під його керівництвом упевнено виграла свою відбіркову гру, здолавши чемпіонів Європи — Португалію з її суперзіркою Кріштіану Роналду, і пробилася на Євро-2020. Імена
Зінченка, Маліновського, Яремчука, П’ятова знають уже чи не всі українці і не можуть дочекатися літа, щоб тримати кулаки за наших!
Ми ж, підбиваючи підсумки 2019-го, побачили свою команду, яка
теж досягла цьогоріч чималих успіхів і будує Європу в Україні, або захищає чи допомагає захищати її на лінії фронту і в тилу. Підбираючи склад,
навіть умовно використали класичну футбольну схему «4–4–2», тобто
«1–4–4–2» (воротар, 4 захисники, 4 півзахисники і 2 нападники).

А

ТОЖ ЗНАЙОМТЕСЬ ЗІ ЗБІРНОЮ ГЕРОЇВ ПУБЛІКАЦІЙ
«ГАЗЕТИ ВОЛИНЬ»:

ВОРОТАР — Світлана Ковалевич (берегиня роду із села Глинне
Рокитнівського району Рівненської області у січні 2019 року народила
19-ту дитину, зараз чекає на 16-го внука).
ЗАХИСНИКИ: Олександр Лановий (священник, волонтер, педагог

№3—
Максим Овечко

із села Оконськ Маневицького району Волині),
олині), Максим Овечко (закого МТМО, де цьогоріч розвідувач урологічного відділення Ковельського
почали проводити операції з пересадки нирки), Олена Медведєва
(рівнянка, яка так вишиває… книжки, що потрапила
отрапила до Книги рекорелька української мови
дів Гіннесса), Тетяна Парадовська (вчителька
Луцької ЗОШ № 22, її родина має 105 років педагогічного стажу).
№6—
ПІВЗАХИСНИКИ: Степан Федік (уу селі Піщане КаСтепан Федік
мінь-Каширського району очолює громадську
адську організацію
«Сто ходів», яку створив з однодумцями, щоб у місцевих лісах збільшилося звірини), Ярослав Карпук
пук
к (майбутня зірка
естради зі Старої Вижівки, своїм співом
м він підкорив серця
суддів і глядачів конкурсу «Голос країни»), Василь Базюк
к (колишній воїн АТО із дружиною Валентиною
ю у рідному Хотячеві
Володимир-Волинського району заснували
али сімейну ферму
і заробляють удома), Ірина Климець (метальниця
метальниця молота
із села Четвертня Маневицького району цьогоріч
ьогоріч тріумфувала на іграх ХХХ Всесвітньої літньої універсіади
сіади в Неаполі
і стала п’ятою на дорослому Чемпіонаті світу з легкої
№8—
атлетики).
Василь Базюк
ФОРВАРДИ: Анатолій Бричка (ветеран
теран АТО,
із дружиною Валентиною
педагог, почесний громадянин Маневицького
цького району, директор школи Старосільської ЗОШ), Андрій Млинарський (воїн-волонтер АТО,
на лінії фронту підірвався на міні 19 грудня
ня
2019 року і втратив руку).
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КОЖНОМУ З НАШИХ ГРАВЦІВ
МИ ПОСТАВИЛИ 2 НОВОРІЧНІ
ЗАПИТАННЯ:

1. Найпам’ятніша для вас подія
2019 року?
2. Чи закінчиться війна
у 2020- му і чи поверне Україна
собі окуповані території?
Що вони відповіли і розповідіі
про наших героїв — на с. 6, 7, 8

№ 11 —
Андрій Млинарський

»

№ 10 —
Анатолій Бричка

З Новим роком та Різдвом Христовим!
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Новим роком
і Різдвом Христовим!
Щедрого вам на добро,
любов, достаток року!
Хай благословиться на мир
і щастя у нашій державі!
Щиро ваша
Ірина
КОНСТАНКЕВИЧ,
народний
депутат України.
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і
з прийдешнім Новим роком
та Світлим Різдвом Христовим!
Від усієї душі зичу вам, аби разом із першою
колядкою у ваші домівки прийшли радість і добро,
здоров’я та щастя, родинне благополуччя, здійснення найзаповітніших мрій та задумів!
Хай Новорічні та Різдвяні свята наповнять ваші
серця твердою вірою у незбориму силу правди
і добра, додадуть взаєморозуміння та любові, життєвого оптимізму, творчих сил та енергії для нових вагомих здобутків задля розквіту Волинського
краю!
Висловлюю щиру подяку всім, хто своєю працею і талантом, активною позицією та цілеспрямованістю змінює нашу країну та область. Особливі
слова вдячності тим, хто стоїть на сторожі нашого
спокою та миру, — нашим захисникам. Завдяки
вам ми почуваємося в безпеці та можемо зустрічати свята
вята у мирних містах та в родинвя
родин
номуу колі.
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Дорогі українці, волиняни, найближчі сусіди — мешканці нашої
громади!
У 2019-му ми всі разом
добре потрудилися: будували, ремонтували, вчилися,
старалися допомогти тим, хто
цього потребує, не забували про
відпочинок та розваги. Завершивши один проєкт, розпочинали інший.
Ми показали, що вміємо долати непорозуміння й знаходити вихід із складних
ситуацій. Тому у ці святкові дні я дякую
всім за працю і любов до рідного краю.
Вітаю з Різдвом Христовим та Новим роком! Бажаю добра, затишку
та достатку у ваших
оселях!
З повагою
голова Рівненської
ОТГ Любомльського
району
Володимир
КРИЖУК.

А

Вітаємо!

Першого січня 60-річний ювілей
святкує лагідна й добра дружина, мудра й турботлива мама, любляча бабуся, гарна господиня і просто хороша людина, яка готова завжди прийти
на допомогу, жителька села Перемиль
Горохівського району
Галина Іванівна
ПАСІЧНИК.
Дорога імениннице, причйми слова глибокої вдячя,
ності за любов, розуміння,
бі
мудрість. Бажаємо тобі
міцного здоров’я, життє-вої наснаги, тепла та за-ї,
тишку в родині, гармонії,
го
мирного неба, душевного
оспокою, Божого благословення на многії літа!
Найрідніша наша,
ти достойна найкращих, найвеличніших
слів, адже ці роки про-

жила гідно, з відкритою душею і чуйним
жіночим серцем!
Тебе ми, рідненька, раді привітати
У ці зимові гарні дні,
Бо ти для нас матуся і бабуся,
І кращої немає на землі!
Хай будуть з тобою
здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира.
Щоб ніколи ти не знала втоми,
Хай мир і злагода будуть у домі.
Дяк
Дякуєм
за серце, чуйне і ніжне,
З щиру турботу
За
про кожного з нас.
За добру пораду,
привітну усмішку
Спасибі від кожного з нас!
З безмежною вдячністю
за щиру любов,
терпіння
та тепло, яким
нас зігріваєш,
чоловік, дочки,
зяті, внуки
та вся наша
родина.

Шановні земляки!
Сердечно вітаю вас із Новим роком і Різдвом Христовим!
Рік, що минає, залишив у кожній сім’ї, трудовому колективі, громаді добрі справи та приємні спогади. Але не обійшлося і без сумних звісток та непоправних втрат. Тож головне бажання,, яке загадаємо у новорічну ніч, – щоб на нашій українській землі запанував
али на шлях розвитку,
мир, щоб ми всі разом твердо стали
я.
який приведе до заможного життя.
ить наші найсмілиНехай прийдешній рік здійснить
емог, принесе довіші задуми, подарує радість перемог,
статок кожній сім’ї!
лядки та щедрівки
Хай новорічні віншування, колядки
селяють надію на
відкривають серця для добра, вселяють
краще, а милосердний Господь благословляє захисників України.
ди панують любов,
Нехай у наших домівках завжди
добробут, злагода і щастя!
З повагою
НДАРУК,
Валерій БОНДАРУК,
бласної
голова Волинської обласної
щина».
парторганізації ВО «Батьківщина».
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Погляд
Сергій ХОМІНСЬКИЙ,
доцент кафедри соціальних комунікацій
СНУ імені Лесі Українки

Буркотіння
відставляймо – швидше
тісто розчиняймо!
Власноруч ліпитимемо святковий
настрій…

Фото Сергія ХОМІНСЬКОГО.

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ ДО 27 ГРУДНЯ!

Доброго дня
вам, люди!

27 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.19, тривалість
дня — 7.59).
Місяць у Козерозі. 2–3 дні Місяця.
Іменинники: Каленик, Филимон, Аполлон.
28 ГРУДНЯ

Фото pinterest.com.

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.20, тривалість
дня — 8.00).
Місяць у Водолії. 4–5 дні Місяця.
Іменинники: Софія, Семен, Соломія.

Фото з особистого архіву Тетяни ЯНЮК.

такі, котрі йдуть ще далі
– й беруться… за ліплення сніговиків. Приміром, Волинська обласна
бібліотека для дітей днями
організувала черговий
передноворічно-різдвяний захід. У центрі уваги,
звісно, традиційно була Її
Величність Книга (а якщо
конкретно, то діти поринули у дивовижні пригоди
Сніговика-поштовика з
казки Володимира Сутєєва «Ялинка»). «Закріпити»
ж прочитане вирішили
якраз ліпленням кумедних
сніговичків!
«Пане кореспонденте,
а ти часом не перегрівся
трохи цього аномально
теплого грудня?!» – цілком
логічно зауважить хтось із
читачів. Бо з чого ж їх ліпити нині – хіба з багнюки?
Проте працівники книгозбірні разом із дітками
вихід знайшли, використавши для створення своїх
фігурок… солоне тісто.
І вийшли ті сніговички,
як справжні. Хоча чого
ж «як»? Просто справжні-справжнісінькі!
Одним словом, діставайте борошно, сіль та
олію! Розчинятимемо тісто
й власноруч ліпитимемо хороший, душевний і
справді святковий настрій!
А там, дивись, і небесна канцелярія схаменеться. І до Різдва (або ж
відразу після нього) таки
трохи притрусить-приморозить. Звідкіля знаю? Та
Сніговик на вухо нашептав… n

кажімо, двір нашої
багатоповерхівки
ще перед днем
святого Миколая прикрасили яскравою ілюмінацією. Гарно вийшло! Але
треба бачити те миготіння
електричних гірлянд… над
зеленим-зеленісіньким газоном. Що вже казати про
потребу щодня ретельно
чистити одяг та взуття –
бо ж неодмінно «знайдеш»
на міських вулицях якусь
калабаню зі справжнісінькою багнюкою.
А чого варті численні
ялинкові ярмарки, які вже
днів із десять працюють у
місті! Зелених красунь…
просто встромлюють у
розкислу від дощів землю
– ну прямісінько, як колись
у снігові замети…
І от скажіть, звідкіля
ж йому, тому святковому
настрою, в цій ситуації
узятися? На щастя, у
нашому житті вистачає не
лише таких, як оце я зараз, буркотунів. Не бракує
й безнадійно невиправних
оптимістів. Людей, які
здатні бачити оті «зорі в
калюжах».
Хтось вечорами «ловить на телефон» кадри
чудернацького відображення у тих самих калюжах новорічних ялинок та
святкової ілюмінації. А потім ділиться фотографіями
зі світом у соцмережах.
Хтось знімає жартівливі
ролики «передріздвяних
забав» у грудневій багнюці…
Проте трапляються й
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30 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.21, захід — 16.21, тривалість
дня — 8.00).
Місяць у Водолії, Рибах. 5–6 дні Місяця.
Іменинники: Ананій, Данило, Денис, Микита.
31 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.21, захід — 16.22, тривалість
дня — 8.01).
Місяць у Рибах. 6–7 дні Місяця.
Іменинники: Зоя, Максим, Семен, Єгор, Георгій, Марко.
1 СІЧНЯ

Лариса ЗАНЮК

Карнавал цьогорічного грудневого погодного
безумства добігає кінця. Точніше сказати,
добігає свого кінця грудень. А які сюрпризи
готує нам природа вже після Нового року –
хто його знає…

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.20, тривалість
дня — 8.00).
Місяць у Козерозі, Водолії. 3–4 дні Місяця.
Іменинники: Степан, Стефан, Павло, Іванна,
Яна.
29 ГРУДНЯ

«Хай ці новорічні мишенята принесуть
радість у вашу оселю та яскраві емоції»
Зізнаюся, ніколи до гризунів
не мала симпатії, а в дитинстві,
як усі дівчатка, трохи їх
побоювалася, бо вони вміють
бігати навіть по стінах. Але такі
мишенятка, які створює моя
колишня однокурсниця Тетяна
Янюк (Городь), надто милі, щоб
просто подобатися, — вони
викликають захоплення

«Родинний вихідний» у Волинській обласній бібліотеці
для дітей вдався на всі сто!

www.volyn.com.ua

Ці іграшки десь із дитинства —
увібрали в себе всі прочитані книжки та переглянуті мультики. Ось цей
щурик-джентльмен із ялиночкою
дуже схожий на мультяшного Роккі,
який так любив сир, аж його вуса
виструнчувалися. А симпатичних
мишок у святкових платтячках так
і хочеться назвати Аліскою та Анфіскою, а може, вони чекають кота
Леопольда?
Тетяна з дитинства любить
шити. І хоч профіль обрала філологічний, про що ніколи, до речі,
не шкодувала, хендмейд (вироби
руками) завжди був для неї улюбленим заняттям. Тепер же ще й
приносить прибуток. А що вкладає
у виріб частинку душевного тепла
й любові, то виходять її ляльки, мишенята, поросятка та інші тваринки
дуже добрими і створюють затишок. Вигадує їх Тетяна сама, одяг

Сонце (схід — 8.21, захід — 16.23, тривалість
дня — 8.02).
Місяць у Рибах. 8 день Місяця.
Іменинники: Ілля, Григорій, Тимофій.
2 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.22, захід — 16.24, тривалість
дня — 8.02).
Місяць у Рибах, Овні. 9 день Місяця.
Іменинники: Антон, Данило, Гнат, Іван, Юрій.
3 СІЧНЯ

Хоч зима прийшла без снігу, та Пацюк іде з гарними подарунками!

шиє на машинці. Її вироби вирізняються надзвичайною акуратністю.
Спеціально цьому не вчилася, бувала якось на майстер-класі у київської мастрині, яка шиє «ляльки
з горища», бо матеріалами для них
часто слугують уживані речі й аксесуари. Тетяна знає деякі секрети,
які роблять ці іграшки вишуканими. Її роботи можна переглянути

«Не смійте зі мною
розмовляти англійською»
Іноземна мова мені не давалася ще в школі.
Можливо, варто було докладати більше зусиль
для її вивчення. Тоді сьогодні не доводилось би
червоніти, згадуючи той випадок. Добре, що
у мого співрозмовника виявилося хороше
почуття гумору
Людмила ВЛАСЮК

Кілька років тому у Колки Маневицького району
приїхав волонтер Корпусу миру Бенджамін Хоґ. Він
працював учителем англійської мови в школі-ліцеї містечка. Бен дуже швидко став улюбленцем колківської
шкільної спільноти. Працюючи в районній газеті «Нова
доба», я отримала редакційне завдання зробити з ним
інтерв’ю саме напередодні Нового року. Все складалось гарно, американець виявився надзвичайно щирим і відкритим, розповідав про себе, свою родину,
штат Колорадо, звідки приїхав.
Спілкуватись нам допомагала перекладач Наталія
Басалко, яка теж викладає в Колках англійську мову.
А потім, коли вже вийшов матеріал, мені захотілося проявити ініціативу і, оскільки ми «товаришували»
у соціальних мережах, я вирішила написати йому лист.
За допомогою гугл-перекладача. Подякувала за співпрацю і попросила вибачення, що на належному рівні не володію іноземною мовою. Згодом отримала
відповідь: кілька злих смайликів. За ними прийшло
ще одне повідомлення: смайлик уже реготав, аж перевертався. Як виявилось пізніше, я написала йому таке:
«Не смійте зі мною розмовляти англійською мовою…».
Тож, як показує досвід, вивчення іноземної — це тепер
потреба, а не перевага. Освіченому легше жити.

на сторінці dolly_house_ua в інстаграмі або у фейсбуці, часто їх замовляють за кордон — там цінують
якісну ручну роботу. Якщо бажаєте
і собі замовити таку потішну іграшку під ялинку, ділюся телефоном
Тетяни: 099 79 27 775.
«Хай ці новорічні мишенятка принесуть вам радість в оселю та яскраві емоції», — бажає майстриня.

«Історія кохання» не розчулить
лише черстве серце
Монумент із такою назвою відкрили біля Мосту
закоханих у Києві ще 7 травня 2013 року. Він зображує
двох немолодих уже людей, які ніжно обіймають одне
одного (на фото)
Руслана ЧАЙКА

Українка Мокрина Юрзук,
вивезена на примусові роботи
до Австрії, познайомилася з італійським солдатом Луїджі Педуто в таборі для військовополонених. Йому був 21 рік, їй — 23,
і в неї вже була донька. Луїджі
беріг і підтримував Мокрину,
навіть власноруч пошив їй пальто з ковдри. А після війни хотів
забрати кохану до Італії. Не дозволили. Такі були часи. На батьківщині українка вийшла заміж,
ла сина і дочку. Лународила
їджі теж одружився, у нього
вся син. Аж через
народився
60 роківв завдяки програмі
еня» вони зустрі«Жди меня»
лися і довго не могли
ути обіймів.
розімкнути
Цей
зворушливий
момент і був віжений
дображений
птуу скульптуому
рі.
Йому
вже було

82, їй — 84. Декілька разів він
приїжджав до коханої в селище Верабове під Кривим Рогом. Мокрина теж побувала
в Кастель-Сан-Лоренцо в Італії,
Луїджі пропонував там залишитися, але вона відмовилася —
не те вже здоров’я. На відкриття
монумента до Києва приїхав сам
Луїджі, а через 3 місяці 91–річний закоханий помер. Мокрина
відійшла у 2015-му. 30 квітня
2017-го копія монумента закоханим була урочисто відкрита
в Кастель-Сан-Лоренцо. Інта
формаційна табличка
трьома
мовами — уукраїнською, італійською та англійською —
нагадує цю історію, але
сучасним вандалам, які
нещод
нещодавно
облили
пам’
пам’ятник фарбою,
не стала перепоно
ною. Чи не вміють
ччитати, чи зовсім
ззчерствіли їхні
душі, чи просто
заздрять?

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.25, тривалість
дня — 8.05).
Місяць в Овні. 10 день Місяця.
Іменинники: Петро, Прокіп, Уляна, Феофан.

n Погода

«Під сірий шум дощуу
так хочеться любові…
і золотої гри у келихах
дзвінких!»
Так пише Максим Рильський, бо, незважаючи
на погоду за вікном, ми прагнемо «одверто–
щирих душ, і поглядів ясних, і сміху чистого,
і чистої розмови»
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Гончаренко, 27 грудня — хмарна погода, місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря — мінус 1– плюс 4.
28-го, 29-го — хмарна погода, невеликий
сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби — від 0 до 5 морозу.
30-го, 31-го — хмарна погода, з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря
протягом доби — мінус 5 — плюс 4.
1, 2 січня — хмарна погода, вдень можливий
невеликий дощ. Вітер західний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря — 2–5 градусів тепла.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 27 грудня було 2015 року — плюс 10, найхолодніше — 1996-го — мінус 25 градусів.
У Рівному 27 грудня — дощ зі снігом. Температура повітря — мінус 1 — плюс 1. 28-го —
сніг. Температура повітря — 3–1 градус морозу.
29-го, 30-го — без опадів. Температура повімінус .
тря — 4–2 градуси із позначкою «мінус».
тура
31-го — без опадів. Температура
дус.
повітря — мінус 5 — плюс 1 градус.
ура
1, 2 січня — без опадів. Температура
повітря — 0–1 градус тепла.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Тел. 72–51–02

Фото youtube.com.

«5 канал» вітає всіх з Новим роком
та Різдвом Христовим!
Повідомляємо про зміни параметрів
мовлення.
Формат HD, параметри:
Супутник: ASTRA 4A
Орбітальна позиція: 5 східної довготи
Ретранслятор: 4.202 Частота
на прийом: 11747,0 МГц, вертикальна
поляризація (V)
Параметри спільного мультиплексу:
30 МСимв/с, DVB-S2, 8PSK, FEC3/4, пілот
символи ВКЛ.
Ємність Замовника: 5.5 Мбіт/с
Налаштуйте самостійно! Допоможіть
сусідам! Не забудьте про рідних!
Повідомлення про оприлюднення
заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
документа державного планування «Детальний план території для
будівництва та обслуговування будівель і споруд автозаправної станції
та складу паливно-мастильних матеріалів на вул. Шахтарській, 26-Б
в м.Нововолинськ Волинської області»
1. Повна назва документа державного планування Стратегічної екологічної оцінки «Детальний план території для будівництва та обслуговування
будівель і споруд автозаправної станції
та складу паливно-мастильних матеріалів на вул. Шахтарській, 26-Б в м.Нововолинськ Волинської області».
2. Інформація про замовника:
Нововолинська міська рада.
45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, просп. Дружби, 27.
3. Вид та основні цілі документа
державного планування:
Визначення параметрів забудови
земельних ділянок, планування, організація забудови та інженерного забезпечення території, визначення містобудівних умов та обмежень, зв’язок з іншими

документами державного планування.
Під час здійснення СЕО мають
бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування
«Детальний план території для будівництва та обслуговування будівель
і споруд автозаправної станції та складу
паливно-мастильних матеріалів на вул.
Шахтарській, 26-Б в м. Нововолинськ
Волинської області».
4. Інформація щодо запланованих інформаційних заходів:
З повним текстом заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної
оцінки можна ознайомитись на офіційному сайті Нововолинської міської ради
та в приміщенні Нововолинської міської
ради за адресою: просп. Дружби, 27,
м. Нововолинськ, Волинська область.

n Політика

Фото eurosolidarity.org.

Вибори у Рафалівській ОТГ виграв
кандидат від «Європейської
солідарності»
За Василя Совгутя проголосували понад 63,3% виборців
Марія ХОРУНЖА

а попередніми підрахунками, на виборах до Рафалівської об’єднаної
територіальної громади Володимирецького району Рівненської області переміг член партії «Європейська солідарність»
Василь Совгуть (на фото).
За нього проголосували понад
63,3% виборців.
Василь Совгуть є активним
лідером своєї громади і багато

З

років працює задля покращення життя в ній. Перед обранням
на посаду голови ОТГ очолив
Рафалівську селищну раду.
Своїми справами він довів, що
готовий працювати на благо
громади і на перше місце завжди ставив інтереси людей.

Впевнена перемога над
опонентом показує, що ефективна робота в інтересах
рідного села та ідеологічні
принципи, які відстоює «Європейська солідарність», мають
значну підтримку в мешканців
Рафалівської ОТГ. n

ДОВІДКОВО.

До Рафалівської ОТГ належать 5 населених пунктів, у яких проживають 5488 осіб. Поблизу Рафалівки знаходяться базальтові
стовпи — цікава пам’ятка давньої магматичної дії надр. Тут існує родовище, де видобувають цей камінь.

Волинянин Ярослав Пахольчук став
головою правління та генеральним
директором «1+1 медіа». Олександр
Ткаченко залишається почесним президентом медіахолдингу, а Ігор Коломойський, як
головний акціонер групи, очолить Наглядову
раду ТОВ «ТРК «Студія 1+1».

Василь Совгуть: «З людьми і для людей!»

У Рівному заборонили
900 кілограмів відпрацьованих батарейок відправипроведення маршів пред- ли з Рівного до Львова. Їх зібрали в контейнерах, що були
ставників ЛГБТ-спільнот. розміщені в місті, здебільшого у торгових закладах. Після
Рішення щодо цього прийняли депутати міськради.
Підтримали його 36 міських
обранців.

відповідного сортування, елементи живлення попрямують
у Польщу на утилізацію, вартість якої за кілограм батарейок
становить 62 гривні 10 копійок. Кошти на це виділяються із
бюджету Рівного.

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ ДО 27 ГРУДНЯ!

www.volyn.com.ua

n Політика
Фото Гарік КОРОГОДСЬКИЙ/Facebook.

Обшуки в спортклубі «5 елемент».

НЕМАЄ ХЛІБА, НЕМАЄ МИРУ —
ТО НАТЕ ФЕЄРИЧНІ ВИДОВИЩА!
Цими днями правоохоронці прийшли з обшуками за адресами, пов’язаними
із Петром Порошенком та партією «Європейська солідарність»,
яку він очолює, в тому числі і в її центральний офіс
Фото antikor.com.ua.

Петро МАКАРУК

Одесі співробітники НАБУ «трусили»
редакцію телеканалу
«Думская TV». Вони заявили, що обшуки не пов’язані із журналістською
діяльністю, а із тим, що у
правоохоронців є питання
до власника будинку. Дуже
схоже на стандартну «відмазку», коли треба закрити рот журналістам. Так, до
речі, вважають і на самому
телеканалі, де заявили про
«політично мотивований
тиск на свободу слова у
ЗМІ».
Про ймовірні справжні мотиви дій силовиків розповів народний
депутат від «Європейської
солідарності» Володимир
Ар’єв: «Обшуки НАБУ на
одеському телеканалі
«Думская ТБ», який належить Михайлові Шмушковичу, першому заступнику
голови «Європейської
солідарності» в області, почалися наступного
дня після того, як голова
одеської парторганізації Олексій Гончаренко
закликав директора НАБУ
Артема Ситника піти у
відставку через внесення
останнього в базу корупціонерів. У Януковича це
називалося «прілєтєла
отвєточка», — написав він.
Цього ж дня люди в
масках влаштували обшук

В

Коли ДБР прибуло з обшуками в офіс партії Порошенка, ветерани АТО прийшли захистити
«Європейську солідарність».

почались наступного дня після того,
« —як Обшуки
голова одеської парторганізації Олексій
Гончаренко закликав директора НАБУ Артема
Ситника піти у відставку через внесення
останнього в базу корупціонерів. У Януковича
це називалося «прілєтєла отвєточка, —
зазначив Володимир Ар’єв.

»

у київському спортивному
клубі «5 елемент», який
пов’язують із Порошенком. За словами прессекретаря Державного бюро
розслідувань Анжеліки Іванової, слідчі дії проходили

у рамках розслідування
кримінальних проваджень,
в яких фігурує Порошенко, — про купівлю–продаж заводу «Кузня на
Рибальському» і можливе
зникнення матеріалів із

ситуативної кімнати в
Офісі Президента (нагадаємо, що ДБР за заявами
одіозного Андрія Портнова
розслідує 14 справ, у яких
фігурує Порошенко. —
Ред.).
Свідком «масок–шоу»
став відомий столичний
бізнесмен Гарік Корогодський, який якраз займався у спортзалі: «Наліт СБУ
(так вони представилися)
на «5 елемент». Так, це
бізнес Порошенка. Так,
я не люблю Порошенка
сильно, і ви це знаєте.
Але — перевіряючі відмо-

Р

■ Цифри і факти

Народний артист України родом
із Ковеля Володимир Талашко
(на фото) отримав орден «Народний
к,
Герой України». Чоловік,
й у теаякий зіграв понад 70 ролей
дується
трі та кіно, регулярно навідується
рує
на фронт, у госпіталі та дарує
м
військовим, добровольцям
і волонтерам натхнення дляя
душі — свою акторську
майстерність.

Відомий український футболіст Артем
Федецький може стати заступником
голови Волинської ОДА. У ЗМІ пишуть, що
луцький спортсмен — один із кандидатів на посаду «зама» з гуманітарних питань. Сам ексгравець збірної України був присутній на представленні голови Волинської обласної державної
адміністрації Юрія Погуляйка.
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вилися показати юристам
хоч який–небудь документ.
Так, у них автомати…» —
написав він.
Крім цього, зранку
20 грудня невідомі у балаклавах заблокували роботу
Відкритого офісу партії
«Європейська солідарність» у Києві. Молодики
спортивної статури із
прихованими обличчями
заступили вхід на робочі
місця і довго не представлялися. Врешті–решт
з’ясувалося, що ця «спецоперація» проводиться
співробітниками Державного бюро розслідувань,
директор якого Роман
Труба, як нагадують у «Європейській солідарності»,
є фігурантом «касетного скандалу», з котрого
суспільство дізналося про
пряме ручне управління
ДБР з боку Офісу Президента Зеленського.
Якраз напередодні
фракція «Європейська
солідарність» у парламенті оприлюднила вимогу
створити Тимчасову слідчу
комісію щодо незаконної
діяльності директора ДБР
та високопосадовців, які
впливають на його рішення. Тож цілком ймовірно,
що у цьому випадку це вже
була «отвєточка» від ДБР.
У зв’язку з цим «Європейська солідарність»
виступила із заявою, у якій
назвала обшуки у своєму
офісі та в редакції телеканалу «Думская ТБ» в Одесі
«скоординованою роботою силовиків з метою
політичних переслідувань». «Дії силовиків — це
елементи шоу, яке влада
намагається згодувати
українським громадянам
замість реальних успіхів.
Немає хліба, немає миру
— то потрібні феєричні
видовища», — йдеться у
заяві.
У партії нагадали, що
про неприпустимість
політичних переслідувань
опозиції неодноразово
попереджали і міжнародні
партнери України. Зокрема, в підсумковій резолюції Парламентського
комітету асоціації України
з ЄС європарламентарі
закликають нову владу не
вдаватися до політичних
переслідувань.
На жаль, поки що
«слуги» до цих закликів не дослухались, і
Володимир Зеленський
продовжує іти стежкою
Віктора Януковича,
який, як пригадуєте,
за надуманими звинуваченнями посадив
Юлію Тимошенко. А
Зеленський напосівся
на Порошенка — свого
теперішнього головного
політичного опонента. n
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n Пряма мова
Ірина ГЕРАЩЕНКО, співголова фракції «Європейська
солідарність», напередодні Нового року закликала не забувати
тих, хто поклав голови за нашу свободу:

«

Українці назвали найважливіші події року, серед яких вибори і
звільнення моряків та політв’язнів. Важко заперечити, що вибори
змінили політичний ландшафт країни, як саме — покаже час. Безумовно, звільнення наших є важливою і радісною, об’єднуючою
подією для всіх українців і людей доброї волі в усьому світі. Молимося, щоб вдалося витягти інших бранців — з ОРДЛО.
дсумки року медіа говорять неча
Але про інші — страшні — підсумки
нечая», який поіменно
сто. Я дякую сайту «Новинарня»,
в своє життя за
згадав усіх, хто в 2019-му віддав
Україну. 110 найкращих синів і дочок. Така
висока ціна за мирні вибори, заа прикрашені
ялинками міста й оселі. 110!.. Пам’ятаймо
ші події….
про них. Надвисока ціна за інші
емо.
згадаємо їх поіменно. Не забудемо.
Не простимо. Не дамо зрадити їхх
пам’ять.

»

Передплатили –
і виграли! *
Новими власниками призів
від «Газети Волинь» серед
читачів, які передплатили
видання на друге півріччя
2019 року, стали:
Електрочайник — Бачинська
Людмила (с. Квасів Горохівського району).

Плед — Нікітюк Раїса (с. Берестяне
Ківерцівського району).

Покривало — Поліщук Микола
(с. Ясенівка Рожищенського району).
* Під подарунком мається на увазі
придбання товару за 0,01 грн із ПДВ.

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ:
ПЕРЕДПЛАТИЛИ – ШВИДЕНЬКО
КВИТАНЦІЮ НАМ НАДСИЛАЙТЕ!
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

ГА ЗЕТА +

двічі на тиждень

на вих ідні

двічі на тиждень

Увага

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

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

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

ГА З Е ТА +

на вих ідні

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.

Р Е К Л А М А

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!

Читанка
для всіх
місячник

корисні
к
орисні порад
поради
ди

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 60780

ніхто

ТАК
не КОХАВ
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

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.

місячник

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».

Навіть ще сьогодні ви можете нас передплатити

на 2020 рік!

Т

ЕЛЕПРОГРАМА
30 грудня 2019 року — 5 січня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 30 ГРУДНЯ

ВІВТОРОК, 31 ГРУДНЯ

ТБ

06:00, 08:00, 10:00
Топ-матч 06:10 Айнтрахт Арсенал. Ліга Європи УЄФА
08:10 ПСЖ - Марсель.
Чемпіонат Франції 10:10
Португалія - Україна. Відбір
СТБ
МЕГА
до ЄВРО- 2020 12:00,
06:15 Т/с «Коли ми вдома» 06.00 Бандитська Одеса
14:05, 16:10, 18:15 «LALIGA
07.35, 01.50 Правда життя ZAP» 7 епізод. Чемпіонат
08:10 Прокинься з
09.05, 00.40 Речовий доказ Іспанії 12:15 Ман Сіті
Ектором!
10.15, 18.05 Сучасні дива
10:05 Т/с «Одружити не
- Тоттенгем. 1/4 фіналу
можна помилувати» 11.55 Історія українських
(2018 /19). Ліга чемпіонів
земель 15.05, 23.40
14:00 Хата на тата 12+
УЄФА 14:20 Барселона
Загадки Всесвіту 16.05,
19:00 Х/ф «ДІВЧАТА»
- Ліверпуль. 1/2 фіналу
21.45
Скарби
з
горища
20:55 Х/ф «ДІАМАНТОВА
(2018 /19). Ліга чемпіонів
17.05
Мегамисливці
19.05,
РУКА»
УЄФА 16:25 Ліверпуль
20.55 У пошуках істини
22:50 Х/ф «ЗА ДВА
- Барселона. 1/2 фіналу
20.00 Містична Україна
КІЛОМЕТРИ ДО
(2018/19). Ліга чемпіонів
22.45 Невідома Австралія
НОВОГО РОКУ»
УЄФА 18:30 Тоттенгем 02.55 Телеформат
1+1
Аякс. 1/2 фіналу (2018 /19).
ICTV
Ліга чемпіонів УЄФА 20:20,
К-1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
05:35 Скарб нації
22:25 «LALIGA ZAP» 8 епізод.
«Сніданок з 1+1»
06:30 «TOP SHOP»
05:45 Еврика!
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
05:55 Служба розшуку
20:35 Аякс - Тоттенгем.
ТСН: «Телевізійна
08:30
«Дай
лапу»
дітей
1/2 фіналу (2018 /19). Ліга
служба новин»
09:00
«Орел
і
Решка.
06:00 Особливості
чемпіонів УЄФА 22:40
09:25 «Життя відомих
Шопінг»
національної роботи
людей»
10:00, 20:10 «Орел і Решка. Динамо (К) - Мальме. Ліга
06:50, 12:45, 18:45 Факти
Європи УЄФА
10:20 Т/с «Кухня»
Морський сезон»
08:50 М/ф «У пошуках Жар20:15 Х/ф «ТРИ
10:50
М/ф
«Барбі
та
Птиці»
ТЕТ
ГОРІШКИ ДЛЯ
Лускунчик»
10:00 М/ф «Добриня
06.00
ТЕТ
Мультиранок
ПОПЕЛЮШКИ»
Микитович та Змій 12:10 М/ф «Земля до
22:00 Х/ф «СВІНГЕРИ»
08.00, 09.00, 10.00, 19.00,
початку часів 12:
Горинович»
23:45 Х/ф «ДОКТОР
21.00 Одного разу
День літунів»
11:15 М/ф «Олешко
ДУЛІТТЛ - 2»
під Полтавою
13:40 Х/ф «СИЛАЧ
Попович і Тугарин
08.30, 09.30, 10.30, 20.00
САНТА-КЛАУС»
Змій»
ІНТЕР
Танька і Володька
13:00 М/ф «Ілля Муромець і 15:20, 23:00 «Орел і Решка.
11.00 4 весілля
05.05 «Орел і Решка.
Навколо світу»
Соловей Розбійник»
Івлєєва vs. Бєдняков» 06.50 14:25 М/ф «Іван Княженко і 18:10 Х/ф «ПОСИЛКА»
12.00 Панянка-селянка
Х/ф «МАЛЮК СПІРУ»
13.00 Х/ф «ПРОДЮСЕР»
22:00 «Орел і Решка.
Сірий Вовк»
08.25 Х/ф «ПОДОРОЖ
(16+)
Перезавантаження»
16:05 М/ф «Іван Княженко і
ДО РІЗДВЯНОЇ ЗІРКИ»
14.50 М/ф «Зачарований
23:50 Х/ф «МАШИНА
Сірий Вовк-2»
09.50 Х/ф «НАРЕЧЕНАбудинок»
ЧАСУ В ДЖАКУЗІ»
17:25 М/ф «Три богатирі на
ВТІКАЧКА» 11.55 Х/ф
16.25, 17.30, 18.30, 22.00
далеких берегах»
«ЗИМОВИЙ ЗАМОК»
Країна У
2+2
19:15 М/ф «Три богатирі
13.30 Х/ф «ЛЮБІТЬ
17.00, 18.00, 23.00 Казки У
і Шамаханська
06:00 «Загублений світ»
КУПЕРІВ» 15.30 Х/ф
цариця»
08:00 «ДжеДАІ 2019»
«ПЛАНЕТА САМОТНІХ»
НТН
09:00, 11:15 «Шалені
18.00 Ток-шоу «Стосується 20:45 Х/ф «МАСКА»
05.00 «Top Shop» 06.00
22:35 Х/ф «СИН МАСКИ»
перегони 2018»
кожного» 20.00, 02.20
М/ф «Таємниця третьої
10:00 «Спецкор»
«Подробиці» 21.00 Т/с
планети» 06.55 М/ф
«По різних берегах» 00.50 НОВИЙ КАНАЛ 10:40 «ДжеДАІ»
«Енеїда» 08.15 Х/ф
05:00, 06:00 Kids Time
Х/ф «ЦЕ Я» 03.05 «Орел і
12:45 «Угон по-нашому»
«МАТЕРИНСЬКА КЛЯТВА»
Решка. Перезавантаження. 05:05 М/ф «Том і Джеррі:
14:50 Х/ф «БАЗА
11.05, 19.35 Т/с «Той, що
3 сезон» 04.40 Х/ф
Загублений
КЛЕЙТОН»
читає думки» (16+) 12.55
«ЗАМІЖ У НОВИЙ РІК»
дракон»
16:40 Х/ф «ЗАГНАНИЙ»
06:05 Суперінтуїція 12+
18:15 Т/с «Ментівські війни. Х/ф «ЧОРТОВА ДЮЖИНА»
УКРАЇНА
14.30 «Таємниці світу»
10:00 Шалена зірка 12+
Харків»
11:00 Хто проти
07:20 Зірковий шлях
22:00, 23:40 Т/с «CSI: Місце 15.10 «Випадковий свідок»
18.20 «Свідок. Агенти»
блондинок? 12+
08:50 Реальна містика
злочину-3»
19.00 «Свідок» 23.10 Х/ф
11:50, 15:20 Т/с «Виходьте 15:00 Хто зверху? 12+
22:50 Т/с «CSI: Місце
«ЧОРТА З ДВА» (16+)
17:00 Кілька пародій 12+
без дзвінка»
злочину-4»

UA: ПЕРШИЙ Президента України
Володимира Зеленського»
06:00, 06:30 М/с «Дуда і
03.30 Х/ф «ПРИГОДИ
Дада» 06:45 М/с «Книга
ВЄРКИ СЕРДЮЧКИ»
джунглів» 08:35 Х/ф
«СОЛЯНИЙ ПРИНЦ» 10:15, 04.35 Х/ф «ЗА ДВОМА
ЗАЙЦЯМИ»
11:35 Телепродаж 10:35,
11:55 Концертна програма
УКРАЇНА
«Новий рік на Суспільному»
06:00, 09:00, 12:00, 15:00
12:55 Х/ф «СВЯТИЙ
Сьогодні
ФІЛІП. Я ВИБИРАЮ РАЙ»
07:00 Зірковий шлях
15:15 Д/ц «Ремесло за
08:45, 09:15, 12:15
призначенням» 15:45
«Дивись українською» 16:15
Т/с «Мама для
Х/ф «ІВАН СИЛА» 18:00,
снігуроньки»
21:00 Новини 18:15 Д/ц
13:00, 15:15 Т/с «Ялинка на
«Дикі тварини» 18:45 Х/ф
мільйон»
«СНІДАНОК У ТІФФАНІ»
17:00 Новорічне Шоу Братів
21:35 UA:Спорт 22:20
Шумахерів
«Казки про Суспільне,
20:00 Новорічний концерт
або Що сказав Дід Панас»
«Привіт, 20-ті»
23:50 Новорічне привітання 23:55 Привітання
Президента України
Президента України
Володимира
1+1
Зеленського з
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Новим роком!
«Сніданок з 1+1»
СТБ
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН: «Телевізійна
06:00 Т/с «Коли ми вдома»
служба новин»
08:55 Х/ф «ЗНАХАР»
09:25 Х/ф «ДІВЧАТА»
11:30 Т/с «Список бажань»
11:25 Х/ф «ТРИ
15:20 Х/ф «ДІВЧАТА»
ГОРІШКИ ДЛЯ
17:10 Х/ф
ПОПЕЛЮШКИ»
«ДЖЕНТЛЬМЕНИ
13:15 Х/ф «ІВАН
УДАЧІ»
ВАСИЛЬОВИЧ
19:00 Х/ф «ДІАМАНТОВА
ЗМІНЮЄ
РУКА»
ПРОФЕСІЮ»
20:55 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
15:15 Х/ф «ДІАМАНТОВА
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
РУКА»
ШУРИКА»
17:15 «Ліга сміху»
22:50 Х/ф «ІВАН
20:20 «Новорічний вечірній
ВАСИЛЬОВИЧ
квартал 2019/2020»
ЗМІНЮЄ
23:55 «Новорічне привітання
ПРОФЕСІЮ»
з Новим 2020 роком» 23:50 Новорічне привітання
Президента України
ІНТЕР
В.Зеленського
06.15 Мультфільм 07.00
Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ICTV
РІЗДВЯНОЇ ЗІРКИ» 08.30
05:00 Еврика!
М/ф «Астерікс і таємне
05:05 Факти
зілля» 10.00 «Корисна
05:35 Особливості
програма» 11.20 Х/ф «ТАТО
національної роботи
НА РІЗДВО» 12.50 Х/ф
08:05 Х/ф «ПРИГОДИ
«ДВАНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ»
ПЛУТО НЕША»
15.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНА
НІЧ» 16.45 Х/ф «ПРИГОДИ 09:45 Х/ф «ПОМІНЯТИСЯ
МІСЦЯМИ»
ПАДДІНГТОНА» 18.30 Х/ф
11:50 Т/с «Пес»
«ДЖЕНТЛЬМЕНИ УДАЧІ»
15:45 Х/ф «МАСКА»
20.00 «Подробиці» 20.40
17:35 Т/с «Пес. Новорічне
Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА
диво»
ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
20:10, 21:30 Дизель-шоу
22.20, 00.00 «На Інтері
12+
- Головна ялинка країни»
23.50 «Новорічне привітання 23:55 Поздоровлення

СЕРЕДА, 1 СІЧНЯ

ЧЕТВЕР, 2 СІЧНЯ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Дуда і
Дада» 06:30 М/с «Книга
джунглів» 08:20 Х/ф «ПРО
ПРИНЦЕСУ ЯСОЧКУ І
КРИЛАТОГО ШЕВЦЯ»
10:00, 11:25 Телепродаж
10:20 Бюджетники 11:45
Концертна програма «Коло
мрій» 12:45 Х/ф «СВЯТИЙ
ФІЛІП. Я ВИБИРАЮ РАЙ»
14:50 Д/ц 15:50 Концертна
програма «Новий рік на
Суспільному» 18:00,
21:00, 23:20 Новини 18:15
Д/ц «Дикі тварини» 18:50
Х/ф «КУМЕДНЕ ЛИЧКО»
21:25 UA:Спорт 21:45 Х/ф
«ДОНЬКА РОБІН ГУДА:
ПРИНЦЕСА ЗЛОДІЇВ»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 Кому Нобеля? 07:45
М/с «Книга джунглів»
08:55 Х/ф «ЧАРІВНИК
КРАЇНИ МРІЙ» 12:15,
23:35 Новорічний концерт
класичної музики у
виконанні Віденського
філармонічного оркестру
14:50 Д/ф «Альпи: Снігові
ландшафти» 16:00,
18:15 Д/ц «Дикі тварини»
16:30 Бюджетники 17:00
Новорічний концерт 18:00,
21:00, 23:10 Новини 19:15
Х/ф «СТАРИЙ ДОБРИЙ
ДЕНЬ ПОДЯКИ» 21:20
Х/ф «РІЗДВЯНА ПІСНЯ»

1+1
06:00 «Королева ночі.
Концерт Олі
Полякової»
07:55 «Концерт Monatik
Love it ритм»
09:45 «Церемонія
вручення музичної
премії Yuna
2019»
12:00 «Міс Україна
2019»
13:20 «Вечір прем’єр
з Катериною
Осадчою 2019»
15:10 «Новорічний вечірній
квартал
2019/2020»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15 «Ніч хітів»
22:10 Х/ф «СВІНГЕРИ 2»
23:55 Х/ф «СВІНГЕРИ»

ІНТЕР
06.30 Х/ф «ТАТО НА
РІЗДВО» 08.00 Х/ф
«ЯК ПРОГУЛЯТИ
ШКОЛУ З КОРИСТЮ»
10.00 Х/ф «ПРИГОДИ
ПАДДІНГТОНА» 11.30
Х/ф «ОТЗІ ТА ТАЄМНИЦЯ
ЧАСУ» 13.10 Х/ф
«ІГРАШКА» 14.50,
22.20 «На Інтері - Головна
ялинка країни» 17.50 Х/ф
«СІМ’ЯНИН» 20.00, 03.30
«Подробиці» 20.30 Х/ф
«ДІВЧАТА» 01.05 «Орел і
Решка. Перезавантаження.
3 сезон» 04.00 «Україна
вражає» 04.25 «Орел і
Решка. Зірки»

15:00, 19:00 Сьогодні
16:00 Великі Новорічні
пригоди 2017 р.
20:00 Концерт «Роксолана»
22:00 Новорічне Шоу
Братів Шумахерів

УКРАЇНА
06:10 Зірковий шлях
10:30 Фантастична
ніч на каналі
«Україна»
13:35 Х/ф «КОЛИ МЕНЕ
ПОЛЮБИШ ТИ»
15:30 Т/с «Солона
карамель»
19:00 Сьогодні
20:00 Х/ф «РОДИНА
НАПРОКАТ»
22:00 Т/с «Хлопчику мій»

СТБ
06:15 Т/с «Коли ми
вдома»
07:10 Битва екстрасенсів
16+
22:00 Т/с «Вангелія»

19:00 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ
МАТУСІ»
21:00 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ
МАТУСІ 2»
23:00 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
МАЙСТЕР»

ТБ
17:30 М/ф «Шрек 3»
19:10 М/ф «Шрек
назавжди»
21:00 Х/ф «ЧАКЛУНКА»
23:00 Х/ф «КРАМПУС»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.15, 23.50 Містична
Україна 08.05 У пошуках
істини 09.05 Україна:
забута історія 10.45,
21.00 Історія світу 12.45
Мегамисливці 13.45
Земля: сили природи
15.35 Погляд зсередини
16.35, 23.00 Сучасні
дива 17.25 Загадки
Всесвіту 18.20 Прихована
реальність 00.40
Скептик

ICTV

К-1

06:15 Скарб нації
06:20 Еврика!
06:30 Служба розшуку
дітей
06:35 Студія Вашингтон
06:40 Особливості
національної
роботи
08:20 Х/ф «НЕМОВЛЯ
НА ПРОГУЛЯНЦІ»
10:00 Дизель-шоу 12+
14:25 Х/ф «ВОЛОДАР
ПЕРСНІВ:
ХРАНИТЕЛІ
ПЕРСНЯ»
17:25 Х/ф «ВОЛОДАР
ПЕРСНІВ:
ДВІ ВЕЖІ»
20:35 Х/ф «ВОЛОДАР
ПЕРСНІВ:
ПОВЕРНЕННЯ
КОРОЛЯ»

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 М/ф «Комашки.
Пригода в Долині
Мурах»
10:00, 15:30 «Орел
і Решка. Навколо
світу»
11:40 «Орел і Решка.
Шопінг»
12:35 М/ф «Балто»
14:00 Х/ф «ПРОСТО
ДРУЗІ»
18:15 Х/ф «ЩУРЯЧІ
ПЕРЕГОНИ»
20:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2

06:00 «Помста
НОВИЙ КАНАЛ
природи»
05:45, 07:45 Kids Time
06:30 «Загублений
05:50 М/c «Том і Джеррі
світ»
шоу»
14:15 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ»
06:40 М/ф «Том і Джеррі:
16:15 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
Загублений
АПОКАЛІПСИС»
дракон»
18:55 Х/ф «МАРСІАНИН»
07:50 М/ф «Веселі ніжки»
21:30, 23:55 Т/с «CSI: Місце
10:00 М/ф «Веселі
злочину-4»
ніжки 2»
23:05 Т/с «CSI: Місце
11:50 М/ф «Аладдін»
злочину-3»
13:50 М/ф «Крижане
ФУТБОЛ-1
серце»
15:40 М/ф «Заплутана
06:00, 17:05 Yellow 06:10
історія»
Нідерланди - Німеччина.

:))
Анекдоти

ФУТБОЛ-1

Відбір до ЄВРО- 2020
08:00, 10:00 Топ-матч
08:10 Барселона - Реал.
Чемпіонат Іспанії 10:10
Україна - Сербія. Відбір до
ЄВРО- 2020 12:00 «LALIGA
ZAP» 7 епізод. Чемпіонат
Іспанії 12:15 Динамо Шахтар. Суперкубок України
2019 14:25 Найкращі голи.
Чемпіонат Іспанії 15:20
Іспанія - Швеція. Відбір
до ЄВРО- 2020 17:15
Боруссія (Д) - Баварія.
Суперкубок Німеччини
2019 19:10 Огляд 1-ї
половини сезону. Чемпіонат
Італії 20:00 ПСЖ - Ренн.
Суперкубок Франції 2019
22:00 Футбольні зірки
України 2019. Церемонія
нагородження

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 М/ф «Норм та
Незламні»
09.35 М/ф «Норм: Ключі від
королівства»
11.15 М/ф «Норм та
Нестримні: Велика
пригода»
13.00 Х/ф «СНІГОВА
КОРОЛЕВА»
14.35 М/ф «Снупі та Чарлі
Браун: дрібнота
у кіно»
16.10 М/ф «Ріо»
18.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Казки У

НТН
07.30 М/ф «Як Петрик
П’яточкін слоників
рахував» 08.20 Х/ф «СИН
ВЧИТЕЛЯ» 11.40 Х/ф
«СНІГОВА КОРОЛЕВА»
13.15 Х/ф «НА ЗОЛОТОМУ
ГАНКУ СИДІЛИ» 14.35
«Будьте здоровi» 15.15
«Бокс. Найкращі бої
Олександра Усика» 16.15
«Випадковий свідок» 18.05
Х/ф «ПРИБОРКАННЯ
НОРОВЛИВОГО» 20.10
Х/ф «ЖАНДАРМ ІЗ СЕНТРОПЕ» 22.05 «Дискотека
80-х»

«Дорогий Дідусю Морозе! На минулий
Новий рік я просила в тебе коханого хлопця. Вибач, але забери назад цього дурня й
принеси краще мандаринок!..»
:) :) :)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Дуда і Дада»
08:10 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОВИК» 10:00 Т/с
«Дама під вуаллю» 11:55,
14:30 Телепродаж 12:20
Країна на смак 14:45 Д/ф
«Норвегія. Дика природа»
15:55 Д/ц «Дикі тварини»
16:25 Бюджетники 16:55,
23:50 Новорічний концерт
18:00, 21:00, 23:25 Новини
18:15, 19:50 #ВУКРАЇНІ
18:45 «Я - Бот» 20:30
Наші гроші 21:20 Х/ф
«ПАРМСЬКА ОБИТЕЛЬ»

1+1
06:00 «Концерт Джамали
«I believe in u»
07:50, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
08:35 Х/ф «ЗВІЛЬНИТИ
МІСТЕРА ДАРСІ»
10:15 Х/ф «МІСІС
ДАУТФАЙР»
12:40 Х/ф «ОЗБРОЄНІ
І НЕБЕЗПЕЧНІ»
14:50 Х/ф «ГОЛИЙ
ПІСТОЛЕТ»
16:20 Х/ф «ГОЛИЙ
ПІСТОЛЕТ 2»
18:00 Х/ф «ГОЛИЙ
ПІСТОЛЕТ 3»
20:15 Х/ф «КІНГСМЕН:
ТАЄМНА
СЛУЖБА»
22:40 Х/ф «КІНГСМЕН:
ЗОЛОТЕ
КІЛЬЦЕ»

ІНТЕР
07.15 Х/ф «БЕЛЛЬ І
СЕБАСТЬЯН» 09.00 Х/ф
«ОТЗІ ТА ТАЄМНИЦЯ
ЧАСУ» 10.35 Х/ф
«ЧУДОВА П’ЯТІРКА: У
ПОШУКАХ ПІРАТСЬКИХ
СКАРБІВ» 12.20 Х/ф
«ІГРАШКА» 14.00 Х/ф
«ДІВЧАТА» 15.50 Х/ф
«СІМ’ЯНИН» 18.10 Х/ф
«РІЗДВЯНА ПІДМІНА»
20.00, 03.40 «Подробиці»
20.30 Х/ф «ДІАМАНТОВА
РУКА» 22.25 «На Інтері
- Головна ялинка країни»
01.15 «Орел і Решка.
Перезавантаження. 3

сезон» 04.10 «Орел і
Решка. Ювілейний 2»

УКРАЇНА
06:30, 15:00, 19:00
Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
11:00 Реальна містика
15:20 Х/ф «РОДИНА
НАПРОКАТ»
17:10 Х/ф «ЛИСИЙ
НЯНЬ:
СПЕЦЗАВДАННЯ»
20:00 Х/ф «АВАТАР»
23:15 Х/ф «2+1»

СТБ
06:00 Т/с «Коли ми
вдома»
06:55 Битва екстрасенсів
16+
22:00 Т/с «Вангелія»

з Новим роком
Президента України

НОВИЙ КАНАЛ
05:25 Телемагазин
05:40 М/ф «Думками
навиворіт»
07:25 Kids Time
07:30 Х/ф «ЩОДЕННИКИ
ПРИНЦЕСИ»
09:50 Х/ф «ЩОДЕННИКИ
ПРИНЦЕСИ 2:
КОРОЛІВСЬКІ
ЗАРУЧИНИ»
12:00 Х/ф «ЗАЧАРОВАНА»
14:00 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
16:10 Х/ф «КРАСУНЯ
ТА ЧУДОВИСЬКО»

2+2
06:00 «Помста природи»

НОВИЙ КАНАЛ 06:45 «Загублений світ»
05:45, 07:00 Kids Time
05:50 М/c «Том і Джеррі
шоу»
07:05 М/ф «Том і Джеррі:
Форсаж»
08:40 М/ф «Том і Джеррі:
Гігантська пригода»
09:40 Х/ф «ШАЛЕНИЙ
ПАТРУЛЬ»
11:50 Х/ф «ШАЛЕНИЙ
ПАТРУЛЬ 2»
13:50 Х/ф «ПОГАНІ
ХЛОПЦІ»
16:20 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ
2»
19:20 М/ф «Заплутана
історія»
21:10 Х/ф «КРАСУНЯ ТА
ЧУДОВИСЬКО»
23:50 Звернення
Президента України
Володимира
Зеленського

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 23.50 Містична
Україна 08.30 Україна:
забута історія 11.00, 21.00
Історія світу 14.00 Дикі Гаваї
15.50 Земля: сили природи
16.45, 23.00 Сучасні дива
17.35 Загадки Всесвіту
18.30 Прихована реальність
00.35 Квітка Цісик 01.15
Ліліпути 02.00 Органи на
експорт 02.50 Зворотний
бік Місяця

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:40 «Орел і Решка.
Морський сезон»
09:35 «Орел і Решка.
Шопінг»
10:30 М/ф «Комашки.
Пригода в Долині
Мурах»
12:00 М/ф «Всі пси
потрапляють в рай»
13:30 М/ф «Балто»
15:00, 19:15 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:40 Х/ф «ПРОСТО
ДРУЗІ»
22:10 Х/ф «ВЕЧОРИ НА
ХУТОРІ БІЛЯ
ДИКАНЬКИ»

15:50 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ДНІ МИНУЛОГО
МАЙБУТНЬОГО»
18:10 Х/ф «РОБОКОП»
20:00 Х/ф «РОБОКОП-2»
22:05 Х/ф «РОБОКОП-3»

ФУТБОЛ-1
08:10 Інтер - Ювентус.
Чемпіонат Італії 10:00 Yellow.
Прем’єра 10:10 Люксембург
- Україна. Відбір до ЄВРО2020 12:00 «LALIGA ZAP»
7 епізод. Чемпіонат Іспанії
12:15 Шахтар - Інгулець.
Фінал (2018 /19). Кубок
України 14:25 Челсі Арсенал. Фінал (2018 /19).
Ліга Європи УЄФА 16:35
Журнал Ліги Європи 17:30
Тоттенгем - Ліверпуль. Фінал
(2018 /19). Ліга чемпіонів
УЄФА 19:40 Найкращі матчі
2019 р. Чемпіонат Іспанії
20:30 Yellow 20:40 Ліверпуль
- Челсі. Суперкубок УЄФА
2019 23:35 Найкраще за
2019 р. Чемпіонат Німеччини

19:00 Х/ф «АЛІСА
В КРАЇНІ
ЧУДЕС»
21:00 Х/ф «АЛІСА В
ЗАДЗЕРКАЛЛІ»
23:10 Х/ф «ВІДЖА:
СМЕРТЕЛЬНА
ГРА»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.40, 01.45 Правда життя
09.50, 00.35 Речовий
доказ 11.00, 17.10 Погляд
зсередини 12.00, 18.00
Сучасні дива 12.50 Місця
сили 15.15, 23.40 Загадки
Всесвіту 16.10, 21.45
Скарби з горища 19.00
Ігри імператорів 22.45
Земля: сили природи 03.05
Бандитська Одеса

НТН
05.50 М/ф «Канікули
Боніфація» 06.20 М/ф «Ну,
постривай!» 09.30 Х/ф
«ФАНТАЗІЇ ВЕСНУХІНА»
12.05 Х/ф «ВІДПУСТКА ЗА
ВЛАСНИЙ РАХУНОК» 14.45
«Свідок. Агенти» 15.25 Х/ф
«СТАРА, СТАРА КАЗКА»
17.20 Х/ф «СНІГОВА
КОРОЛЕВА» 19.00 «Свідок»
20.00 Х/ф «ПРИБОРКАННЯ
НОРОВЛИВОГО» 22.00
«Дискотека 80-х» 23.55
«Новорічне привітання
Президента України
В. Зеленського»

08:10 Шахтар - Динамо.
Чемпіонат України 10:10
Україна - Люксембург. Відбір
до ЄВРО- 2020 12:00,
16:25, 18:30, 20:35, 22:40
«LALIGA ZAP» 7 епізод.
Чемпіонат Іспанії 12:15
Литва - Україна. Відбір
до ЄВРО- 2020 14:05
Найкраще за
2019 р. Чемпіонат
Німеччини 14:35 Атлетіко Баєр. Ліга чемпіонів УЄФА
16:40 Львів - Динамо.
Чемпіонат України 18:45
Румунія - Іспанія. Відбір до
ЄВРО- 2020 20:50 Селтік
- Лаціо. Ліга Європи УЄФА
22:55 Франція - Албанія.
Відбір до ЄВРО- 2020

ТЕТ

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд
Шоу»
08:20 «Орел і Решка.
Шопінг»
10:10, 20:10 «Орел
і Решка. Морський
сезон»
12:00 Х/ф «СИЛАЧ
САНТА-КЛАУС»
13:45 Х/ф
«ЕКСТРЕМАЛЬНІ
ПОБАЧЕННЯ»
15:25, 22:00 «Орел
і Решка.
Навколо світу»
18:00 Х/ф «АМУНДСЕН»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00, 10.00, 18.15,
19.15, 20.15, 21.15
Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30, 10.30 Танька і
Володька
11.00 4 весілля
12.00 Панянка-селянка
13.00 Х/ф «МАВП’ЯЧІ
ВИТІВКИ»
14.35 Х/ф «ЗОЛОТА
ГУСКА»
16.15, 17.15, 22.15
Країна У
16.45, 17.45, 23.15
Казки У
18.45, 19.45, 20.45, 21.45
Одного разу в Одесі

2+2

НТН

06:00 «Помста
природи»
06:20 «Загублений
світ»
11:55 Х/ф «РОБОКОП»
13:45 Х/ф «РОБОКОП-2»
15:50 Х/ф «РОБОКОП-3»
17:45 Х/ф «ВИКУП»
19:45 Х/ф «КІКБОКСЕР»
21:30, 23:05 Т/с «CSI:
Місце злочину-4»

06.05 М/ф «Чиполліно»
07.40 М/ф «Кульбаба товсті щоки» 08.40 Х/ф
«УЛЮБЛЕНИЙ ЗЯТЬ»
11.30 Х/ф «ОСЛЯЧА
ШКУРА» 13.15 Х/ф
«ЖАНДАРМ ІЗ СЕНТРОПЕ» 15.10 «Вартість
життя» 15.45 «Бокс.
Найкращі бої Олександра
Усика» 17.05 Х/ф «БІЛІ
ВОВКИ» 19.00 «Свідок»
19.30 «Випадковий свідок»
20.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
У НЬЮ-ЙОРКУ» 22.10
«Дискотека 80-х» 23.45
Концерт «Ляпіс Трубецькой»

К-1

ФУТБОЛ-1
06:00, 10:00 Топ-матч
06:10 Італія - Боснія і
Герцеговина. Відбір до
ЄВРО- 2020 08:00 Yellow

Критично оцінила ціни на ринку і подумала: «А на біса мені це маленьке чорне
плаття? Зустріну Новий рік у великій теплій піжамі!».
:) :) :)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Дуда і Дада»
06:15 М/с «Книга джунглів»
08:10 Х/ф «КАЛОШІ
ЩАСТЯ» 10:00 Т/с «Дама
під вуаллю» 11:55, 15:30
Телепродаж 12:20 Країна
на смак 15:55 Д/ц «Дикі
тварини» 16:25 Бюджетники
16:55, 23:50 Новорічний
концерт 18:00, 21:00,
23:25 Новини 18:15, 19:40
#ВУКРАЇНІ 18:45 «Місто
вкрадених квартир» 20:15
Схеми. Корупція в деталях
21:20 Х/ф «ПАРМСЬКА
ОБИТЕЛЬ»

1+1
07:05 «Життя відомих
людей»
07:50, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
08:45 «Концерт Dzidzio
«Super-Puper»
10:10 «Королева ночі.
Концерт Олі
Полякової»
12:05 «Viva ! Найкрасивіші»
13:50 «Ніч хітів»
15:40, 17:35 «Вечір прем’єр
з Катериною
Осадчою»
20:15 «Ліга сміху»

ІНТЕР
06.00 «Корисна
програма» 07.20 Х/ф
«БЕЛЛЬ І СЕБАСТЬЯН:
ПРИГОДИ ТРИВАЮТЬ»
09.05 Х/ф «ЧУДОВА
П’ЯТІРКА: У ПОШУКАХ
ПІРАТСЬКИХ СКАРБІВ»
10.50 Х/ф «ЧУДОВА
П’ЯТІРКА: ТАЄМНИЦЯ

СТАРОДАВНЬОГО
АМУЛЕТА» 12.40 Х/ф
«БУРКУН» 14.30 Х/ф
«ДІАМАНТОВА РУКА» 16.25
Х/ф «РІЗДВЯНА ПІДМІНА»
18.10 Х/ф «КОХАННЯ
В ЛАПЛАНДІЇ» 20.00,
02.50 «Подробиці» 20.30
Х/ф «ВСЕ АБО НІЧОГО»
22.30 «Новорічний вогник.
Залишаємося зимувати»
01.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження. 3 сезон»
03.20 «Чекай мене. Україна»
04.45 «Стосується кожного»

УКРАЇНА
06:30, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
10:00 Х/ф «ЛИСИЙ
НЯНЬ:
СПЕЦЗАВДАННЯ»
11:45 Х/ф «АВАТАР»
15:20 Новорічний Зірковий
шлях
17:20, 20:00 Т/с «Діда
Мороза не буває»
22:00 Т/с «Ялинка на
мільйон»

СТБ
06:35 Битва екстрасенсів
16+
22:00 Т/с «Вангелія»

ICTV
06:05 Скарб нації
06:15 Еврика!
06:25 Служба розшуку дітей
06:30 Студія Вашингтон
06:35 Особливості
національної роботи
07:25 Т/с «Містер Гутен
і леді»
10:45 Х/ф «ПРИГОДИ
ПЛУТО НЕША»

12:20 Х/ф «ПОМІНЯТИСЯ
МІСЦЯМИ»
14:15 Х/ф
«ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ З
БЕВЕРЛІ ГІЛЛЗ»
16:05 Х/ф
«ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ З
БЕВЕРЛІ ГІЛЛЗ-2»
17:50 Х/ф
«ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ З
БЕВЕРЛІ ГІЛЛЗ-3»
19:35 Х/ф «НЕСТРИМНІ»
21:15 Дизель-шоу 12+

К-1

13:40 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ
З БЕВЕРЛІ ГІЛЛЗ-3»
15:25, 21:15 Дизель-шоу 12+
17:55 Х/ф «НЕСТРИМНІ»
19:40 Х/ф «НЕСТРИМНІ-3»
23:45 Т/с «Копи на роботі»

08:30 «Ух ти show»
09:30 М/ф «Таємна місія
Санти»
11:00 М/ф «Ніко: Шлях до
зірок»
12:15 М/ф «Балто 2: У
пошуках вовка»
13:40 М/ф «Балто 3: Крила
змін»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23:40 Х/ф «ПАРУБОЦЬКА
ВЕЧІРКА»

Півн. Ірландія - Німеччина.
Відбір до ЄВРО- 2020 23:55
06:30 «TOP SHOP»
Чемпіонат Італії. Передмова
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг» до туру
09:30, 20:10 «Орел і Решка.
ТЕТ
Морський сезон»
11:15 Х/ф «ЕКСТРЕМАЛЬНІ 06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00, 10.00, 18.30
ПОБАЧЕННЯ»
Одного разу під
13:00 Х/ф «АМУНДСЕН»
Полтавою
15:10, 22:00 «Орел і Решка.
08.30, 09.30, 10.30 Танька і
Навколо світу»
Володька
18:10 Х/ф «КОН-ТІКІ»
11.00 4 весілля
2+2
12.10 Панянка-селянка
НОВИЙ КАНАЛ
13.10 Х/ф «ДИЯВОЛ
06:00 «Помста природи»
05:20 Телемагазин
З ТРЬОМА
06:10 «Загублений світ»
05:30, 06:45 Kids Time
ЗОЛОТИМИ
13:50
Х/ф
«ВИКУП»
05:35 М/ф «Том і Джеррі:
ВОЛОСИНАМИ»
15:50
Х/ф
«МАРСІАНИН»
Гігантська пригода»
14.20 Х/ф «БІЛОСНІЖКА»
18:20
Х/ф
«ВІТРЯНА
РІКА»
06:50 М/ф «Тарзан»
15.30, 16.30 Країна У
20:15 Х/ф «ПРЯМИЙ
08:40 М/ф «Геркулес»
16.00 Казки У
КОНТАКТ»
10:20 Х/ф «ЗАЧАРОВАНА»
17.00 М/ф «Замбезія»
22:00
Х/ф
«ВБИТИ
БІЛЛА»
12:40 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
21.00 М/ф «Ріо 2»
14:50 М/ф «Відважна»
22.50 Х/ф «ЛАСКАВО
ФУТБОЛ-1
16:30 Х/ф «ЧАКЛУНКА»
ПРОСИМО, АБО
18:20 Х/ф «БІЛОСНІЖКА І 06:00, 08:00, 10:00, 14:15,
СУСІДАМ ВХІД
17:30 Топ-матч 06:10 Швеція
МИСЛИВЕЦЬ»
ЗАБОРОНЕНО»
- Норвегія. Відбір до ЄВРО21:00 Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ
2020
08:10
Мілан
Інтер.
І СНІГОВА
НТН
Чемпіонат Італії 10:10 Україна
КОРОЛЕВА»
06.25
М/ф
«Повернення
- Литва. Відбір до ЄВРО- 2020
23:10 Х/ф «ВІДЖА:
блудного папуги» 07.50
12:00, 14:55, 21:55 «LALIGA
ПОХОДЖЕННЯ
М/ф «Три паньки» 08.25
ZAP» 7 епізод. Чемпіонат
ЗЛА»
Іспанії 12:15 Баварія - Майнц. Х/ф «КРИК ПОРАНЕНОГО»
МЕГА
Чемпіонат Німеччини 14:05, 11.10 Х/ф «СТАРИЙ
ХОТАБИЧ» 12.55 Х/ф
20:45 Yellow 14:25 Огляд 1-ї
06.00 Бандитська Одеса
половини сезону. Чемпіонат «ЖАНДАРМ У НЬЮ08.45, 01.45 Правда життя
ЙОРКУ» 14.55 «Правда
Франції 15:10 Англія 09.55, 00.35 Речовий
Косово. Відбір до ЄВРО- 2020 життя» 15.30 «Бокс.
доказ 11.05, 17.45 Погляд
Найкращі бої Олександра
17:00 Найкраще за
зсередини 12.05, 17.15
Сучасні дива 12.55 Місця
2019 р. Чемпіонат Німеччини Усика» 16.50 Х/ф «СЛІД
сили 15.25, 23.40 Загадки
СОКОЛА» 19.00 «Свідок»
17:35 Фіорентина - Наполі.
Всесвіту 16.15, 21.45
19.30 «Випадковий свідок»
Чемпіонат Італії 19:25
Скарби з горища 19.05,
Чемпіонат Іспанії. Передмова 20.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
20.45 У пошуках істини 19.50 до туру. Прем’єра 19:55
ОДРУЖУЄТЬСЯ» 22.00
Містична Україна 22.45
LIVE. Вальядолід - Леганес.
«Дискотека 80-х» 23.40
Земля: сили природи
Чемпіонат Іспанії 22:10
Концерт «Брати Гадюкіни»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00, 10.00, 20.00
Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30, 10.30 Танька і
Володька
11.00 4 весілля
12.00 Панянка-селянка
13.00 Х/ф «СПЛЯЧА
КРАСУНЯ»
14.10 Х/ф «БІЛОСНІЖКА:
ПОМСТА ГНОМІВ»
16.10 Країна У. Новий рік

ТБ

ICTV
05:55 Скарб нації
06:05 Еврика!
06:10 Студія
Вашингтон
06:15 Особливості
національної
роботи
08:00 Х/ф «САНТА І
КОМПАНІЯ»
09:40 Х/ф «З ЖИТТЯ
ТАЄМНИХ
АГЕНТІВ»
10:10 Х/ф «СИН МАСКИ»
12:50 Т/с «Містер Гутен
і леді»
19:10 Х/ф «ВАРКРАФТ:
ПОЧАТОК»
21:15 Дизель-шоу
12+

ТБ

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 3 СІЧНЯ

СУБОТА, 4 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Дуда і Дада»
06:15 М/с «Книга джунглів»
08:10 Х/ф «ЖИВА ВОДА»
09:50 Х/ф «ГРОЗОВИЙ
ПЕРЕВАЛ» 12:35, 13:50
Телепродаж 12:50 Енеїда
14:10 Д/ф «Наша Земля
- наші океани» 15:55 Д/ц
«Дикі тварини» 16:25
Бюджетники 16:55, 23:50
Новорічний концерт 18:00,
21:00, 23:25 Новини 18:15,
20:00 #ВУКРАЇНІ 18:45 «Два
трактори за межами Рівного,
Україна» 19:25 «Дивись
українською» 20:30 «Війна:
історії початку» 21:20 Х/ф
«МАРІЯ ТЕРЕЗІЯ»

16.10 Х/ф «ВСЕ АБО
НІЧОГО» 18.15 Х/ф
«ІНТУЇЦІЯ» 20.00, 03.05
«Подробиці» 20.30 Х/ф
«ШЕФ» 22.10 «Новорічний
вогник. Повір у мрію» 01.20
Х/ф «ЗАМІЖ У НОВИЙ РІК»
03.35 «Україна вражає»
04.00 «Орел і Решка. Дива
світу» 04.45 «Орел і Решка.
Івлєєва vs. Бєдняков»

ТБ

НОВИЙ КАНАЛ

05:40 Телемагазин
06:05 Kids Time
06:10 Х/ф «ЩОДЕННИКИ
ПРИНЦЕСИ»
УКРАЇНА
08:20 Х/ф «ЩОДЕННИКИ
06:30, 15:00, 19:00 Сьогодні
ПРИНЦЕСИ 2:
07:30 Зірковий шлях
КОРОЛІВСЬКІ
09:30 Реальна містика
ЗАРУЧИНИ»
11:35 Х/ф «СЬОМИЙ ГІСТЬ»
10:50 М/ф «У пошуках Дорі»
13:30, 15:20, 20:00 Т/с «Квіти
12:20 Х/ф «101
дощу»
ДАЛМАТИНЕЦЬ»
22:00 Т/с «Умови контракту
14:30 Х/ф «АЛІСА В КРАЇНІ
1+1
2»
ЧУДЕС»
06:00 «Світське життя. 2019»
16:50 Х/ф «АЛІСА В
СТБ
06:55, 19:30 ТСН:
ЗАДЗЕРКАЛЛІ»
«Телевізійна служба
06:40 Т/с «Коли ми вдома»
19:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
новин»
07:00 Т/с «Рецепт кохання»
ТРОЛІВ»
07:40 «Життя відомих людей» 10:45 Т/с «Пізнє каяття»
21:00 Х/ф «ВАН ХЕЛСІНГ»
09:25 Х/ф «ГОЛИЙ
19:00 Х-фактор
23:40 Х/ф «ВІКТОР
ПІСТОЛЕТ»
21:25 Х/ф «ІВАН
ФРАНКЕНШТЕЙН»
11:00 Х/ф «ГОЛИЙ
ВАСИЛЬОВИЧ
ПІСТОЛЕТ 2»
ЗМІНЮЄ
МЕГА
12:30 Х/ф «ГОЛИЙ
ПРОФЕСІЮ»
06.00
Бандитський
Київ
ПІСТОЛЕТ 3»
23:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
07.40, 00.30 Містична
14:05, 20:15 «Новорічний
УДАЧІ»
Україна 08.30 Україна: забута
Вечірній квартал»
історія 10.10 Речовий доказ
18:30 «Розсміши коміка»
ICTV
11.20 Таємниці Біблії 13.20
05:40 Скарб нації
Сучасні дива 14.10 Загадки
ІНТЕР
05:50 Еврика!
Всесвіту 16.00, 23.30 Погляд
06.20 Мультфільм 07.20
05:55 Особливості
зсередини 18.00 Там, де
Х/ф «БЕЛЛЬ І СЕБАСТЬЯН:
національної роботи нас нема 21.00 «Титанік»:
ДРУЗІ НАВІК» 09.00
08:30 Т/с «Містер Гутен і леді» народження легенди 22.30
«Готуємо разом. Домашня
10:05 Х/ф
Прокляття двійників «Титаніка»
кухня» 10.00 «Корисна
«ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ З
програма» 11.00 Х/ф
БЕВЕРЛІ ГІЛЛЗ»
К-1
«ПРИБОРКУВАЧКА
11:55 Х/ф
06:30 «TOP SHOP»
ТИГРІВ» 12.50 Х/ф «ТРИ
«ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ З 07:50 М/с «Земля до початку
ГАВКАТЕРИ» 14.25 Х/ф
БЕВЕРЛІ ГІЛЛЗ-2»
часів»
«КОХАННЯ В ЛАПЛАНДІЇ»

2+2
06:00 «ДжеДАІ 2019»
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест
2018»
09:00 «Загублений світ»
14:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ДНІ МИНУЛОГО
МАЙБУТНЬОГО»
16:20 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
АПОКАЛІПСИС»
19:00 Х/ф «ЛОГАН:
РОСОМАХА»
21:30 Х/ф «ВБИТИ
БІЛЛА-2»
23:55 Х/ф «ПОСЛАНЕЦЬ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 12:45, 16:50, 18:55
Топ-матч 06:10 Чехія - Англія.
Відбір до ЄВРО- 2020 07:55,
13:25 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру 08:25
Вальядолід - Леганес.
Чемпіонат Іспанії 10:10
Україна - Португалія. Відбір до
ЄВРО- 2020 12:00 «LALIGA
ZAP» 7 епізод. Чемпіонат
Іспанії 12:15, 23:00 Чемпіонат
Італії. Передмова до туру
12:55 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини 13:55
LIVE. Валенсія - Ейбар.

06:00 М/с «Кмітливий
Сяоцзі» 08:15 Х/ф «ТРИ
ЗОЛОТИХ ВОЛОСИНИ»
09:50, 15:55 Д/ц «Дикі
тварини» 10:55, 12:40
Скелетон. Кубок світу. IІI
етап 12:00 Д/ц «Боротьба
за виживання» 13:45, 15:40
Телепродаж 14:05 Х/ф
«ДОНЬКА РОБІН ГУДА:
ПРИНЦЕСА ЗЛОДІЇВ»
16:30 Бюджетники 16:55,
23:50 Новорічний концерт
18:00, 21:00, 23:25 Новини
18:15, 19:55 #ВУКРАЇНІ
18:45 «Майдан Гідності»
20:30 «Дивись українською»
21:20 Х/ф «МАРІЯ
ТЕРЕЗІЯ»

1+1
06:00 Мультфільм
06:25, 07:15, 08:05, 09:45
«Життя відомих
людей»
09:00 «Лото-Забава»
10:40 «Світ навиворіт»
12:00 Х/ф «ВІДМОРОЖЕНИЙ»
19:30 «Телевізійна служба
новин»
20:15 М/ф «Льодовиковий
період»
21:50 Х/ф «ПАРК
ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ»

ІНТЕР
05.30, 01.05 «Орел і Решка.
Перезавантаження. 3
сезон» 06.35 Мультфільм
07.00 Х/ф «БУРКУН»

Колись при слові «зима» уявляли новорічні свята, а тепер – квитанції за опалення...
:) :) :)
Дід Мороз зі Снігуронькою збираються

09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Дива
світу» 11.00 «Орел і Решка.
Івлєєва vs. Бєдняков»
12.00 Х/ф «ШЕФ» 13.35
Х/ф «ІНТУЇЦІЯ» 15.10 Т/с
«Мене звати Мелек» 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф
«SUPERЗЯТЬ» 22.25 «Чекай
мене в Новий рік»

УКРАЇНА
06:30, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий
шлях
10:00 Т/с «Діда Мороза
не буває»
13:45, 20:00 Т/с
«Найкращий
чоловік»
22:00 Т/с «Умови
контракту 2»

СТБ
06:40 Х/ф «ЗИМОВА
ВИШНЯ»
08:15 Т/с «Знахар»
10:50 Т/с «Пізнє каяття»
18:00 Т/с «Ми більше, ніж я»
21:40 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
ШУРИКА»
23:25 Х-фактор

ICTV
05:50 Скарб нації
06:00 Еврика!
06:05 Особливості
національної
роботи
08:35 Т/с «Містер Гутен
і леді»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Снупі та Чарлі
Браун: дрібнота у
кіно»
12.05 Х/ф «СПЛЯЧА
КРАСУНЯ»
13.15 Країна У. Новий рік
15.15 Країна У
16.15, 22.00 Ігри Приколів
17.15 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО, АБО
СУСІДАМ ВХІД
ЗАБОРОНЕНО»
19.00 Одного разу під
Полтавою
23.00 Одного разу
в Одесі

НТН
05.55 М/ф «Бременські
музиканти» 07.30 М/ф
«Як козаки у хокей грали»
08.25 Х/ф «ТРЕСТ,
ЯКИЙ ЛОПНУВ» 12.20
Х/ф «ЖАНДАРМ
ОДРУЖУЄТЬСЯ» 14.10
«Таємниці світу» 14.45
«Випадковий свідок» 17.10
Х/ф «АПАЧІ» 19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «ОБЕРЕЖНО,
БАБУСЯ!» 21.15 Х/ф
«ЗОРРО» 23.30 Х/ф
«ЧОРНИЙ ТЮЛЬПАН»

ТБ

НЕДІЛЯ, 5 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ

Чемпіонат Іспанії 14:45,
21:00 Yellow 15:55 Найкращі
матчі 2019 р. Чемпіонат Іспанії
16:55 LIVE. Хетафе - Реал.
Чемпіонат Іспанії 19:10
Нідерланди - Півн. Ірландія.
Відбір до ЄВРО- 2020 21:10
Баварія - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини 23:30
Данія - Швейцарія. Відбір до
ЄВРО- 2020

10:10 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ»
12:00 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ
В АМЕРИЦІ»
13:30 Х/ф «СІМЕЙНЕ
ПОГРАБУВАННЯ»
15:05, 21:15 Дизель-шоу
12+
17:30, 19:10 Х/ф
«НЕСТРИМНІ-3»
23:55 Т/с «Копи
на роботі»

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Телемагазин
06:15 Kids Time
06:20 М/ф «Геркулес»
08:10 Х/ф «СНІГОВА
КОРОЛЕВА»
11:50 М/ф «Відважна»
13:40 М/ф «Шрек 3»
15:30 М/ф «Шрек
назавжди»
17:10 Х/ф «БУДИНОК
З ПРИКОЛАМИ»
19:00 Х/ф «ДВОЄ:
Я ТА МОЯ ТІНЬ»
21:00 Х/ф «РІЧЧІ БАГАЧ»
23:00 Х/ф «КРАЩЕ НЕ
ДИВИСЬ»

Іспанії 12:15, 22:15 Yellow
12:25 «Бундесліга weekly».
06:30 «TOP SHOP»
Чемпіонат Німеччини 12:55
07:50 М/с «Земля до
LIVE. Гранада - Мальорка.
початку часів»
Чемпіонат Іспанії 14:55
08:30 «Ух ти show»
LIVE. Сосьєдад - Вільярреал.
09:30 М/ф «Барбі у Різдвяній
Чемпіонат Іспанії 16:55 LIVE.
колядці»
Алавес - Бетіс. Чемпіонат
11:00 М/ф «Балто 2: У
Іспанії 19:20 Брешіа пошуках вовка»
Лаціо. Чемпіонат Італії
12:15 М/ф «Балто 3: Крила
21:10 Огляд 1-ї половини
змін»
сезону. Чемпіонат Франції
13:40 «Орел і Решка.
21:40 LIVE. Рома - Торіно.
Навколо світу»
Чемпіонат Італії 23:50 Челсі Аякс. Ліга чемпіонів УЄФА
2+2
06:00 «ДжеДАІ 2019»
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест
2018»
09:00 «Він, вона та
телевізор»
14:15 Х/ф «БЛИЗНЮКИДРАКОНИ»
16:15 Х/ф «НАВКОЛО
СВІТУ ЗА 80 ДНІВ»
18:25 Х/ф
«ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
20:25 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
ШПИГУН»
22:05 Х/ф «СУСІДИ НА
СТРЬОМІ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
06.55, 23.55 Містична
Україна 07.45 Україна:
забута історія 08.35 Речовий
доказ 10.40 Історія світу
12.30 Сучасні дива 13.20
Загадки Всесвіту 15.10,
22.55 Погляд зсередини
17.10 Там, де нас нема
20.10 Ігри імператорів

на святковий ранок до школи:
— Снігуронько, ти бронежилет надягла?
— Авжеж. А ти газовий пістолет узяв?
— Так.

К-1

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 10:00, 19:10,
23:40 Топ-матч 06:10
Еспаньйол - Барселона.
Чемпіонат Іспанії 08:10
Хетафе - Реал. Чемпіонат
Іспанії 10:10 Сербія
- Україна. Відбір до ЄВРО2020 12:00, 18:55 «LALIGA
ZAP» 7 епізод. Чемпіонат

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Замбезія»
12.00 Х/ф «ПАНІ
МЕТЕЛИЦЯ»
13.10 Країна У. Новий рік
15.10 Країна У
16.10, 22.00 Ігри Приколів
17.10 М/ф «Ріо 2»
19.00 Одного разу під
Полтавою
23.00 Одного разу
в Одесі

НТН
06.05 М/ф «Вінні Пух» 07.25
М/ф «Капітошка» 08.45
Х/ф «ГОЛОС МИНУЛОГО»
11.55 Х/ф «ОБЕРЕЖНО,
БАБУСЯ!» 13.30 Х/ф
«ОЦЕОЛА» 15.35 Х/ф
«ЗОРРО» 18.00 Х/ф
«ЧОРНИЙ ТЮЛЬПАН»
20.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ВІДПОЧИНКУ» 22.10
«Дискотека 80-х»

— А електрошокер прихопив?
— Ой, забув.
— Отакої! Буде, як минулого разу, коли
на новорічний ранок до школи ходили:
знову все, що заробимо, на лікування піде.

www.volyn.com.ua

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ ДО 27 ГРУДНЯ!
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n З перших уст

«КОЖНЕ РІШЕННЯ І СИТУАЦІЮ
ПРОПУСКАЮ ЧЕРЕЗ СЕРЦЕ»
Стрімкий політичний злет кар’єри Ірини Вахович
— фахового науковця, доктора економічних наук,
професорки Луцького національного технічного
університету — від керівника бюджетної комісії до
голови Волинської обласної ради — і лише за 4 роки цієї
каденції. У липні 2019-го, після обрання Ігоря Палиці
народним депутатом України, Ірина Вахович очолила
найвищий представницький орган нашого краю. За
5 місяців вона зуміла продемонструвати свої ділові
якості та управлінські навики. На минулій сесії голова
обласної ради ще очолила об’єднання «Тільки разом», у
якому переважна більшість — 33 обранці територіальної
громади

Фото volynnews.com.

Кость ГАРБАРЧУК

рино Михайлівно, ви
перша жінка, яка очолила Волинську обласну
раду за всю історію її існування. Чи легко знаходити спільну
мову з практично чоловічим
складом депутатського корпусу?
— Ніхто і не очікував, що буде
легко. Це для мене нові обов’язки і нове середовище для завоювання авторитету. Однак
насправді є порозуміння з депутатським корпусом. Ініціатива
обранців територіальної громади

–І

хнення для такої невдячної
роботи, адже волиняни традиційно не люблять владу й для
більшості з них байдуже, чи це
представницька, чи виконавча
гілка?
— Для мене працювати на
межі своїх сил не є новим. Раніше це була наукова діяльність,
робота з аспірантами, магістрами, студентами, процедури акредитації, ліцензування, розробки
навчальних посібників, робочих
планів, програм, монографій…
На сьогодні професійно я переорієнтовуюсь, і оскільки найкра-

у мене викликають непорозуміння і
« Сльози
несправедливість, яку усвідомлюю, але не маю
можливості швидко виправити, а дратівливість (хоча
намагаюсь не допускати) спричиняють люди, які свої
власні інтереси ставлять вище здорового глузду.

»

з різних питань знаходить підтримку в моїх діях, як і мої ініціативи — у дії депутатів. Упевнена,
що тільки разом, аргументовано і
конструктивно можна ухвалювати ефективні рішення, що позитивно впливають на життєдіяльність волинян. Тому будую свою
роботу саме так. Сподіваюся, що
вдасться.
— Де ви берете сили та нат-

щий відпочинок – це зміна видів
діяльності, то працюю з новим
завзяттям і розумінням великої
відповідальності вже на цій посаді.
— Які вчинки викликають у
вас сльози, а які дратують?
— Я достатньо емоційна людина. Крім того, кожне рішення і
ситуацію пропускаю через серце. Тому буває важкувато. Сльо-

Ірина ВАХОВИЧ: «Намагаюся працювати із завзяттям та розумінням
великої відповідальності».

зи у мене викликають непорозуміння і несправедливість, яку
усвідомлюю, але не маю можливості швидко виправити, а дратівливість (хоча намагаюсь не
допускати) спричиняють люди,
які свої власні інтереси ставлять
вище здорового глузду.
— Ви були головою постійної комісії з питань бюджету,
фінансів та цінової політики,
чи сняться вам гроші?

— Гроші не сняться, до них
ставлюся легко. Про них не думаю тоді, коли вони є, і почуваюся краще, якщо вони є, адже
це дає змогу задовольнити певні
потреби. Моя основна дисципліна в університеті — фінансовий
менеджмент, що передбачає раціональне управління грошовими потоками, і допоки виходило
таким чином розподіляти той
ресурс, яким володію. Щодо ко-

штів бюджету області підхід такий же. Більший ефект за менших
вкладень — це основа фінансово–економічних відносин. Ним і
керуюся.
— Найважливіша для вас
подія 2019 року в краї?
— Нещодавно Волинь відзначала 80 років свого становлення
в нинішніх територіальних межах.
Готуючи з помічниками презентацію здобутків області протягом
кожного десятиліття, в основному зупинялась на великих інфраструктурних об’єктах. За такого
підходу 2019 рік для області ввійде в історію відкриттям Волинського обласного перинатального центру. У цьому контексті
хочеться подякувати всьому депутатському корпусу нинішнього
складу обласної ради за підтримку мудрого рішення на той час голови ради Ігоря Петровича Палиці й акумулювання значних коштів
на реалізацію цього надважливого проєкту.
— Кого ви вважаєте Людиною року на Волині?
— Вважаю, що кожен волинянин, який власним талантом і самовідданою працею, мужністю та
жертовністю формує підвалини
єдності і гордості за Україну для
наступних поколінь, заслуговує
на визнання.
— З яким настроєм зустрічаєте 2020 рік?
— Вважаю себе невиліковним
оптимістом. Тому настрій відповідний.
— Ірино Михайлівно, кому
покладете
подарунок
під
ялинку і який гостинець самі
хочете отримати на Новий рік?
— Я щедра на подарунки рідним. Із більшим задоволенням
дарую, хоча приємно й отримувати. Але з кожним роком для мене
стають очевиднішими істинні цінності — любов, довіра, щирість і
вірність. Хочеться з ними прожити наступні літа. Це те, що надихає і що хочеться отримати від
людей, яких ціную.
— Ваше новорічне побажання волинським родинам.
— Найбільше бажання в переддень Нового року — мир та
єдність в Україні. Усім волинянам зичу, щоб 2020–й був щасливим та успішним, щедрим на
любов, хороші події, виважені рішення, мудрі вчинки, позитивні
емоції. n

n Людина і закон
Фото Людмили ЯКИМЧУК.

Для громадян тут створені комфортні умови.

На церемонію відкриття у Ківерці приїхало чимало відомих людей.

ТЕПЕР І КІВЕРЦІ МАЮТЬ АДМІНПРИМІЩЕННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА
Цими днями у місті відбулося урочисте відкриття нової будівлі районного суду
Людмила ЯКИМЧУК

акого численного зібрання представників судової
влади України і Волині в
райцентрі, вочевидь, не було
ніколи. В урочистостях взяли
участь суддя Конституційного
Суду України Петро Філюк, голова Державної судової адміністрації (ДСА) України Зеновій
Холоднюк, начальник Служби
судової охорони України Валерій
Бондар, проректор Національної
школи суддів України Володимир Мазурок, голова Волинського апеляційного суду Віктор
Гапончук, начальник територіального управління Державної
судової адміністрації у Волинській області Наталія Коцирій,
представники судів Луцького

Т

району, Рівненщини, інші почесні гості.
Серед учасників — перший
заступник міського голови Ківерців Ігор Мисковець, в. о. голови райдержадміністрації Юліан Таранчук, голова районної
ради Олександр Гурський. Чин
освячення споруди здійснив митрополит Луцький і Волинський
Михаїл у співслужінні з духовенством району. Оскільки нове
приміщення зводили будівельники ПрАТ «Луцьксантехмонтаж
№536», то його генеральний
директор Ігор Чорнуха вручив
голові Ківерцівського районного
суду Олександру Костюкевичу
символічний ключ.
У новому приміщенні працюватимуть п’ятеро суддів та
тридцять працівників апарату.
Зауважимо, що лише у вересні

2018-го ДСА розпочала реконструкцію з добудовою адміністративної будівлі суду, і за рік
виросла споруда європейського
зразка. «Як у кіно», — чути було
захоплені відгуки. Наступним, за
словами Петра Філюка, буде Горохівський районний суд.

не перетинаються. Якщо у старому корпусі площа кімнати для
утримання становила 2 м2 без
належних умов, то в новому є камери для підсудних із поділом на
чоловічі, жіночі та для неповнолітніх, окремі санвузли для підсудних, санвузол для візочників.

витратили майже 48 мільйонів гривень. Як
« Загалом
зауважив голова Державної судової адміністрації
України Зеновій Холоднюк, це кошти
на реконструкцію, добудову, необхідне облаштування,
найсучасніше обладнання, нову техніку.

»

Приміщення має 4 зали судових засідань, кімнати свідків, адвокатів, захисників, прокурорів.
Причому планування таке, що
свідки та інші учасники процесу

Зручні не лише кабінети та зали,
а й інші службові кімнати.
Нове приміщення Ківерцівського районного суду обладнане відповідно до державних

будівельних норм. На його спорудження
витратили
майже
48 мільйонів гривень. Як зауважив голова Державної судової
адміністрації України Зеновій
Холоднюк, це кошти на реконструкцію, добудову, необхідне
облаштування,
найсучасніше
обладнання, нову техніку. У суді
встановлено уніфіковану систему контролю й управління доступом. Це інвестиція Державного
бюджету України в конкретний
регіон для забезпечення нормального доступу людей до правосуддя.
— На виконання вимог процесуального
законодавства
зали судових засідань облаштовані системами аудіо- та
відеофіксування судового процесу з використанням програмного забезпечення, яке здійснює
аудіо- та відеофіксування (відеозапис) судового процесу, а
також проведення судових засідань у режимі відеоконференцзв’язку, — розповідає начальник територіального управління
Державної судової адміністрації у Волинській області Наталія
Коцирій. — На виконання вимог
Кримінального процесуального
кодексу України у залах судових
засідань для розгляду кримінальних проваджень встановлені загородження зі скла, які
відокремлюють підсудних від
суддів і присутніх громадян.
Ніщо відтепер не нагадує тут
про попереднє приміщення, побудоване ще у 1939–му.
— Ківерцівський суд був утворений 28 січня 1940 року, — розповів Олександр Костюкевич,
який на посаді голови районного суду з 2009–го. — Технічну документацію виготовлено у
1976 році, будівля добудовувалася, але умови праці не відповідали вимогам. Площа становила
279 м2, нинішня у новому приміщенні — майже 2100 м2. Що називається — відчуйте різницю.
Дотримуватися закону і захищати справедливість закликали
новоселів почесні гості. Суддя у
відставці, ветеран судових органів Оксана Завидовська–Марчук
зауважила, що це нелегка і відповідальна справа, яка вимагає
не лише професійних навичок, а
найперше — людяності, поваги
до інших, порядності, відданого
і справедливого служіння Закону. До цього ж закликав і Борис
Плахтій — суддя–криміналіст,
визнаний професіонал. n
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ОВИНИ / Волинь
ВІДТЕПЕР ГОСТІ ЛУЦЬКА
ТЕЖ ЇЗДЯТЬ З Е-КВИТКОМ
Його на 2—3 поїздки можна придбати у всіх
терміналах «Сіті Кард»
Євгенія СОМОВА

онедавна у Луцьку працювало лише 4 термінали, де продавали електронну картку на обмежену кількість поїздок у громадському транспорті міста. Це створювало незручності для гостей
обласного центру. Із понеділка, 23 грудня, повідомив
начальник управління транспорту і зв’язку Луцької
міськради Володимир Степанов, проблеми з придбанням 2—3–разового електронного квитка нема.
У кожному терміналі, зокрема на автостанціях, вокзалах, можна його купити.
Нагадаємо, що вартість дворазового — 15 гривень, триразового — 20. n

Д

ПОЛЬСЬКОГО МИТНИКА
ПОКАРАЛИ ЗА БРЕХНЮ
Старший спеціаліст митно–податкової служби
в місті Свіднік Республіки Польща приїхав
в Україну, аби продати своє авто, й успішно це
зробив
Наталка МУРАХЕВИЧ

роте чоловік при цьому хотів отримати у Польщі ще й страхову суму за шкоду, нібито заподіяну майну. Він прийшов у Ковельський відділ поліції та заявив, що автомобіль у нього вкрали.
Правоохоронці ж, встановивши місцезнаходження
транспортного засобу, з’ясували реальну ситуацію і
згодом повідомили спритному іноземцю про підозру у поширенні з корисливих мотивів завідомо неправдивої інформації про крадіжку.
Ковельський міськрайонний суд, затвердивши угоду про визнання винуватості, укладену між
прокурором Ковельської місцевої прокуратури та
громадянином Республіки Польща, призначив іноземцю, обвинуваченому у завідомо неправдивому
повідомленні про вчинення злочину, покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8500 гривень). n

П

НЕМОВЛЯ ЗАДИХНУЛОСЬ
ПІД БОКОМ
У П’ЯНОЇ НЕНЬКИ
Справу розглянув Ківерцівський районний суд
і встановив вину горе-матері
Ірина ПАСІЧНИК

рагедія сталася 28 квітня. Вночі жінка вживала
горілку, а близько сьомої ранку поклала дочку на ліжко біля себе, стала годувати грудним
молоком і заснула. Рот і ніс немовляти були закриті ковдрою та тілом матері, що й призвело до удушення. Прокинувшись, вона побачила, що дитина
лежить нерухомо, почала робити штучне дихання,
але це не дало результатів. Жінка викликала поліцію
і лікарів, які констатували смерть немовляти. У ході
судового слідства волинянка свою вину визнала
повністю.
Судово–медична експертиза виявила в крові дитини етиловий спирт у концентрації 4,9 проміле (така
доза може спричинити смерть навіть дорослої людини) та ознаки алкогольної інтоксикації. Це викликало
у немовляти повне зниження захисних рефлексів і
суттєво сприяло настанню смерті.
На бік горе–матері стала колишня свекруха. За
її словами, ніколи не чула, щоб невістка зловживала
спиртними напоями, тож просила суворо її не карати. Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з
іспитовим строком два роки. n

Т

«ПЕРЕКУР» ВОДІЯ ПОЛАМАВ
МАНДРІВНИКАМ ПЛАНИ
Поблизу Рівного стався неприємний інцидент
з автобусом міжнародного сполучення
Валентин СТАВСЬКИЙ

юди їхали з Польщі. Водій висадив їх біля обласного центру на автозаправній станції і пообіцяв швидко повернутися. Коли минуло
чотири години очікування, пасажири викликали патрульну поліцію. Після тривалих розмов і пошуків автобуса, водія і перевізника вони, нарешті, вирушили
до своїх міст. Зокрема, відомо, що дехто прямував
до Запоріжжя і Харкова.
Варто зазначити, що кілька подорожуючих мали
заплановані рейси з пунктів прибуття. А через збій
і затримку в часі не встигли на них. Вони написали
відповідні заяви в управління патрульної поліції в Рівненській області. n

Л

ТАК ПРИЄМНО СТВОРЮВАТИ
ПРИКРАСИ СВОЇМИ РУКАМИ!
Святкова передноворічна атмосфера панує
у Лісівничому молодіжному центрі,
що діє на базі Воротнівського лісництва
ДП «Ківерцівське ЛГ»
Світлана ДУМСЬКА

обували тут, зокрема, вихованці Крупівського
учнівського лісництва, що в Луцькому районі.
Керівник центру Валентина Юхимчук провела
для юних гостей майстер–клас із виготовлення різдвяних віночків з використанням природних матеріалів. Діти поринули в атмосферу свята та натхненно
майстрували. Попередньо підготували для роботи
гілочки верби, ялини та соснові шишки.
Варто зазначити, що такі зустрічі з лісівниками
для крупівських школярів традиційні і систематичні.
І новорічні композиції з керівником Лісівничого молодіжного центру вони виготовляли вже не вперше.
Задоволені результатами своєї роботи з чудовими
новорічними віночками діти та педагоги дякували лісівникам.
Не забули і про пернатих друзів. На завершення
зустрічі юні гості погодували диких качок, що зимують у Воротнівському лісництві. n
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Команда 2019 року (воротар)

Світлана Ковалевич,
про яку «Газета Волинь»
розповідала не раз,
зокрема й у січні цього
року, живе в селі
Глинне Рокитнівського
району на Рівненщині,
яке є рекордсменом
із народжуваності
не тільки в Україні,
а й у Європі. На його
території понад
600 багатодітних
сімей! І все ж Світлана
Степанівна — свого
роду феномен. Це матигероїня, можна сказати,
в кубі, адже народила
аж 19 синів і дочок!
Катерина ЗУБЧУК

очувши наші запитання,
жінка сказала:
— Могли б і без мене
відповідь дати: звичайно ж,
найпам’ятніша подія у році,
з яким будемо прощати-

П

Фото podrobnosti.ua.

«Для жінки, яка народила 19 дітей, чекає 16-го онука,
найважливіше, аби був мир»

«Чи будуть ще у наших дітей братики і сестрички? Це як Бог дасть», —
говорила Світлана Ковалевич, народивши Назарчика.

ся, — це поява на світ 18 січня
2019-го нашого наймолодшого синочка Назарчика. Не забуду того дня. На пологах був
мій чоловік. Він увесь час молився, а коли дитя зауекало,
то аж розплакався.

Хлопчик наш був нівроку —
важив майже чотири кілограми, а зараз має вже всі десять,
як не більш. Апетит добрий
у нього. Ось і нині лежить біля
грудей і «працює», не лінуючись. Правда, тепер у його

меню вже
е й картопля, борщик.
Одне слово,
ово, все, що є на столі, те і йому даємо. На ноги
він зіп’явся
вся рано — десятий
місяць ішов,
шов, як почав ходити.
Тож тільки
и дивися за ним, щоб
шкоди не зробив, бо може
і шафу на
а кухні відкрити, щось
із посуду побити.
Коли Назарчик народився,
то з багатьма
гатьма журналістами
довелося
я говорити. І всі запитували, чи
и буде ще у наших дітей братик
ик чи сестричка. Казала і кажу:: це вже як Бог дасть.
Хоч, думаю,
аю, що це ж мені незабаром 46 мине — може,
і не прилетить
илетить більш бузько
до нас із Петром. Скоро 30 літ,
як ми у шлюбі,
любі, і за ці роки он яке
сімейство
о нажили! Шестеро старших
ших дітей мають свої
сім’ї. П’ятнадцять
ятнадцять онуків нам
подарували,
али, а шістнадцятий,
як кажуть,
ь, якраз у дорозі. Ждемо із дня
я на день його народження. Двоє дорослих синів
і донька ще не одружені. У нас

тепер семеро школярів, троє
дошкільнят. Є біля кого ходити.
Але й поміч маю — старші для
Назарчика уже добрі няньки.
Ви питаєте, чи війна закінчиться у 2020-му? Я не провидиця, але скажу, що крепко цього хочу. Для жінки,
у якої стільки дітей, внуків,
то найважніше, аби мир був.
Не дуже вникаю в політику,
але про ту біду, яка вже шостий рік забирає життя чиїхось дітей, калічить їх,
добре знаю. І молюся,
№1—
щоб війна закінчилаСвітлана
ся. Щоб матері не хоКовалевич
ронили своїх синів.
Бо то найстрашніше — бачити в домовині свою дитину. Не для того
ми їх народжуємо, щоб
гірко опла№3—
Максим Овечко
кувати. n

Команда
2019 року
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публікацій
«Газети
Волинь»
№2—
Олександр
Лановий

№4—
Олена
Медведєва
№5—
Тетяна Парадовська

№6—
Степан Федік

ККоманда 2019 року (захисник)

Зі сторічним образом
Володимирської Божої Матері
Олександр Лановий пройшов
не одну гарячу точку на Донбасі.
До нього прикладалися з вірою
сотні бійців. Священник змінив
рясу на камуфляж весною
2014–го, як тільки перші хлопці
з Маневиччини відправились
на фронт. Та дорога для багатьох
стала останньою…
Людмила ВЛАСЮК

мирному житті він ще й звичайний
учитель сільської школи. Викладає
природознавство та християнську
етику і возить із фронту в шкільний музей «експонати». Аби діти не на словах
вчились патріотизму.
— Коли їдеш дорогою і бачиш, що дерева в ріст людини просто скошені через обстріли, кров холоне, — говорить
священник. — Туди в’їжджаєш і відразу
чуєш, як гуркотить, там скрізь стріляють.
Але найтяжче мені виїхати з дому: сказати дружині та дітям.
Отця Олександра на Сході знають
з початку війни. У його родині він уже
в четвертому коліні продовжує священницьку дорогу. Родом із Хмельниччини,
служить настоятелем у селі Оконськ.
А все почалося з того, що його рідний
брат тривалий час перебував у полоні
ДНРівців. У пошуках і спробах його визволити Олександр Лановий став волонтером і постійним духовним наставником військовослужбовців.
— Коли звільнили Романа, я всю дорогу не зводив з нього очей — не міг надивитися, — говорить батюшка. — Тоді
д
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Олександр Лановий вже шостий рік
не залишає свою волонтерську діяльність.

теж з іконою ледь
« Явирвався,
поки
не замкнулося кільце.

»

вперше побачив у нього сивину. Хлопці
сильні, що тут казати.
Образ Божої Матері, який подарували солдати російської армії місцевій
церкві ще в Першу світову, тут справді
вважають покровителькою захисників
Батьківщини. Не один воїн просив перед
цим образом сили, бо отець Олександр
возить
його з собою.
во

— Про те, що вийшли
шли з Дебальцевого завдяки нашій
й іконі, мені
дзвонили й казали самі солдати, — розповідає священник.
ященник. —
Це бійці 42–го кіровоградського
градського
батальйону, «Волинь-1»,
1», Волинський зведений загін міліції, наша 51-ша бригада.
да.
Я теж з іконою ледь виирвався, поки не замкнунулося кільце. Бійці потреребують молитви. Коли був
обстріл, я бачив, як вони
они
міцно стискали в руках
ках
хрестики. Найсильніша
ша
сповідь тоді, коли людидина перед всією церквою
вою
може стати і розкаятися
тися
в гріху. Не просто пошепки,
епки,
а голосно перед усіма.
На фронті не люблять
ть
пафосу. Про патріотизм
зм
тут не говорять, його демонструють прості звивичайні хлопці. І такі, як цей
священник, озброєні лише
молитвою.
— Найрадіснішою для мене подією в цьому році стало те, що звільнили наших моряків, — каже Олександр
Лановий. — Діти повернулися додому.
Я зараз у зону АТО їжджу рідше, в основному працюю дистанційно. Разом з маневицькими волонтерами допомагаємо
дитячим будинкам, школам–інтернатам.
Переключився на дітей, бо ті малята,
які залишилися там, ні в чому не винні
і їм потрібна підтримка. Щодо окупованих територій… Чи вдасться їх нам
повернути? У Бога можливо все. Треба
молитись… n

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

инув місяць
від часу нашого знайомства з пацієнтами, які
увійшли в історію волинської
медицини. Чи виписали вже
з лікарні Надію? — поцікавилися ми.
— Та вона давно хазяйнує вдома, варить чоловікові
й дітям борщі. Післяопераційний період пройшов без
ускладнень, уже через два
тижні після пересадки жінка
казала, що її нічого не турбує
й вона готова йти додому.
Правда, пацієнтці довелося
побути в стаціонарі під наглядом лікарів трошки довше.
Але жодних тривог стан її здоров’я не викликав. Приїжджала нещодавно на обстеження

—М

Фото Олександра ПІЛЮКА.

Завідувач урологічного відділення Максим Овечко вважає себе
«командним гравцем», адже пересадка органів вимагає злагодженої
роботи багатьох спеціалістів.

—весела, задоволена, дякувала, що перестала бути
заручницею «штучної нирки», — відгукнувся на наш телефонний дзвінок лікар Максим Овечко.
Життя жінки 6 років залежало від процедур гемодіалізу, три з них — вона перебувала в черзі на трансплантацію
в Запоріжжі. Тому пропозицію
ковельських спеціалістів, які
протягнули їм руку допомоги,
Федорови прийняли як подарунок долі. Віталій став донором нирки для дружини, адже
над усе хотів звільнити її від
страждань.
— Безумовно, і для мене,
і для моїх колег перша трансплантація органа в нашій
лікарні — найпам’ятніша подія року, що минає. На сьо-

годні вона — перша, але
вже не єдина. Як і планувалось, у Ковельському МТМО
в грудні проведено другу
операцію з пересадки, цього разу — трупної нирки. Тут
були свої особливості процесу трансплантації, але з роботою наша команда урологів, анестезіологів, хірургів,
трансплант-координатора
та юристів знову справилася успішно, — поділився
гарними новинами пан Максим. — Сам факт, що родичі пацієнта, в якого настала
смерть мозку, дали згоду
забрати нирку, аби вона врятувала комусь життя, — дуже
обнадійливий. Значить, люди
починають
усвідомлювати
важливість посмертного донорства, що дасть змогу ак-

№ 10 —
Анатолій Бричка
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У її родини 105 років педагогічного досвіду
Якби мене запитали, якою
має бути нова українська
школа, відповіла б: із новими
українськими вчителями,
які не бояться змінюватися,
звільнятися від стереотипів,
на уроках зацікавлювати,
а на виховних креативити,
подорожувати, знаходити
час написати 30 листів
батькам і зробити
30 сувенірів дітям,
відкритися для учнів
і не втратити авторитету,
не боятися бути
неприйнятим і не мати
заздрості…

У Ковелі провели ще одну пересадку нирки
тивно розвивати трансплантологію в Україні.
Спілкувалися ми суботнього дня, коли офіційно у завідувача урологічного відділення мав бути вихідний. Але
провів він його на роботі. Причому лікар був настільки зайнятий, що знайшов час для
розмови аж під вечір. Пояснив, що багато важких пацієнтів, відділення переповнене.
Нема гарантії, що і новорічне свято вдасться провести
з дружиною і синочком удома, і до батьків у Смілу
на Черкащину навряд чи буде
змога вирватися на Різдво.
Та в голосі молодого лікаря
ми не почули ноток песимізму, навпаки, відчувалося, що наш співрозмовник
дуже захоплений своєю роботою. Тому і на запитання
про прогнози на наступний
рік відповідь була лаконічною:
— Сподіваюся, будуть нові
можливості для професійного вдосконалення, новий
досвід. На жаль, не можу бути
в ролі експерта з політичних
питань, бо ніколи стежити
за всіма іграми на цій арені. Як і кожній людині, мені
хочеться, щоб Україна гідно
виглядала в очах світу, і щоб
саме на таких умовах нам
вдалося досягнути миру і повернути окуповані території.
Чекаю від 2020 року гарних
подій, перемог у всіх сферах
життя! n

№7—
Ярослав Карпук
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Завідувач урологічного
відділення Ковельського
МТМО Максим Овечко
у листопаді цього року
брав участь в операції
з трансплантації органа,
яку вперше в Україні було
проведено в районній
лікарні. Історія подружжя
Федорових із села
Поромів Іваничівського
району, у яких тепер дві
здорові нирки на двох,
схвилювала наших
читачів. Як почуваються
сьогодні Надія і Віталій?
І з яким настроєм
зустрічає Новий рік один
із їхніх рятівників?

№9—
Ірина
Климець

№8—
Василь Базюк
із дружиною Валентиною

Лариса ЗАНЮК

якщо б ви здивувалися і попросили познайомити з кимось таким, то це була б Тетяна Парадовська (на фото),
вчителька української мови Луцької ЗОШ № 22, професіоналка,
лауреатка премій імені Лесі Українки, Олени Левчанівської, Волинської облдержадміністрації,
стипендіатка Луцької міськради,
співорганізаторка регіональної
конференції у форматі EdCampLutsk. У її родини, до речі, 105 років педагогічного стажу: мама
й бабуся вчителювали, тож педагогіка тут генетична, а вдача —
носити у собі сонце.
«Визнання
учителя
—
це не перемоги в конкурсах,
а щасливі обличчя учнів», — вважає Тетяна. Своїм досвідом і напрацюваннями щедро ділиться
з колегами. У фейсбуці створила
спільноту для вчителів-словесників «Хочемо. Можемо. Робимо»,
яка налічує 7500 учасників. Тут
поширює зошити для контрольних та самостійних, перспективні
плани. Особливо популярні —
її розробки до ЗНО.
Вони з’явилася з великого
бажання, щоб 11-класники отримали високі бали на тестуванні, відтак почала робити таблиці
на ті труднощі, які виникали під
час уроків. Назбиралося матеріалу на цілий зошит, який випускники потім передавали знайомим. 11 з них склали тоді тести
на 190 і вище, було й 200 балів.
А в Тетяни Миколаївни — купа

І

Фото з архіву Тетяни ПАРАДОВСЬКОЇ.

Фото з особистого архіву Олександра ЛАНОВОГО.

«Коли був обстріл, я бачив, як вони міцно стискали
в руках хрестики»

«Змінюються умови й засоби виховання, та незмінним залишається головне
призначення педагога — навчити бути Людиною» .

Я вже давно зняла
« —мірки
з ваших сердець
і пошила за ними
найніжніші обійми, —
зізнається самим
учням.

»

нових ідей. Аби краще запам’ятали правильні наголоси, розвішує
аркуші з наголошеними словами в кабінетах, вклеює наліпки
до щоденників, пише мотивуючі
листи, заохочує бонусами. Аби
більше читали, влаштовує читацькі п’ятихвилинки… Важко
за нею встежити, але корисно —
така працездатність мотивує
краще, ніж психотерапія.
«Гарна традиція — робити
сюрпризи для школярів», — кажу
Тетяні, а вона відповідає, що чинить так, бо вважає учнів і вчителя
частинками життів одне одного.
«Я вже давно зняла мірки з ваших сердець і пошила за ними
найніжніші обійми», — зізнається
самим учням. А випускники довго
зберігають блокнотики з написами: «З нетерпінням чекаю зустрічі
з вами». Це про їхнє перше спільне свято знань. Потім сюрпризи
робили одне одному кілька разів
на рік, і це стало доброю звичкою. Вигадувати подарунки, щоб
не повторювалися, трохи складно — допомагають рідні й друзі.
Школярі навзаєм щось виготов-

ляють своїми руками — так вчаться бути вдячними. «Людина має
вміти віддавати хоча б дрібницю,
просто усмішку. І коли в дитячих
очах бачу вдячність, це зігріває
й надихає», — каже вчителька.
Як вдається до дисципліни
на уроках, розповіла:
«Тримаю зоровий контакт,
ніколи не вдаюся до крику. Дитина має відчувати, що вчитель
їй не ворог. Від того, як розмовляю
зі школярами на уроках, перервах,
залежить не лише мій емоційний
стан, а й працездатність. Важливо
бути щирим, уміти співпереживати. Діти це відчувають, тому й поважають. Бували й промахи, коли
керувалася емоціями, тепер так
не роблю». Пані Тетяна не плекає
ілюзій, знає, що помиляється кожен, і навіть досвідчений вчитель,
та й визнавати це повинен, не соромитися просити пробачення
у дітей.
P.S. Відповіді на запитання
«Волині»:
1. Серед найпам’ятніших
подій року: стала співорганізаторкою міні-EdCamp у Луцьку,
відвідала 5-ту національну (не)
конференцію в Харкові, ну й, звісно, особиста — весілля доньки.
2. Вірю, що довгоочікуваний
мир настане в 2020-му й Україна поверне окуповані території, бо й війна закінчиться
лише тоді, коли всі землі будуть
звільнені. n

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ ДО 27 ГРУДНЯ!
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Олена Медведєва — рівнянка,
яка навчилася і любить вишивати книжки
Про її Євангеліє святого
Матвія минулого листопада
написано у Книзі рекордів
Гіннесса України. Олена
вивчала журналістику, тепер
пише книжки, створює
артбуки і нагадує про
головне. Каже, що вишити
Євангеліє — «це вклонитися,
подякувати Богові за його
Слово, за те, що воно
дісталося наших
земель завдяки Андрію
Первозваному і багатьом
людям допомогло у житті.
Бо ж «Споконвіку було Слово,
а Слово в Бога було, і Бог
було Слово»

У Євангелії від святого Матвія, за яке вручили знаний сертифікат,
Олена вишила майже 89 тисяч літер.

ого називають волинським Елвісом Преслі, срібним голосом
країни. На проєкті він виконував саме його пісню «Can’t help falling
in love». Ярослав — переможець багатьох всеукраїнських та міжнародних
конкурсів.
— Мої дідусь з бабусею — музиканти, саме їм я завдячую тим, що зараз
умію і чим володію, — розповідає Ярослав. — Чотирирічного хлопчика бабуся
вже вчила вистукувати мелодію на ба-

Голос старовижівського «соловейка»
просто заворожує.

рабанах під її супровід на фортепіано.
Також змалечку з дідусем вони брали
мене в церкву, де співали в хорі.
Участь у «Голосі. Діти» Ярослав вважає найзнаковішою подією 2019 року.
Саме там він отримав справжній досвід,
багаж знань і спогадів, які стимулюють
його щодня бути кращим, розвиватися,
працювати над собою, аби в майбутньому втілити мрію в життя. А ще він

готує кавер-версії світових мегахітів,
зараз працює над двома з них українською мовою. Ярослав створив ютуб–
канал та викладає туди свої кліпи, зокрема переспівав пісню Rag’n’Bone
Man «Human».
— Після «Голосу. Діти» зовсім незнайомі люди надсилали мені багато повідомлень із вітаннями, і я відчув себе
справді окриленим, — говорить Ярослав. — За умовами контракту ми рік
не можемо брати участі в жодних проєктах. Тому поки що їжджу на запрошення до різних міст України, які проводять мистецькі заходи. Кожен виступ
додає мені впевненості. Участь у проєкті «Люди року-2019» стала для мене
особливою, бо це мій перший досвід
в подібному заході, тим більше, що був
номінований на премію. Підтримували мене в залі батьки та бабуся. Дідусь дуже переживав, тому не поїхав
до Луцька. Своїй мрії не зраджую. Хочу
в майбутньому розвиватися в плані музики. Багато порад мені давали Дзідзьо,
Джамала. Я всі їх пам’ятаю. А ще щиро
надіюсь, що якнайшвидше закінчиться
війна, і ми повернемо собі і Крим, і Донецьк. І в наступному році Україна буде
єдиною. n
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Фото Сергія НАУМУКА.

Вони роблять Європу в Україні
Валентина і Василь
Базюки заснували
сімейну молочну ферму
і заробляють вдома
Сергій НАУМУК

и вже писали про
те, що у Хотячеві Володимир-Волинського району відкрилася сімейна
ферма «Молочна долина».
Василь Базюк служив
прикордонником,
побував
в зоні АТО, повернувся додому. Якось дізнався з дружиною про проєкт молочних
ферм, який реалізує фірма
«Укрмілкінвест». Коли Базюкам запропонували подивитися на подібне господарство на Рівненщині, то вони
і не відмовлялися. Поїхали,
розглянулися і вирішили
й собі взятися за цю справу.
Тим більше, що сама робота
їм була добре знайома, адже
Базюки — звичайна сільська
сім’я, яка ніколи не цуралася
роботи. Утримували вдома
немалу господарку, в тому
числі й корів.
Тож включилися в проєкт. І почали будувати приміщення для корів. Для
цього «Укрмілкінвест» виділила 100 тисяч гривень. Са-

М
Вишивальниця любить
« слова:
«У Бога немає
на сьогодні інших рук,
окрім людських».

»

збагачують національне вишиття. Їх хочеться слухати і вбирати,
а ще — грітися у їхньому світосприйнятті та з ними вірити і сподіватися на перемогу України
в Україні.

Олена Медведєва, відповідаючи на питання-підсумки від
«Волині», вірить у перемогу:
«Війна просто зобов’язана закінчитися у 2020 році. Україна
зуміє повернути собі окуповані
території… А найпам’ятнішою
подією для мене є встановлення
національного рекорду України
у сфері «Мистецтво». Вишивальниця любить слова: «У Бога немає на сьогодні інших рук, окрім
людських». n

«Казали про нас: уже звіра не буде — все
винищать. А тепер у нашому лісі навіть рись
з’явилася»
Степан Федік очолює
громадську організацію «Сто
ходів», яку в 2016-му створив
разом із однодумцями у селі
Піщане Камінь-Каширського
району. І всі вони гуртом
довели, що при добрих
господарях звірів у лісі
більшає

Родина Базюків міцна, дружна і роботи не боїться.

нам платять на 1 гривню більше, аніж
« Нині
молокозавод: замість 6 гривень за літр
мим же Базюкам довелося
докласти ще більше. Довго
не могли почати заливати
фундамент через проливні
дощі. Та все-таки споруду
вдалося завершити у термін.
Восени у Хотячеві урочисто
відкрили сімейну ферму.
— До цього ми довго
йшли і тому відкриття — головна подія року, що минає,
для нашої родини, — розповіла господиня Валентина

Миколаївна. — Як буде далі,
годі сказати, бо це залежить від багатьох факторів.
Чи це буде вигідно, чи ні, залежить від того, які корови
утримуєш, скільки молока
вони дають, чим їх годуєш,
як доглядаєш. Ну, а від ціни
на молоко тим більше. Нині
нам платять на 1 гривню
більше, аніж молокозавод:
замість 6 гривень за літр отримуємо 7.

—Н

Ця красива дівчина є однією з найкращих у світі
метальниць молота

Людмила ВЛАСЮК

она дійсно є спортивною візитівкою Волині. Ірина — майстер спорту України міжнародного класу,
бронзова призерка командних кубків
Європи з метань, учасниця 31 Олімпійських ігор та фіналістка Чемпіонату Європи. Дівчина отримала орден Княгині
Ольги ІІІ ступеня за досягнення високих
спортивних результатів на XXX Всесвітній літній Універсіаді у Неаполі. У фіналі
змагань з легкої атлетики у метанні молота Ірина Климець показала свій кращий результат. Вона посіла п’яте місце
і стала першою українкою за останні
14 років, яка зуміла пробитися у фінал
світового форуму в цьому виді спорту.
І щоразу дивує по-особливому. У Берліні
після вдалого кидка Ірина потішила своїх
шанувальників чарівним танцем. Так волинська метальниця молота відзначила
свій вихід до фіналу Чемпіонату Європи.
На своїй малій батьківщині вона
ніколи його не метала, там немає належних умов. «Але хотіла би спробувати», — віджартовується Ірина. Її перший
наставник — учитель фізичної культури
Василь Махновець, який більше десяти
років тому запропонував школярці, яка
пропустила урок української і спостерігала за тим, що відбувається на шкільному спортивному майданчику, спробувати штовхнути ядро. Тоді він відбирав
команду на районні змагання. Згодом
дівчинці з Четвертні не було рівних серед старшокласників. Наступного року

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

В
Степан Федік — із тих мисливців, для яких полювання — це не заготівля м’яса
і хутра, а відпочинок на природі.

не лише цьогорічні підрахунки
спеціалістів, зокрема екологів, —
кожен мисливець, котрий любить
походити з рушницею, підтвер-

Європу треба у себе
« Авдома
будувати.
»

дить цей факт.
Я з приємністю можу сказати, що ми — не заготівельники м’яса і хутра, це точно.
Якщо повертаємося з лісу без
трофеїв, то не робимо з цього трагедії. Думка у кожного
така: добре, що не застрелив
нічого, — наступного разу буде
за чим ходити. До речі, у наших
лісах зустрічаються не лише вовки, а й рись — її сліди нещодав-

но бачили на піску. А вони не будуть затримуватися там, де нема
звіра. Поява цих хижаків означає, що і кабанів, і козуль побільшало.
А ось чи закінчиться війна
у 2020-му? Всі війни рано чи пізно кінчаються. І настає мир.
Я знову ж таки про Президента
України Володимира Зеленського скажу: мир був однією з головних обіцянок у його виборчій
програмі. Тоді нинішній глава
нашої держави запевняв, що завершить війну і поверне тимчасово окуповані території. Віддаючи
голос за нього, вірив цьому. І нині
сподіваюся, що не доведеться
розчаровуватися.
Найстрашніше — це те, коли президенти
брешуть… n

Разом з тим перед господарями ще чимало викликів.
Досі вони випасали корів
у старому садку. Його нібито мали віддавати в оренду,
але поки не зрозуміло, чи так
буде. Збільшувати стадо
не планують та й корів міняти на породистих також,
бо усе впирається в кошти.
Нині Базюки цікавляться так
званим монокормом.
— Надій залежить від
кормів. Якщо даватимеш
саме сіно, то довго не протягнеш, — каже пані Валентина. — Даємо сіно, осипку,
жом. Хочемо спробувати
годувати монокормом. Нині
шукаємо
постачальників
цієї продукції в області. Монокорм містить подрібнене (довжиною до 2 см) сіно
та солому, а також плющене
зерно, мінерали та вітаміни.
Якщо ним годувати, то корова
затрачає менше енергії, щоб
перетравити корми, а більше
для вироблення молока.
На моє запитання про закінчення війни у 2020 році,
Валентина Миколаївна задумалася і сказала, що не може
відповісти.
Але
Базюки,
як і багато українців, сподіваються, що все буде добре. n
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24–річну студентку СНУ імені
Лесі Українки Ірину Климець
справедливо вважають
олімпійською надією. Дівчина
справді український феномен.
Щомісяця вона старається бути
и
у своєму рідному селі Четвертня
я
на Маневиччині, хоч завдяки
спорту вже об’їхала немало країн

Катерина ЗУБЧУК

»

отримуємо 7.

Фото з особистого архіву Ірини КЛИМЕЦЬ.

Кожна сторіночка книжки-мініатюри оздоблена візерунком. У ній підібрані
орнаменти, які збирала Олена Пчілка.

ККоманда 2019 року (півзахисник)

айпам’ятніша
подія для мене
в
нинішньому
році, — каже Степан Іванович, —
це вибори президента України.
Усі хочуть, щоб у країні були зміни
на краще. Насамперед, аби економіка розвивалася і люди мали
роботу. А то поки ми будемо про
мову суперечки вести, то українці
почнуть говорити польською, виїжджаючи у пошуках кращого заробітку за Буг. Наш народ трудолюбивий, сумлінний. Тільки треба
дати їм роботу з достойною платнею. А Європу треба у себе вдома
будувати. Скажу, що я з тих, хто
голосував за Володимира Зеленського, маючи надію, що йому
вдасться досягти перемін, яких
ми всі так прагнемо.
Це якщо про глобальне говорити. А коли про більш приземлене мову вести, те, чим щодня
живемо, то це, звичайно, наше
господарювання в лісі. Як тільки
ми одержали в оренду мисливські угіддя (а це понад 18 тисяч
гектарів), доводилося чути від
людей: «О це вже звіра не буде —
все винищать». Багато хто був
налаштований на те, що, відчувши себе господарями, мисливці все підряд будуть відстрілювати. І для мене перемогою
є те, що на третьому році нашої
праці думка змінилася. Звірів
у лісі побільшало. Про це свідчать

За Ярослава вся Волинь тримала кулачки
Цей хлопчина зі своїм дивовижним
голосом підкорив серця і суддів,
і глядачів. Коли почула вперше,
як Ярослав Карпук співає Гімн
України, тоді й не думала, що за
декілька років отой маленький
чорнявий хлопчик стоятиме не на
порозі школи, а підкорюватиме
головну сцену країни. 14-річний
юнак — срібний призер шоу
«Голос. Діти». Його виконання
можна слухати безкінечно. А
кілька днів тому старовижівчанина
нагородили статуеткою «Юна
гордість року»

Й
Фото ukrinform.ua.
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Оксана КОВАЛЕНКО

сертифікаті про рекорд
занотовано, що вишивальниця «вклалася» на 60 сторінках, використавши майже
89 тисяч літер! Її фоліант можна
брати на руки, як річне немовлятко, — важить він 9 кг 400 грамів.
Люди звикли вражати такими
гучними цифрами і яскравими
картинками, щоб приголомшувати уяву. Однак в Олени Медведєвої, такої молодої, красивої
та працьовитої жінки, є не просто вправні пальці, завзятість
і натхнення, — вона уміє любити. Це просто і складно. Просто,
бо на любов до рідних, до життя
годен багато хто з нас. Складно,
бо значно менше людей уміє розгледіти і виплекати у собі любов
до себе як до українки чи українця. Ще менше уміє ділитися ось
таким. Олена вміє. Вона вишиває
проникливе від святого Матвія,
Шевченка, від Франка, Лесі Українки і Ліни Костенко. Ширить,
як уміє, любов до нас же тих, чиє
слово було, є і буде головним для
України.
«Я вважаю себе людиною, яка
не просто любить, а яка хоче послужити своїй землі, своїй державі, своєму народові. То я поєднала і українське слово, і українське
мистецтво в одній книзі. І тоді
ця гармонія зазвучала якось так
по-рідному, тепло», — Олена Медведєва називає свою працю «розмовою» з Україною. А ми ж з вами
знаємо, якими бувають розмови:
є такі, що залишають слід у душі
на усе життя, а коли передаємо
те далі — творимо розмову поколінь… І так добре, що в кожному сторіччі знаходяться люди, які
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Фото з особистого архіву Ярослава КАРПУКА.

www.volyn.com.ua

Ірина не тільки сильна, а й вродлива.

Іра потрапила на кубок Рівного, після
чого до мами приїхав її нинішній тренер
Роман Черкашин, майстер спорту міжнародного класу з метання молота, аби
вмовити батьків віддати донечку до ліцею з посиленою фізичною та військовою підготовкою.
Отак Ірина почала набивати руку
в метанні молота. У лютому 2008–го уже
поїхала на перший чемпіонат України

в Ялту, де здобула перше золото. Відтоді
почалося її справжнє олімпійське життя.
Поки вона виграє свої медалі, у Четвертні не знаходить собі місця її мама.
Руки трусяться від переживання, а серце вистрибує. «Виграла!» — не стримує вона своїх емоцій, а батько десь
крадькома пускає сльозу. З гордості.
Це ж треба, щоб їхня донечка, сільська
дівчинка, виросла до чемпіонки?!
Ірина вперто щодня працює над собою і дякує за підтримку Романові Черкашину, якого бачить «частіше, ніж рідного батька».
— Я для себе зрозуміла, що виступати на рідному стадіоні «Авангард» набагато емоційніше, ніж за кордоном, —
говорить Іра. — Кожен кидок — це для
мене своєрідна нірвана. Ти віддаєш
усі свої сили. Багато разів тренування
закінчувалися сльозами: «Все, більше
не можу». Особливо такі думки з’являються після невдалих змагань.
Ми, глядачі, бачимо лише гарну картинку на екрані, емоції, а для спортсмена це тонни поту та море мозолів.
— Кожна людина має бути сама собі
мотиватором, після невдач не опускати рук, не здаватися, — говорить Ірина. — Думаю, що досить сильна, щоб
не зупинитися на півдорозі. Я ще хочу
реалізовувати себе в спорті. Найпам’ятніша подія цього року — фінал Чемпіонату світу в Досі. Моя перша спроба
і досягнення — 73,19 см! Це вперше
в житті метнула на змаганнях за 73 метри! Я вже 3 роки роблю кидки, не переходячи межу своїх особистих рекордів,
а це в межах 72 метри з хвостиком. І для
мене надзвичайно важливо було здолати цей бар’єр. Хотілося б, щоб усі змогли
зустріти Новорічно-Різдвяні дні разом
зі своїми рідними, щоб хлопці та дівчата
з АТО повернулися до своїх домівок. Тоді
справді у кожній сім’ї буде свято. n

Продовження списку нашої команди — на с.8
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УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ ДО 27 ГРУДНЯ!
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n Неймовірні історії

Зі школи — на війну: його історія
не в підручниках
Фото з особистого архіву Анатолія БРИЧКИ.

У грудні Анатолія Бричку обрали
Почесним громадянином
Маневицького району.
Микитович — звичайний учитель
історії та директор школи. Він
вирішив, що розповідати дітям
на уроках історію України,
коли сам не був на фронті, —
неправильно. І пішов
добровольцем.
Уже давно повернувся, але досі
на грудях носить медальйон
Божої Матері, який тоді,
у 2015-му, подарували йому учні

а я ж уже доросла! — серйозно
каже Настя Василюк, довідавшись від
мами про гостинець від
редакції «під подушку». —
У четвертому класі вчуся,
а ще — ходжу в спортивну
школу, займаюсь бігом.
Але найбільше мені подобається в гуртку сучасних
танців…
Дівчинка похвалилася,
що їздила на новорічну
виставу до Дніпропетровська, а тепер прийшли з
мамою під ялинку на центральній площі Нікополя.
— Відпросилася з роботи, щоб Настя побувала
на святі. Вона в мене рухлива, непосидюча, любить
веселощі. І Миколай, і Дід
Мороз на подарунки для
неї не поскупилися, та і
перший її «ювілей» нещодавно справляли, продовжила розповідь малої
Галина Похила, жінка, яка
10 років тому знайшла донечку не в капусті, а в газеті «Волинь».
У Галини — волинське
коріння. У селі Вигуричі
Луцького району жила її
бабуся. До неї в гості приїжджала зовсім маленькою з мамою і сестричкою.
— Тоді й втратила їх.
Отруїлися грибами. Тільки
мене і врятували, — згадувала жінка, яка сама виросла без рідної мами.
Та трагедія була не останньою в домі Василюків.
Біда стукала в їхні двері не
раз. От і двоюрідну сестру
Галі, молоду, повну сил
Оксану вона підстерегла

—Т
«Війна може закінчитися лише перемогою України», – каже Микитович.

мені повернули, а вгорі зазначили:
«Не тратьте дарма паперу. Майор
Івахів». Я дітей залишив, я ж не йшов
туди, щоб просто сидіти. Повернусь — і що учням скажу?! Але добився свого!
Через пів року Микитовича відправили в Окремий спеціалізований
евакуаційний підрозділ штабу АТО

дуже дивує,
« Мене
що сьогодні стільки
українців їздять у Московію
на заробітки…

»

«Сармат», що базувався біля Краматорська, завданням якого було —
перевозити важку бронетехніку. Повернувшись звідти, удома ще довго
звикав до тиші. На прапорі, який
привіз із собою і повісив у шкільному
коридорі, — слова від побратимів,
номери мобільних…
— Війна може закінчитися лише
перемогою України, — говорить учитель історії. — Поверненням окупованих територій та Криму. Поки цього
не буде — мусимо воювати. А повернути їх буде вкрай важко. І не стільки
у плані військового шляху, як мен-

тально. Бо більшість людей на Сході
генетично не українці, через це так нелегко нашим хлопцям, які там стоять.
Гарантую, що нинішня влада не зробить нічого доброго стосовно повернення цих територій. Хіба що на українській землі відступить українська
армія, виконуючи наказ… Але на душі
недобре від того. Політологи вичислили формулу, що лише 25 відсотків — це та активна частина, яка
тягне суспільство вперед. Всім іншим
важливо добре поїсти, добре поспати, заробити грошей, а те, що в країні
йде війна, їх не обходить. Мене дуже
дивує, що сьогодні стільки українців
їздять у Московію на заробітки…
У школі готуємось до завершення
першого семестру, відправили величезну партію допомоги на Схід. Відгукнулися діти, вчителі, батьки. Я так
і писав в листах, які поклав у ящики: «Щоб там у верхах не робилося,
ми про вас пам’ятаємо, переживаємо і чекаємо лише з перемогою».
Треба, аби хлопці знали, що вони
недарма стоять. А ще повернулась
у Володимир-Волинський 14–та бригада. І від них до нас має приїхати
представник, щоб подякувати за допомогу. Він привезе бойовий прапор,
набір книг і … повний ящик осколків
від снарядів. Залишки війни… Щоб
пам’ятали… n

ККоманда 2019 року (форвард)
Ко

«На Андрія передзвонив із фронту онук і привітав
зі святом. Я не знав, що він тільки що відійшов
від наркозу — відірвало руку…»
Фото з особистого архіву Андрія МЛИНАРСЬКОГО.

Андрій БОНДАРЧУК,
Почесний громадянин Луцька, Волині
і Старовижівського району

ороку 26 грудня є радісним для
мене. Цього дня 1990-го Верховна Рада ще УРСР проголосувала за мій законопроєкт про
визнання святковими і вихідними
найбільших християнських свят —
Різдва, Великодня і Трійці. За свої
83 я переконався, яким багатогранним, непередбачуваним є життя. Недаремно каже поет, що радість з журбою можуть обнятись.
У нашій сім’ї є двоє Андріїв — дід
і онук, отож свято Андрія відзначаємо одне на двох разом, бо ж і день
уродин старшого лиш на день раніше — 12-го. Щоправда, за останні
п’ять років це було лише раз, коли
меншому пощастило приїхати у відпустку. Бо майже з перших днів війни він у складі добробату, продовжував справу діда. Той був учасником
мирного народження незалежності,
а онук став на її захист збройно. З боями пройшов Іловайськ, Мар’їнку,
Павлопіль, оборону Маріуполя, Широкіне. В останній час був волонтером у фронтовій зоні.
І ось увечері наша сім’я — за святковим столом. Відповідаю на численні телефонні дзвінки. Аж тут неочікуваний — від онука. Бо дзвонить він
рідко: зона фронтових дій. Взаємні
поздоровлення. Та відчуваю — голос
якийсь не той. Питаю: «Як здоров’я?»
«Нормально», — відповідає. Мені,
звісно, радісно це чути.

Фото Галини ПОХИЛОЇ.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

—П

П’ять років поспіль головною
подією для всіх, хто переживає
за Україну, є війна. Вона
притлумляє всі особисті
і загальні свята, творчі радості.
Проте це не песимізм, не апатія,
а мобілізаційний стимул,
бо до того, що зробив, хочеться
якнайбільше додати, адже часу
мало

10 РОКІВ ТОМУ ГАЗЕТА ЗНАЙШЛА
ДЛЯ НАСТУНІ МАМУ
Завжди на Миколая телефонуємо до Нікополя, аби довідатися, як справи в
дівчинки, яку вважаємо «похресницею». Вона з’явилася на світ наприкінці
2009-го в розпал епідемії «свинячого грипу» і… відразу осиротіла. Але
завдяки публікації у «Волині» доля дитини склалася щасливо

Людмила ВЛАСЮК

ридбали синові у Луцьку
квартиру, саме приїхав
сюди подивитися, — чую
голос Анатолія Микитовича у слухавці. — Нарешті має власне житло,
це важлива подія у житті сина, а значить, і в мене. Купив ялиночку, поставив, трохи її прикрасив. Сів біля неї,
і ви саме подзвонили. Син багато
працював, щоб заробити на свій дім.
Ми трішки допомогли, але то дрібниця. Він зараз в дорозі, в Європі.
Приїде, зайде, приємно буде. І в його
домі теж свято.
Старосільська ЗОШ — філія опорного навчального закладу, що в сусідніх Колках, там Анатолій Бричка
працює з 1986–го. Родом із Рівненщини. Цій школі віддав пів життя.
Саме завдяки йому в навчальному
закладі вже з десяток літ раз на місяць виплачують учням стипендії
за успішність. Кошти дає колишній
випускник Вадим Снитюк: 200 гривень — школярам молодших класів,
300 — старшим.
Анатолій Бричка у 56 залишив
школу і пішов добровольцем в АТО.
Тільки хвилювався, чи справиться поруч з молодими. Розповідає, що коли
мобілізаційний вік збільшили до 60,
відразу ж написав заяву на відновлення себе на обліку.
Спершу був Яворівський полігон.
Потрапив в інженерно-саперний батальйон, де отримав спеціальність
«механік–водій МТУ 20». Постійно
просився на Схід.
— Коли написав рапорт про відправку, його не задовольнили, —
згадує директор школи. — Листок
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Щ

Андрій Млинарський з початку війни став
на захист рідної землі.

На ранок — шок: підірвався. А телефонував, як тільки відійшов від
наркозу після операції. Втратив ліву
кінцівку. Гірким і радісним був той
дзвінок: біда, але живий!

треба усвідомити: від
« Нам
початку свого заснування
Московія була, є і буде
ворогом України. До свого
розпаду. Без цього
розуміння нашої перемоги
не буде.

»

…Сподівань жодних. Постане серйозна загроза втрати незалежності.
Люди повірили у казку про «секрети» закінчення війни, перемоги над
Путіним тощо. У стилі більшовицько-

Як вам наша команда 2019 року? А хто із краян мав би її тренувати?
Чекаємо на ваші листи: поштова адреса — 43025, просп. Волі, 13, м. Луцьк, «Газета Волинь»,
електронна — volyn.nova@gmail.com.
А також підкажіть нам людей, які заслуговують на публікації у 2020 році.

приховую від Насті її історію, вона знає,
« Ящонеродом
з Волині. Любить, коли приходить
ваша газета. Спасибі за те, що допомогли
мені знайти доньку, — такі слова завжди
чуємо від Галини Похилої.
дуже підступно. Госпіталізували її в райлікарню
з ускладненням грипу —
пневмонією. І тут несподівано для всіх з’ясувалося,
що лікарі мусять боротися
не за одне, а за два жит-

n Добра справа

»

тя. Свою вагітність жінка,
можливо тому, що була
незаміжня, приховувала.
Врятувати майбутню матір
не вдалося, а от новонароджену дівчинку фахівці
неонатального центру Во-

Фото з особистого архіву Петра КОЧЕТОВА.

у нас укладено безстрокову угоду про співпрацю.
Приємно, що з нагоди
Новорічно-Різдвяних свят
пан бургомістр передав
вітання мешканцям Ківерцівської ОТГ.
Отриманий від польських харцерів Вифлеємський вогонь 24 грудня
передали у костел Пресвятого Серця Ісуса Христа
під час святкового богослужіння. На Святвечір
люди від нього запалюють
свічки. Традиційно вогонь зберігається у церкві

го «світлого майбутнього». Вже стає
зрозумілим, що йдеться про демонтаж Незалежності під виглядом турбулентно-комсомольського
темпу
прийняття реформ, відмову від курсу попередньої влади: «Армія, мова,
віра». Путін це зрозумів і вже нахабно
заявляє про претензії на інші українські землі. Лише активність, єдність
армії і народу може змусити владу
відступитися від згубних дій. Нам
треба усвідомити: від початку свого
заснування Московія була, є і буде
ворогом України. До свого розпаду.
Без цього розуміння нашої перемоги
не буде.
І все ж, попри це, вірю в перемогу. Щиро поздоровляю усіх волинян
із Новорічними та Різдвяними святами. Особливі мої вітання і уклін тим,
у чий дім війна принесла біду і горе,
та оборонцям країни. Продовжуймо
справу тих, хто заплатив за незалежність своїм життям і здоров’ям. Адже
це був їхній вибір. Україну треба зберегти!
P. S. Від редакції: на лікування
і протезування внука Андрія Бондарчука — Андрія Млинарського — потрібні великі кошти. Самій
родині їх буде важко назбирати.
Якщо маєте можливість — допоможіть. Подаємо контактний телефон:
0666106979 Млинарська Лариса
Андріївна (мати).
Поповнення на картку Приват
4149 4393 1441 4214
(Млинарська Л. А.)
Для поповнення в інших українських банках:
Одержувач — Млинарська Л. А.
Рахунок —
26200881106409 IBAN–UA85305299
0000026200881106409 Банк одержувача АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
КИЇВ, Україна
ЄДРПОУ одержувача
2534817187 Призначення платежу —
Млинарська Лариса Андріївна,
ІПН: 2534817187. n

Настуня Василюк передає нам вітання з Нікополя.

линської обласної дитячої
лікарні виходили.
Тільки ж близької рідні
в сирітки не було. Зовсім
немічна бабуся Василючка
(невдовзі й померла) бідкалася, що не знає адреси
внучки Галі, яка живе в Нікополі. Сподівалася, що та
могла б прихистити дитину.
Розповідь про трагедію
родини із села Вигуричі у
«Волині» схвилювала читачів. Через десяті руки
газета таки потрапила на
Дніпропетровщину, а небайдужі люди розшукали
Галину Похилу, про яку згадувала старенька.
— Того дня відзначали
моє 30–річчя в ресторані. Коли повернулася, під
будинком чекали мене
ваші читачі з Дніпродзержинська. Передали газету, прочитала її — і вже не
змогла заснути, — зізнавалась Галя.
Напередодні
новорічних свят молода жінка
приїхала з Нікополя до
Луцька, щоб стати мамою
для осиротілої крихітки. І
тепер Настуня, саме так
назвали дівчинку, росте
«східнячкою».
— Маленькою хворіла,
багато сил пішло на те,
щоб вилікувати донечку. І
зараз ще стоїмо на обліку
в кардіолога, регулярно
проходимо обстеження.
Дякувати Богу, зараз у нас
все добре. Я не приховую
від Насті її історію, вона
знає, що родом з Волині.
Любить, коли приходить
ваша газета. Спасибі за
те, що допомогли мені
знайти доньку, — такі слова завжди чуємо від Галини Похилої. n

січня нового
« 22020
року
Тепло від цього вогню повинно зігріти серця людей.

У Ківерці привезли
Вифлеємський вогонь
Спільне бажання єдності народів, миру, добра продемонстрували на польськоукраїнському кордоні у пункті пропуску «Гребенне — Рава-Руська» учасники
делегації Ківерцівської об’єднаної територіальної громади Петро Кочетов,
Олександр Проць, члени львівського осередку «Пласту», а також бургомістр
Томашова Любельського Войчек Жуковські та його колеги
Людмила ЯКИМЧУК

—Т

ретій рік поспіль
у зворушливій
церемонії пере-

дачі Вифлеємського вогню
миру беруть участь представники Ківерцівської
громади, — розповідає
начальник відділу капіталь-

ного ремонту, комунального господарства та майна
Ківерцівської міської ради
Петро Кочетов. — З містом
Томашовом Любельським

о 16-й годині
Вифлеємський
вогонь буде
переданий усім
охочим мешканцям
Ківерцівської ОТГ
на площі біля
музичної школи.

»

до Йордану. Як зазначив
міський голова Ківерців
Володимир Жгутов, 2 січня
нового 2020 року о 16-й
годині Вифлеємський
вогонь буде переданий
усім охочим мешканцям
Ківерцівської ОТГ на площі
біля музичної школи. n

■ Цифри і факти

Сонячну та вітрову електростанції встановили і підключили
до електромережі в Луцькому
ВПУ будівництва та архітектури.
Установки освітлюватимуть територію
закладу, а також введений днями в експлуатацію навчально-практичний центр із
професій «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, електромонтажник із силових електроустановок та
обладнання».

Водія з інсультом врятував у Луцьку інспектор
з паркування Олександр Ярощук. Під час виконання службових обов’язків на вулиці Конякіна він побачив
в автомобілі непритомного чоловіка. Правоохоронець
надав першу домедичну
допомогу та викликав «швидку», медики попередньо
поставили діагноз «інсульт».
Завдяки уважності та вчасності
надання допомоги хворий
залишився живим.

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ ДО 27 ГРУДНЯ!
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ПІД ЯЛИНКУ ПОКЛАДІТЬ ТРОШКИ ЛЮБОВІ,
ПРИПРАВЛЕНОЇ УВАГОЮ
Фото lvivpost.net.

Чим переймалася і
з чого дивувалася
останнім часом
редактор відділу
інформації
«Газети
Волинь»
Мирослава
ва
КОЗЮПА
А

…ЯК ЛУЧАНИ ПРИЙШЛИ
НА ВИРУЧКУ ОДНІ ОДНИМ

Дякуємо тим, хто на пропозицію «Підвези сусіда» відповів саме так.

без сполучення або з недостатньою кількістю транспорту. Стало неможливим доїхати до обласного госпіталю ветеранів
війни, обласної психлікарні, районної лікарні, скоротилася кількість маршруток до медцентру
в Боголюбах. Соціальної спрямованості транспортного бізнесу в Луцьку, на жаль, не спостерігалося. Власники маршрутів
вирішили, що краще транспортний засіб буде стояти в автопар-

дям конкурентну зарплату, якісне медичне страхування і навіть
забезпечують безкоштовними
обідами. А чи мають такий соціальний пакет водії наших підприємців? Сумніваюся.
А от сумніватися в українських людях не довелося. Бо
вже вкотре (після солідарності
під час Євромайдану, пожежі
в Луцькому госпіталі, коли першими на допомогу кинулися таксисти) здивували звичайні луць-

люди до запахів, втратили очікування, зникла
« Звикли
із життя казка — і стали вони злими Скруджами
з повісті Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»,
які не люблять Різдва.

»

ку, а раптом шантаж вдасться —
і влада відступить від своїх умов.
Можливо, за кожним автобусом
стоїть водій — глава чиєїсь родини, і він теж може втратити
роботу. А може, саме цей водій,
щоденно здаючи виручку, «доводить» власнику, що бізнес нерентабельний. Єдине, що може
прояснити цю ситуацію, — це валідатор, який без втручання людей чітко порахує доходи. І саме
цього, очевидно, і злякалися підприємці. Якось ми писали, що
п’ятеро братів Скоців із Волині
емігрували до США, де створили власний бізнес, пов’язаний
із перевезеннями. У їхній компанії працює понад 150 людей,
здебільшого працевлаштовують
земляків та американців українського походження. Надають лю-

кі водії. Містяни миттєво почали
об’єднуватися в групи самодопомоги — під умовною назвою
«Підвези сусіда». До аналогічної
спільноти у вайбері за один день
приєдналося понад дві тисячі
лучан: одні пропонували підвезти, інші — просилися під’їхати
до «важкодоступних» районів.
Бо, як виявилося, соціальної
відповідальності представників
транспортного бізнесу нема,
зате проявилася проста людська солідарність.
… ЩО ЛЮДИ ВТРАТИЛИ
ВІДЧУТТЯ СВЯТА

19 грудня розпочався цикл
зимових свят, у містах і селах
запалили ялинки, багато дітей
(а можливо, й не менше дорослих) цього дня знайшли під по-

душками подарунки. Пам’ятаю
себе в дитинстві: тільки прокинулася — руку під подушку
шусь… Без гостинця від cвятого
Миколая ніколи не залишалася,
так і звичка виробилася: дотепер того урочистого, ще темного ранку крадькома стараюся
знайти гостинця. Разом із вогниками на ялинці цього дня свято
запалюється в душі, і вже ніщо,
навіть відсутність снігу, не може
позбавити відчуття того, що
ось-ось велично залунає «Бог
предвічний народився», а разом
із дитятком на сіні з’являються
радість від життя, нові надії і сподівання, віра в краще.
Хоч відчути свято стало значно складніше, бо ж колись воно
приходило з ароматом мандаринів, із шелестом обгортки
від шоколадної цукерки, якими
тепер не здивуєш — на полицях магазинів їх є в достатній
кількості цілий рік. Звикли люди
до запахів, втратили очікування,
зникла із життя казка — і стали
вони злими Скруджами з повісті Чарльза Діккенса «Різдвяна
пісня в прозі», які не люблять
Різдва. Як наслідок — у місті
все частіше лучани помічають
перевернуті смітники, пошкоджені лавки чи ліхтарі, а тепер
взялися псувати святкові новорічні декорації. Біля міської ради
звалили ялинкову композицію,
а на пішохідній центральній вулиці Лесі Українки камери зафіксували, як перехожі копають
дерев’яні скульптури. Але дивує, що вандалізмом займаються… гарно вбрані, причепурені
дівчата. Чого бракує в житті цим
юнкам, яких, думаю, хтось та й
упізнає, бо ж відео вже розійшлося соцмережею. Чи вибачиться ковельчанин на велосипеді
за вкрадені туї, які для містян
висадили підприємці? «Хай вам
ця туя заростить коренями пусте місце, де має бути ваша совість!» — резонно зауважують
власники магазину. Чи прийде
до таких людей привид Різдва
й підкаже, що вчинили неправильно? Тільки от чи розуміють
варвари, що такими вчинками
відлякують меценатів, які хочуть
зробили краще для нас із вами?
Психологи зазначають, що вандалізм — це виклик суспільству,
і займаються ним часто люди
з ангельською зовнішністю,
на яких і не подумаєш. Втім, пояснення цьому одне — недолюбленість.
Тож напередодні Різдвяно-Новорічних свят побажаю:
не шукайте дорогих гостинців
під ялинку, подаруйте своїм
близьким побільше любові, уваги, тепла. А в небесних жителів
попрошу снігу — щоб і в природі
була гармонія. n

n У номер!

Дні добігали до ювілею…
Вчора, після 10-ї години до поліції
надійшло повідомлення про дорожньотранспортну пригоду зі смертельним
наслідком на автодорозі в селі
Копачівка Рожищенського району
Марина ЛУГОВА

опередньо поліцейські встановили, що зіткнулися два зустрічні автомобілі «Део Ланос». Загинув пасажир
одного з них — житель Каменя-Каширського Як стало відомо, обірвалося життя директора Камінь-Каширського ВПУ Василя
Бряника, якому невдовзі виповнилося б 70.
До того, якою людиною був багаторічний

П
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Вітаємо!

n Редакційний щоденник

Соціальна відповідальність
бізнесу зародилася у США понад півстоліття тому і, як годиться добрим звичкам, поширилася
і в нас. Із запізненням на декілька десятків років, але принаймні швидше, ніж у колись братніх
народів. Бо коли у 2006 році побувала в російському Ярославлі,
то вже тоді зрозуміла, наскільки далеко вперед пішов Луцьк.
Вже тоді біля наших магазинів
було чисто, стояли смітники,
а в передсвяткові дні як мінімум
вітрини та вікна чепурили й наряджали. Вже тоді підприємців
залучали до соціальної відповідальності — створення комфорту, краси і затишку рідного міста.
Розповідала тодішнім колегам,
як круто в нас і як класно, коли
кожен, навівши порядок на території біля себе, долучається
до благоустрою у всьому місті.
З того часу я вірила, що соціальна відповідальність в Луцьку
таки є.
Сумніви щодо цього закралися нещодавно, коли частина
мешканців обласного центру
Волині стала заручниками «реформи» міського громадського
транспорту. 11 грудня, як запланувала влада, в маршрутних
таксі повністю мали зникнути
готівкові розрахунки і запрацювати електронний облік проїзду.
Втім, частина перевізників вирішила, що встановлення валідаторів не є вигідним для їхнього
бізнесу, бо ж легалізує доходи,
і зійшли з рейсів. І хоч дехто
звинувачує владу, мовляв, діють
«корупційні схеми», запустили
«експеримент невчасно», все ж
представники
транспортної
сфери проявили себе не з кращого боку — замість прозорості
ведення підприємницької діяльності у пріоритет поставили
власну наживу.
У результаті конфлікту цілі
мікрорайони Луцька виявилися
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очільник навчального закладу, — лише такий
штрих. 29 січня цього року Василь Михайлович одержав з рук благочинного Камінь-Каширського благочиння протоієрея Стефана
Михалюка відзнаку Волинської єпархії УПЦ.
А саме — медаль «Волинської ікони Пресвятої Богородиці». Тоді, вітаючи Василя Бряника з отриманням високої церковної нагороди, священник побажав йому подальших
успіхів і натхнення на нелегкій педагогічній
ниві. А також подякував за співпрацю: коли
в 2015-му згорів храм святого Іллі, Василь
Бряник надав тимчасове приміщення для
звершення богослужінь в актовому залі ВПУ.
У ці дні за упокій його душі молитиметься
громада. n

Життя вкоротив
вогонь?
У селі Бухарів Острозького району
на Рівненщині в одному з будинків
односельці виявили тіло 44-річної жінки

29 грудня 45 років відзначатиме чуйна, дорога, любляча дочка,
мама, сестра, жителька села Гранатів Локачинського району
Оксана Андріївна
ЛЕБЕДЄВА.
Дорога імениннице, будь щаслива і кохана, будь здорова, радісна
і весела. Живи довго і радуй нас. Нехай Господь оберігає від усіх невдач
та посилає многії літа.
Ти в нас така привітна, добра, щира
І руки маєш вмілі, золоті.
Ми всі бажаємо, кохана наша й мила,
Здоров’я, щастя й успіхів в житті.
З любов’ю
дочки Оля, Оленка, мама Надія, брати Саша,
Леонід, Василь, сестри Наташа, Катя з сім’ями,
брати Сергій, Андрій з сім’ями.

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

РІЗНЕ

l Продається 2-кімнатна велика квар-

l Недорого продається холодильник

тира в Луцьку. Тел. 098 66 06 303.
l Продається газифікований будинок
з усіма господарськими спорудами.
Є 0,25 га землі (c. Бобли Турійського району). Тел.: 050 72 60 037, 097 10 50 569.
l У c. Маковичі Турійського району продається недобудована хата. Є 1 га землі. Тел. 096 17 56 571 (з 11.00 до 17.00).
l Продається
приватизована
земельна ділянка під забудову (0.25 га)
у c. Велика Яблунька Маневицького
району. Ділянка рівна, близько від центральної дороги. Ціна договірна. Тел.:
095 42 21 163, 067 33 63 506.

«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, цеглу (нову
та б/в), шифер (б/в), дрова рубані
(твердої породи), пісок, щебінь, відсів,
керамзит, цемент, глину, торфокрихту,
землю (на вимостку). Вивезу сміття.
Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид).
Послуги мінінавантажувачем «Бобкат».
Тел.: 096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Продам міндобрива (селітру, ціна
7 000 грн/т, нітроамофоску, карбамід,
діамофоску, сульфат амонію та інші).
Доставка по області безкоштовна.
Тел.: 099 62 78 855, 067 11 95 313.
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 У Рожищенському районі продаються кобила (3 роки) і романівські вівці
(кітні). Тел. 095 61 11 163.
l Продам у Луцькому районі свиню, вигодувану натуральними кормами, 130–140 кг. Тел.: 096 31 2 6326,
066 62 98 175.
l Куплю
теля
(живою
вагою).
Тел. 098 28 15 167.
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.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ВАЗ-21043,
2002 р. в., газ/бензин, у доброму стані,
не потребує вкладень. Ціна 40 000 грн.,
торг біля капота. Тел. 098 92 67 021.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається з документами у дуже
доброму стані причіп тракторний двовісний на колі (працюючі габарити та поворотні ліхтарі), а також плуг тракторний
трикорпусний. Тел. 050 67 10 591.
l Продам: сівалки (15, 17, 21, 25,
30 лійок), а також з баком на міндобриво анкерні («Фіона», Хассія») та сошникові, копачки («Кромаг», «Кухман»,
«Шмутцер»),
картоплезбиральний
комбайн «Хассія». Тел.: 096 85 85 455,
098 11 67 547.
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.

ПОСЛУГИ
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 НЕДІЙСНИМ
l Загублений студентський квиток,
виданий деканатом факультету іноземної філології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки на ім’я Трохимчук Інна Петрівна,
вважати недійсним.

Марина ЛУГОВА

овідомив про це службу надзвичайних
ситуацій сільський голова. За інформацією ГУ ДСНС у Рівненській області,
слідчо–оперативна група встановила, що в одній із кімнат було загоряння. Зокрема, зайнялася підлога біля грубки. Про пожежу вогнеборцям ніхто не повідомляв, до ліквідації вогню
рятувальні підрозділи не залучалися. З’ясовуються обставини загибелі жінки. n
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ЧАЙНВОРД
«НОВОРІЧНИЙ»
1-2. «Січень без снігу – ..?.. без хліба» (прислів’я). 2-3. Традиційна новорічна страва. 3-4. Член євангельської громади. 4-5.
Обряд колядування. 5-6. Урочисте письмове привітання особі чи
організації. 6-7. Обслуговування, забезпечення побуту населення.
7-8. Змагання на швидкість спуску з гір на лижах. 8-9. Пристрасний любитель музики. 9-10. Наснага, піднесення. 10-11. Лісова
красуня. 11-12. Крайнє обмеження життєвих потреб. 12-13.
Лавра, обитель. 13-14. Розсудливе ставлення до життя. 14-15.
«Ісус промовив до них: « ..?.. вам!» (Лк. 24, 36). 15-16. «Краще ..?..
тріскуче, ніж пекуче» (прислів’я). 16-17. Здатність людини бачити
в дійсності позитивні сторони. 17-18. Означає Спаситель. 18-19.
Один з дванадцяти апостолів. 19-20. Різдвяне театралізоване
дійство. 20-21. Щільне шерстяне покривало.
Склав Ярослав РОЙКО.

ПП БУР
МАКА Н. П.
28 грудня та 4 січня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями

ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ,
НАРКОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування S анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6
(Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75M11M75,20M05M55, моб.:
095M808M20M53,
098M388M88M36.
м. Рівне, тел. (0362) 43M57M58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова, 1/1, (0472) 63M16M16, 63M25M28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

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

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

Фото з фейсбук-сторінки управління ДСНС у Рівненській області.

www.volyn.com.ua

Щ віщують
n Що
зорі?
зо
орі?

Гороскоп кохання на 2020 рік
Білого Металевого Щура
Роль лімузина виконав службовий «залізний кінь».

Про весілля з брандспойтом говорила вся країна.

ДО ШЛЮБУ — НА…
ПОЖЕЖНІЙ АВТОЦИСТЕРНІ
13 липня боєць 1-ї рятувальної частини міста Рівного Андрій Хіночек
одружився з Яною Степанюк. На своє весілля молодята приїхали
до рацсу на службовому автомобілі
Ірина ПАСІЧНИК

ара познайомилася в інтернеті. На перше побачення
Андрій приїхав на машині й
запросив дівчину на каву. Та після
вмовлянь погодилася, але попередила: газовий балончик завжди
ношу з собою. Спочатку вони придивлялися одне до одного, а через
місяць почали зустрічатися. На Новий рік, який домовилися святкувати разом із сестрою Андрія, чоловік
одягнув костюм Діда Мороза. Саме
тоді, коли щасливі та радісні племінники отримували подарунки,
Яна, яка працює вихователькою,
зрозуміла: це — моє. «Для мене
важливо, щоб людина любила дітей
так само, як і я», — зізнається жінка.

П

Пропозицію руки і серця коханий зробив 8 березня. Цього дня
Андрій не писав і не дзвонив ді-

маму, побачила автомобіль Андрія.
Чоловік привіз квіти для майбутньої
тещі.

тоді, коли щасливі та радісні племінники
« Саме
отримували подарунки, Яна, яка працює вихователькою,
зрозуміла: це — моє. «Для мене важливо, щоб людина
любила дітей так само, як і я», — зізнається жінка.

»

вчині. Вона зателефонувала сама
і дещо засмутилася, почувши, що
він повертається з роботи, але
не знає, коли буде. Дівчина вирішила теж прогулятися, і яким було
її здивування, коли, прийшовши
до будинку батьків, щоб привітати

Цього ж вечора хлопець вручив
коханій букет, а потім став на коліно
і зробив неочікувану пропозицію.
Молодий чоловік весь день ходив
з обручкою в кишені, обмірковував,
як освідчитися. Яна погодилася.
До весілля готувалися чотири

місяці. Взяти пожежну машину замість весільного лімузина запропонувала наречена. Рятувальник,
який більше п’яти років служить
у рівненському підрозділі ДСНС
водієм і щодня їздить за кермом
пожежної автоцистерни, відмовився. Втім, поділився ідеєю з друзями.
У святковий для подружжя день
колеги організували їм приємний
сюрприз — проведення урочистої
частини свята за «участі» пожежного автомобіля. На своєму «залізному коні» Андрій привіз Яну на церемонію розпису, а потім весільний
кортеж з автоцистерною дивував
мешканців міста, коли наречені
влаштували фотосесію у парку молоді, що на Лебединці. Для створення незабутніх світлин молодята
працювали з брандспойтом: поливали один одного, свідків і друзів
водою.
Про весілля в дусі кращих традицій українських пожежників дізналася чи не вся Україна. «Чоловік
старший за мене на 10 років, але
це не відчувається, — каже Яна
Степанюк. — Ми швидко домовляємося і відразу знаходимо спільну
мову. Розуміємо, що створені одне
для одного». 2019-й став для молодят найщасливішим у житті. Бажаємо пронести це кохання крізь усе
життя! n

40 метрів вогників власним
коштом купив
69-річний пенсіонер та самотужки прикрасив
гірляндами двір
багатоповерхівки
у Рівному. Тепер
усі дерева біля дому чоловіка світяться.
Електрику теж провів із власної квартири.
Добродій каже, що робить це, щоб подарувати сусідам святковий настрій. Різнокольорові вогники неабияк приваблюють дітей,
яким пенсіонер ще й роздає цукерки.
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«Приготуйтесь
до боротьби за кохану
людину»
У 2020 році Овнам довее-по-деться відстоювати свої по
чуття. Якщо ви хочете утримати старі стосунки, не втратити своє щастя або знайти
нове кохання, приготуйтеся до боротьби
за кохану людину. Тільки в цьому випадку
ви отримаєте підтримку від Білого Щура
у вигляді мудрої поради друга, впевненості у собі й увагу з боку протилежної статі.
ТЕЛЕЦЬ (21 КВІТНЯ — 20 ТРАВНЯ,
СТИХІЯ — ЗЕМЛЯ)

«Доведеться
вибирати:
робота або друга
половинка»
Тельці! Кар’єра, робота
отта
о
і бізнес, безумовно, речі важливі. Але вони не повинні відволікати вас
від чуттєвої сфери, віднімаючи всі сили
і настрій. Щур миттєво відреагує на вашу
холодність щодо коханої людини, і ви будете покарані відповідною реакцією з його
боку. Вам важливе кохання? Тоді не забувайте проявляти ніжні почуття в 2020 році.
БЛИЗНЮКИ (21 ТРАВНЯ —
21 ЧЕРВНЯ, СТИХІЯ — ПОВІТРЯ)

«Якщо ви
одинокі — амур
не промахнеться!»
У Близнюків у 2020 році
ці
сфера
кохання
загалом
ом
ій
В
буде благополучною і гармонійною.
Вам
не уникнути рутинних розборок і буденних
сварок із партнером (партнеркою), але
за ними обов’язково підуть щирі розмови
і примирення. Ви зможете підшукати для
цього потрібні слова. А одиноких представників знака чекає багатообіцяюче
знайомство, яке переросте в почуття.
РАК (22 ЧЕРВНЯ — 22 ЛИПНЯ,
СТИХІЯ — ВОДА)

«Якщо охолонете
в ліжку, то…»
Увага Раків у 2020 роціі
зі сфери чуттєвої перекииа иат
и
неться на матеріальну. Ініціатива вашого партнера (партнерки) на тему
збагачення і нагромадження обернеться
проти нього (неї) ж: ви охолонете в ліжку,
зате по вуха поглибитеся в роботу. Майте на увазі, що так недовго докотитися
і до розриву стосунків. Щур дасть вам
зрозуміти, що сім’ю все ж таки не можна
відсувати на останнє місце.

«Не відкладайте зміну
статусу!»
Лев — знак не з лякли-вих, отже, високосний рік
ік
Щура не зупинить його, якщо
кщ
що
раптом йому спаде на думку зіграти весілля. Романтичні стосунки
в більшості Левів розвиватимуться вдало
і за наростаючою, отож немає причин відкладати зміну статусу на більш тривалий
термін. Сімейні Леви також перебуватимуть у гармонії і взаєморозумінні.
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З виданнями від «Волині» —
завжди цікаво!

ЧИЄ СЕРЦЕ ПІДКОРЯТЬ АМУРИ,
А ЧИЄ — РОЗІБ’ЮТЬ?

ДІВА (24 СЕРПНЯ — 23 ВЕРЕСНЯ,
СТИХІЯ — ЗЕМЛЯ)

«І навіть казка потребує
романтики!»
Діви в рік Білого Щура
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ТЕРЕЗИ (24 ВЕРЕСНЯ — 23 ЖОВТНЯ,
СТИХІЯ — ПОВІТРЯ)

«Застарілі зв’язки
можете розривати без
жалю»
Новий рік Білого Щура
а
ери
принесе оновлення до сфери
кохання представникам знаку Терези. Ви
не впізнаєте самі себе — ваше перетворення сприйматиметься з інтересом іншими, і до вас потягнуться нові цікаві особистості. Отже, не пропустіть свій шанс
на привабливе знайомство і перспективу
розвитку стосунків. А застарілі зв’язки можете розривати без жалю.
СКОРПІОН (24 ЖОВТНЯ —
22 ЛИСТОПАДА, СТИХІЯ — ВОДА)

«Не образьте необачно
свою половинку!»
Гострі на язик Скорпіони
и
в 2020 році ризикують не-обачно і необдумано образити
ити
свого партнера (партнерку), а також відлякати можливого кандидата (кандидатку). Щур застерігає: думайте, що і кому ви
говорите, інакше ризикуєте дійти до розриву з коханою людиною буквально на порожньому місці. А відновлювати стосунки
буде непросто, хоч ви і не шукаєте легких
шляхів.
СТРІЛЕЦЬ (23 ЛИСТОПАДА —
21 ГРУДНЯ, СТИХІЯ — ВОГОНЬ))

«Замість ревнувати —
розкрийте крила!»
Зірки радять Стрільцям
м
у 2020 році бути більш віддоххакритими і довіряти своїм коханим. Білий Щур може покарати за зайві
ревнощі, зробивши їх обґрунтованими.
Адже це деструктивне почуття, яке зовсім не сприяє коханню, а скоріше, руйнує
сім’ю. Розкрийте крила і довіртеся власному почуттю, і тоді весь рік пройде гармонійно.
КОЗЕРІГ (22 ГРУДНЯ — 20 СІЧНЯ,
СТИХІЯ — ЗЕМЛЯ)

«Самотнім має
усміхнутися фортуна!»
Під впливом Білого
о
Щура в 2020 році Козероги
ги
єр
раа
випромінюватимуть життєрадісність, блищатимуть ерудованістю і вражатимуть доглянутістю. І це не залишиться
непоміченим у представників протилежної
статі. Отже, будьте на висоті, насолоджуйтеся гармонією і ловіть свою фортуну, особливо самотні представники знака.
ВОДОЛІЙ (21 СІЧНЯ — 20 ЛЮТОГО,
СТИХІЯ — ПОВІТРЯ)

«Повний штиль, але
поцілунки ніхто
не відміняв»
Водолії в рік Білого Щура
а
захочуть спокою і тиші у сфефефе
рі кохання. У вас не очікується серйозних
змін в особистому житті, вас цілком влаштовує поточний стан справ, на романтичні подвиги ви не готові, та й особливо
до них не прагнете. Загалом — повний
штиль. А ось самотнім Водоліям доведеться чимало попрацювати над собою,
щоб щось змінити в своєму житті.
РИБИ (21 ЛЮТОГО — 20 БЕРЕЗНЯ,
СТИХІЯ — ВОДА)

«Зробіть приємний
сюрприз — і кохання
винагородить вас
ще більше!»
У 2020 році у Риб не буде ні
ні-чого надприродного і незвичайного в сфері
особистого життя. Воно й на краще — ваші
старі усталені с
стосунки
настільки
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и
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Хіба що можете
е
привнести родзинку у вигляді
ді
компліментів
або приємних сюрпризів
коханій людині.
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сь
побачите — він
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н ззаа-а
лишиться в боргу.
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