Фото delo.ua.

с. 4 —5

»

Четвер 23 січня 2020 року
№6 (16 596) Ціна 6 грн

n На поворотах долі

ІСУС ІЗ ВОЛИНІ
ЗАХИЩАВ УКРАЇНУ
Фото з домашнього архіву родини КОРЖОВИХ.
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n Самородки із народу

Фото Олександра ПІЛЮКА.

Радіє батько зустрічі із найстаршим сином.

У Старій Вижівці всі знають багатодітну
сім’ю Андрія і Лариси Коржових, де
ростуть чотири доньки і три синочки. А
ще тут живе особлива любов. Адже свій
медовий місяць вони провели не на
Канарах, а на… нарах
с. 9
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Вітаємо!

Увесь біль народу він вилив у поетичні рядки проти загарбника.

Прокльони Путіну від ківерчанина
Віктора Пахолюка набрали понад
280 000 переглядів в Youtube
Адже кривавому володарю Кремля він бажав і щоб «став
би, волоцюго ти, жертвою аборту», і «щоб твоєю мордою
молотили просо», і «40 щоб синів було — і всі дівчата»
Випускник Волинського училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, Театру-студії
при Українському академічному драматичному театрі імені Івана Франка, актор Рівненського
театру, методист Ківерцівського районного Будинку культури ім. М. П. Ковальова, директор
Будинку культури села Хорлупи, ведучий урочистостей і родинних свят — усе це про 60-річного
Віктора Володимировича Пахолюка. А ще ж найголовніше — батько двох дітей — доньки і сина,
дідусь для двох онуків, турботливий син для старенької мами…

с. 13
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Читайте
нас
24 години
поспіль
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26 січня
січ 55-річний ювілей святкує
прекрасн жінка, компетентний керівпр
прекрасна
никк та пр
просто хороша людина — голова Гор
род
о и
Городищенської
об’єднаної територіальн
ьно громади
ріальної
Світлана Василівна
СОКОЛЮК.
Щиро вітаємо пані Світлану з днем народження та бажаємо невпинного руху вперед, успішного здійснення
всіх планів і задумів.
Шановна Світлано Василівно!
Знаємо вас як чесного
керівника, людину зі щирим
серцем і відкритою душею,
не байдужою до проблем жителів громади. До вас звертаються за порадою і допомогою знайомі і незнайомі
люди і ви завжди йдете їм назустріч.
Високо цінуємо ваш професіоналізм, організаторські здібності, відповідальність, енергійність та ініціативність, які є запорукою успішної роботи.
Бажаємо, щоб підґрунтям щасливого життя та плідної професійної діяльності були міцне здоров’я, серце,
с
сповнене любові та добра, натхненна думка і щирі
почуття, щоб ваше життя було світлим
і радісним, а дружні привітання додали життєвої наснаги у скарбничку
вашої душі.
Многії літа!
З повагою
апарат Городищенської
сільської ради.
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Доброго дня
вам, люди!

24 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.05, захід — 16.55, тривалість дня — 8.50).
Місяць у Козерозі, Водолії. 1 день Місяця.
Іменинники: Феодосій, Михайло, Степан, Федір.
25 СІЧНЯ

Фото tvoemisto.tv.

Нелегка то робота — тягти металевого бегемота
Фото Олега КРИШТОФА.

В центрі Луцька прибирають
новорічну атрибутику
(на фото)
Руслана ЧАЙКА

26 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.03, захід — 16.58, тривалість дня — 8.55).
Місяць у Водолії. 3 день Місяця.
Іменинники: Петро, Яків, Максим, Панас.
Сонце (схід — 8.02, захід — 17.00, тривалість дня — 8.58).
Місяць у Водолії, Рибах. 4 день Місяця.
Іменинники: Ніна, Остап, Сергій, Андрій, Давид, Ілля.
28 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.00, захід — 17.02, тривалість дня — 9.02).
Місяць у Рибах. 5 день Місяця.
Іменинники: Іван, Павло, Олена, Ілона.

n Цитата дня
Так швидко минули Різдвяні свята...

На сходах храму зустрілися
дві інтелігентності

Військо, яке 100 літ
тому захищало
Україну

На Водохреще майдан біля собору Святої Трійці
в Луцьку, як і завше у святкові дні, ущерть заповнений
людьми: стояли в черзі по воду й одночасно слухали
з гучномовців урочисте богослужіння

Вчора у Волинському академічному
обласному музично-драматичному
театрі імені Тараса Шевченка відкрилася
виставка, присвячена історії Збройних сил
Фото Українського інституту національної пам‘яті.

Оксана КОВАЛЕНКО

Частина вірян усе ж прагла потрапити у храм. Хтось туди
— хтось звідти. Серед них була одна 70-літня бабуся — з
невеличкою сумочкою поволеньки спускалася обіч стіни,
важко спираючись об поручні. Ступить сходинку — і прислухається, ледь усміхаючись до навколишнього: до святкових
звуків, до атмосфери, до себе. Аж назустріч їй — ще одна
бабця. І цій конче необхідні поручні. (Як і святкова молитва саме в соборі.) Картина їхнього зближення щемна, аж
до сліз: та, що спускалася, відступила вбік і всіляко припрошувала іншу пройти першою. Зустрічна ж сама бажала
пропустити ровесницю. Які там роки! Яка там немічність!
На сходах собору зустрілися дві інтелігентності! І саме у
тому особливому місці ці жінки виглядали прекрасно, як у
найдобрішому в світі кіно.

Р Е К Л А М А

Одним із найважливіших атрибутів державності, гарантом безпеки та незалежності України є її Збройні сили. Сьогодні вони стримують
ворога в Донецькій та Луганській областях.
Як і зараз, 100 років тому значення власної
армії було надзвичайно важливим, адже молодій державі з перших і до останніх днів свого існування доводилося боротися з агресією сусідів. Виставка «Українське військо: 1917–1921»
розповідає про організацію Збройних сил УНР,
легендарних командирів, однострої та відзнаки, найвизначніші військові формації та бойові
операції, вшанування пам’яті і відновлення мілітарних традицій.
Експозиція переконливо демонструє, що
Україна мала своє справжнє регулярне військо. Це спростовує старі та нові тези російської пропаганди, нібито тоді воювали тільки
сільські отамани і якісь банди «петлюрівців».
Виставка буде також експонуватися у Волинському обласному краєзнавчому музеї,
в мистецьких та освітніх закладах нашого
краю.

Сонце (схід — 8.04, захід — 16.57, тривалість дня — 8.53).
Місяць у Водолії. 2 день Місяця.
Іменинники: Тетяна, Петро, Сава, Макар.

27 СІЧНЯ

Ностальгійно виглядає Театральний майдан без кованих овець і янголів, символу
2020 року — Металевого щура,
зроблених у кузні талановитими
майстрами.
Ох, і нелегка робота — тягти
металевого бегемота та інших
звірів! Такі думки виникли, коли
побачила, як працівники комунального господарства забирають
новорічні атрибути біля ялинки
в обласному центрі. Чомусь стало
так сумно, що швидко минули
Різдвяні свята. Але вже через 3 місяці — Великдень.

Костянтин МОРОЗ

www.volyn.com.ua

ПОСЕРЕДНИК МІЖ ВАМИ І ГОСПОДОМ
БОГОМ – НАРОДНИЙ ЦІЛИТЕЛЬ ВАСИЛЬ
Добрий день, шановні читачі. Хочу сказати декілька слів від себе
матерям, які вбиті горем від того, що їхні діти хворіють на алкоголізм.
Не засмучуйтесь, не опускайте рук. Алкоголізм зцілюється за допомогою молитов та обрядів. Потрібно, щоб це робили тільки благословенні люди. У Луцьку я приймаю перший раз і запрошую всіх, хто бажає
зцілитися і отримати допомогу. Якщо в сім’ї є людина, яка п’є, – це
родове прокляття за гріхи, аборти, через сімейний пристріт. У таких
сім’ях – скандали, докори, і все веде до розірвання стосунків. У матерів починає боліти в спині, безсоння, тягне ноги – це симптоми того,
що я перерахував. Якщо у Вас все це є, Вам негайно треба звернутися
до мене. З цим не зволікають.
Я ДОПОМАГАЮ:
• від алкоголізму, наркоманії та ігроманії;
• в сімейному житті, поверну коханого/кохану;
• позбавлю від депресії, пристріту,
родового прокляття;
• зніму порчу, допоможу позбутися недуг;
• допоможу в бізнесі, поставлю захист.

Чекаю на Вас за адресою:
м. Луцьк, вул. Набережна, 4 (готель «Світязь»)

Тел. 067 745-36-95
з 9:00 до 15:00 щодня з 20 по 29 січня
Усім бажаю Господнього благословення.
Господарський кодекс України. Стаття 41, 42, 43

Слова сказані сто років тому,
які й досі не втратили своєї
актуальності
«Святу православну Христову віру
держіть непохитно, нею оживляйтесь, від
неї не відходьте… Святу християнську надію виховуйте й оживляйте в собі, нехай
не в’яне ця надія в нас при всяких бідах
і напастях земних. Батьки наші не втрачали надії на Христа в тяжких обставинах
життя. Не втрачайте ж її тепер. А над усім
цим піднесіть любов християнську, любов
до єднання, до братерства, до взаємної
у всьому допомоги, любов навіть до ворогів…».
Василь ЛИПКІВСЬКИЙ (1864–1937),
український релігійний діяч,
церковний реформатор, перший
митрополит Київський і всієї України.
р

n Погода

«Ще зима подібною
ною
зроду не була»
Так реагує на нинішні природні
метаморфози волинська поетка
Надія Красоткіна
За прогнозом чергового синоптика обласного гідрометцентру Надії Голі, 24 січня
– мінлива хмарність, вночі та вранці –
місцями ожеледиця. Вітер західний, 5–10
метрів за секунду. Температура повітря вночі
– від мінус 4 до 1 градуса тепла, вдень – 0–5
вище нуля. 25-го – мінлива хмарність,
вночі та вранці – місцями ожеледиця. Вітер західний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 4 градусів морозу
до 1 тепла, вдень – від 0 до плюс 6 градусів. 26-го – мінлива хмарність, вночі та
вранці – ожеледиця. Вітер західний, 5–10
метрів за секунду. Температура повітря вночі
від мінус 3 до 2 градусів тепла, вдень – 0–5
вище нуля. 27-го – хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі – від
3 градусів морозу до 2 тепла, вдень – плюс
2–7 градусів.
За багаторічними спостереженнями,
найтепліше 24 січня було 1990 року – плюс 9,
найхолодніше – 2006-го – мінус 29 градусів.
У Рівному 24–27 січня – мінлива хмарність, без істотних опадів. Темпеадусів
ратура повітря – від 2 градусів
морозу до 3 вище нуля.

Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.
Тел. 72–38–94

СЛАВА УКРАЇНІ!

www.volyn.com.ua
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Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

Петро ПОРОШЕНКО:

«Тільки разом ми сильні»

«Нації цементуються
не асфальтом!»

Звернення Президента з нагоди Дня Соборності України
Дорогі українці!
Рівно 101 рік тому відбулась одна з найбільш знакових подій в історії української
державності та національно-визвольних змагань.
«Здійснилися віковічні
мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України».
Це цитата з Акта Злуки, який
сповіщав про возз’єднання
в єдину, незалежну державу та був урочисто проголошений діячами УНР та ЗУНР
22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві.
В усіх куточках України
це зустріли піднесено та захоплено: нарешті з’явився
шанс для побудови соборної
та самостійної країни. Та він,
на жаль, був втрачений. Амбіції тогочасних політиків завадили їм досягти справжньої
державної єдності. Єдності
не у словах, а у справах.
Невдовзі УНР залишила
Київ під натиском більшовиків, більшість території Галичини зайняли польські війська. Північну Буковину — румуни, а Закарпаття відійшло
Чехословаччині.
Минуло більше ста років. Чи зробили ми висновки
з цієї історії?
Вона вчить нас простого,
але життєво важливого для
України принципу: тільки разом ми сильні.
Як показує новорічне привітання, тема єдності болить
кожному українцю. Та в пошуках цієї єдності ми знову сваримось: «А довкола чого ми,
такі різні й несхожі, можемо
згуртуватися?»
Чи зможемо ми, не сперечаючись про минуле, рухатись у майбутнє?
У сучасному світі відчуття
нації єдиним цілим виникає
не тільки завдяки спільним
традиціям, культурі та релігії.
Є ще цінності, які прийнятні
для кожного куточка Украї-

Вітальне слово п’ятого Президента України
Петра Порошенка у День Соборності
України 22 січня

Фото president.gov.ua.

— українець. Тому що живу за законом.
« ЯЗавжди
готовий у разі потреби захистити

»

свою рідну землю.
ни. І за якими у майбутньому
українців могли б ідентифікувати у кожному куточку планети.
Цінності доброчесності
та порядності. Вихованості
й толерантності. Цінності
свободи та демократії. Бажання економічного добробуту та процвітання. Бажання бути заможним. Цінності
поваги до закону, приватної
власності та поваги одне
до одного.
Я — українець. Тому що живу за законом. Завжди готовий у разі потреби
захистити свою рідну землю.
Я взірець для пострадянського простору: у захисті своїх
прав, захисті свободи слова,
правової держави, громадянського суспільства, нульової
толерантності до корупції.
Я — українець. Бо я відповідальний громадянин.
Я сплачую податки.
Не їду на червоне, правильно паркуюся, ніколи
не сідаю за кермо напідпитку.

Піклуюсь про довкілля. Вчуся
критично мислити. Я — українець, бо ми найкращі у спорті, науці, в IT.
Я веду здоровий спосіб
життя. Вчу іноземні мови.
Підтримую рівні можливості для реалізації чоловіків
та жінок.
Поважаю права представників усіх національних меншин та всіх релігій.
Цей список можна доповнювати довго. І це потрібно
робити кожному українцю,
щоб у сучасному світі бути
конкурентоспроможним.
І щоб згодом українцям
стати першими. Так, це мрія.
Але спільна мрія завжди була
для нас рушієм. Тією силою,
яка нам зараз так потрібна.
Дорогі українці!
Щоб бути сильними,
треба стати єдиними.
Щоб стати єдиними,
треба бути сильними.
Пам’ятаймо про це!
Зі святом вас! Із Днем Соборності України!

Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.
Флешмобом із цими словами
свого пророка Тараса Шевченка
українці відреагували на лжепророчий заклик «Какая разніца?!».
Мовляв, «какая разніца» — українська чи російська мова, церква
московська чи наша, НАТО чи путінський договір про колективну
безпеку, так званий Ташкентський
пакт?… Якщо «мой адрес не дом
и не улица, мой адрес Советский
Союз», то дійсно, «какая ж разніца», який пам’ятник і що за провулок, ти патріот чи малорос. Такого
рядка дійсно нема в паспорті, але
йдеться не про документи. Ідеться
про ступінь громадянської свідомості і про стан громадянської душі.
Нам не однаково, яка мова,
тому що українська об’єднує і консолідує. Що не заважає нам поважати і тих співвітчизників, які
говорять російською, кримськотатарською, іншими мовами. Це їхнє
беззаперечне право.
Нам не однаково, які пам’ятники. Як не було байдуже німцям,
коли вони знесли численні пам’ятники Гітлеру. Ми очистили нашу
карту від комуністичних ідолів.
Місцеві громади тепер самі вирішують, як називати вулиці і кому
зводити монументи.
Нам не однаково, яка церква,
і тому ми вибороли Томос. Ми розуміємо, що РПЦ в Україні не просто
конфесія, а інструмент геополітичного впливу Росії. Але громадяни
вільні обирати свій шлях до Бога.
Навіть якщо для когось він і досі
пролягає, на жаль, через Москву.
Більшості українців не однаково, вступимо ми до НАТО чи сповземо у Ташкентський пакт… Будемо
частиною Європи чи повернемося

Погляд
Мирослава КОЗЮПА,
редактор відділу інформації «Газети Волинь»

Хай не обривається «живий ланцюг»
єднання!
Учорашній ранок, як і всі інші будні, почався
з натискання кнопок: палець із клавіші
на будильнику автоматично переходить
на телевізійний пульт. І ось на підсвіченій
картинці із затертого часом відео з екрана
усміхаються щасливі обличчя. Ці люди міцно
тримаються за руки… День Cоборності! Йому
передували День обіймів, День «дякую»…
Після новорічно-різдвяних, ці «свята»
не дозволяють згаснути почуттям
ретя кнопка — на комп’ютері. Поки завантажується «розумний помічник», думається: ото
приплела історично-політичний День Cоборності до емоцій. І відразу ж себе поправила: а чому
все має зводитися до політики? Українська багатогранна мова тлумачить це слово як «всеохопність»,
наука філософія уточнює, що це принцип відповідальності всіх за всіх, а церква пояснює соборність
на прикладі Святої Трійці — як різноманіття, яке
водночас є єдністю.
Тим часом соціальні мережі спішать нагадати

Т

цей день фотографією кількарічної давності. З неї
на мене дивляться усміхнені дідусь із бабусею, а між
ними — на високому, акуратно заправленому (так
умів зробити тільки дід) ліжку з перинами і вишитими
подушками — їхні правнуки у вишиванках. Ось тобі
і єдність поколінь! Цими днями виповнюється сім років, як з цього світу пішла берегиня нашої родини, і сім
місяців, як відійшов за нею у засвіти і глава сімейства.
Мовчазним поглядом дякую цифровим технологіям
за щастя побачити рідних, а поглядом у небо обіцяю
Всесвіту берегти дух соборності роду і поколінь.
Пам’ятаю, як міцно тримали колись мою маленьку ручку старенькі натруджені руки. Коли
мені було п’ять років, я цінувала миті, коли за руку
пленталася в поле, тільки ще не усвідомлювала
сили цієї любові. У п’ятнадцять — соромилася
йти за руку з дідом, у тридцять — брала старенькі
пальці в свою долоню і мовчки дякувала за виховання. А в сорок — хочеться кричати про почуття
і просити прощення за те, що недоговорила, недоробила, недоцінувала… Сьогодні тільки слізьми змиваю недосказаність і незворотність, а так

Фото eurosolidarity.org.

українців не
« Більшості
однаково, вступимо ми
до НАТО чи сповземо у
Ташкентський пакт…
Будемо частиною
Європи чи повернемося
до сфери російського
впливу.

»

до сфери російського впливу.
Хороші дороги по всій країні —
це, безумовно, важливо. Ця програма започаткована нашою командою. Але нації цементуються не асфальтом, а спільними цінностями.
Розсварити нас намагався Путін у 2014 році, та домігся лише
зворотного. Так, говоримо різними
мовами. Так, ходимо до різних церков. Так, часом і місцями по-різному дивимося на історію. Але
об’єднані ми в єдину українську
політичну націю відчуттям патріотизму, любові до України і спільним
європейським майбутнім.
Дорогі українці!
Вітаю вас із Днем Соборності
від себе особисто і від усієї команди «Європейської солідарності».
Слава Україні!

хочеться подати стареньким руку.
…На телевізійному екрані — «живий ланцюг»
1990 року. Кажуть, він мав символічне значення:
то був перший екзамен тоді ще радянських українців на готовність до боротьби за незалежність. Тоді
нація його пройшла: мільйони людей взялися за руки
і показали, що ми — сила. Уявляю, скільки міцності
в тому легенькому доторку! І хочу поділитися нею
з тими, хто її заслуговує: беру за руку доцю, яку кілька хвилин тому попросила не заважати «мамі працювати», коли вона з нудьги через високу температуру
намагалася примоститися на мої коліна. Надсилаю
на вайбер сердечко синові — на шкільній перерві
він точно побачить повідомлення, смайликом нагадаю про кохання чоловікові, а сестрі побажаю легкого дня. У сьогоднішню мою буденність додалася
ще одна кнопка — телефонна. Дзвоню батькам, питаю, що відчували тридцять років тому, коли серед
мільйонів людей стали елементом отого «живого
ланцюга», котрий з’єднав Львів із Києвом.
Сучасні технології дають можливість спілкуватися, тож використовуйте їх. Якщо ви поряд із рідними — візьміть за руку, обніміть, подякуйте. Далеко —
шукайте кнопку: телефон, вайбер, скайп стануть
у пригоді. Якщо не наважуєтеся сказати словами —
надішліть смайлики з почуттями. Не розривайте живий ланцюг, колись він обірветься без нашого втручання. Вам, наші читачі, я дякую, що залишаєтеся
з нами, обнімаю, щоб теплішими були ваші будні,
й запускаю естафету: «Подзвоніть, подякуйте, обніміть! Передавайте далі!» n
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ЧИ МОЖЕ МІНІСТР ОТРИМУВАТИ
200 ТИСЯЧ, А ПЕНСІОНЕР 2 ТИСЯЧІ?
Українське суспільство розбурхала інформація про «космічні» «новорічні» премії,
які собі у грудні минулого року призначили чиновники
Фотоколаж depo.ua.

Василь УЛІЦЬКИЙ

ВИДАТКИ —
«ЗАМОРОЗИЛИ»,
ПРЕМІЇ —
«РОЗМОРОЗИЛИ»

Як не дивно, одну з найменших зарплат у грудні
отримав прем’єр–міністр
Олексій Гончарук — усього
76 тисяч гривень (20 тисяч —
оклад, 20 тисяч — надбавка
за інтенсивність праці, 36 тисяч — премії). Це тому, певно,
що совісний. На скандальних
аудіозаписах він, нагадаємо,
сам чесно зізнався, що «профан» в економіці. А раз так,
то вирішив, що вистачить і
76 тисяч.
Зате на відміну від нього,
понад 40 міністрів та їхніх
заступників «відірвались»
на преміях по повній. Вони
повиписували собі додатково від кількох десятків тисяч
до кількох сотень тисяч гривень.
Найбільше гарували, судячи із грудневих заробітків,
чотири заступники міністра
культури, молоді та спорту
Володимира Бородянського — Анатолій Максимчук,
Ірина Подоляк, Володимир
Шумілін та Олексій Сівірін, кожен із яких в останній
місяць минулого року поклав до кишені зарплату від
205 тисяч до 248 тисяч гривень. Сам Бородянський отримав майже 113 тисяч гривень. А щоб не дратувати «пересічних» такими великими
цифрами, пан міністр культури поспішив уточнити, що
якщо все отримане його замами у грудні «розмазати» на
період їхнього перебування
на посаді, то вийде, що вони
заробляли лише приблизно
по 100 тисяч гривень на місяць. Мовляв, хіба то гроші?
Що ж до урядовців, то найбільше у грудні поклав собі у

Для них «епоха бідності» завершилася, бо дехто з наших топпосадовців зробив те, про що мріяли вожді
СРСР: не просто догнав, а обігнав Америку за розміром зарплат.

тумбочку очільник закордонного відомства Вадим Пристайко — 233 тисячі гривень.
Непогано напрацював і міністр юстиції Денис Малюська
— 226 тисяч («брудними» —
уточнив він), та керівник Міністерства розвитку економіки,
торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов —
222 тисячі гривень. А однією
з найбільш соціально незахищених виявилась міністр соціальної політики Юлія Соколовська, яка в грудні заробила
216 тисяч гривень, причому
95 тисяч із них були допомогою на вирішення якихось соціально–побутових проблем
та на оздоровлення. Сподіваємось, що у пані Соколовської
тепер усе гаразд.
…От тільки не кажіть, що
міністри мають отримувати
середню українську зарпла-

ту. Ясна річ, їм треба платити
більше. Бо ж мають велику
відповідальність, розпоряджаються чималими державними
сумами, усілякі «чорти» спокушають їх хабарями і всяке
таке. Але! По–перше, розрив

досягли за ті кілька місяців
роботи? Крім, звісно, того, що
прийняли рішення заморозити усі видатки, бо утворилась
велика діра у державній скарбниці? Отож. Зате премії собі
«розморозити» не забули.

не дивно, одну з найменших зарплат у грудні
« Якотримав
прем’єр–міністр Олексій Гончарук —
усього 76 тисяч гривень (20 тисяч — оклад,
20 тисяч — надбавка за інтенсивність праці,
36 тисяч — премії).

із зарплатами решти громадян
повинен бути розумним, а не
космічним. По–друге, премії
ж мають виписуватись не просто так, а за якісь заслуги і за
зрозумілою формулою. А що
такого проривного міністри

»

ДЕКОМУ З УКРАЇНЦІВ
МОЖУТЬ І АМЕРИКАНЦІ
ПОЗАЗДРИТИ

…А скільки ви б хотіли
отримувати, якби були, наприклад, Генеральним прокурором? Окладу у 94 тисячі

вистачило б? Саме такий мінімум (це без премій!) матиме у 2020 році Генпрокурор
Руслан Рябошапка. Оклад
начальників обласних прокуратур, до слова, встановлено на рівні 38 тисяч гривень, окружних прокуратур —
32 тисячі гривень.
Більше зароблятимуть
і народні депутати. А от на
скільки — сказати точно
важко. Спочатку називалась
цифра у 100 тисяч. Але голова Верховної Ради Дмитро Разумков її заперечив,
мовляв, депутатам накинули зверху лише по 3 тисячі
гривень до тих приблизно
40 тисяч, які вони отримували. Тому назвемо кілька
загальних цифр із Державного бюджету. Кошторис
Верховної Ради у 2020–му
становить 2 мільярди гривень (це, між іншим, майже
дорівнює річному бюджету
Луцька). З них 642 мільйони гривень — зарплатний
фонд депутатів з урахуванням податків, а це майже
1,5 мільйона гривень на людину. Однак варто мати на
увазі, що в цю суму також
може входити оплата праці
помічників тощо.
Ну і як не згадати про
зарплати керівників державних підприємств, які заткнули
за пояс міністрів та депутатів
разом узятих?
Поза конкуренцією тут,
звісно, премії, які отримують
у «Нафтогазі». Наприклад,
один відсоток від відсуджених у Росії 2,9 мільярда доларів піде на премії групі спеціалістів, яка билась із «Газпромом» у судах. Винагорода за
таке діло мусить бути. Але чи
має вона становити один відсоток від виграної суми, тобто
700 мільйонів гривень (!) — судити вам.
Керівництво «Укрзалізниці» теж може похвалитись
непоганими доходами. Так,
уже колишній очільник компанії Євген Кравцов улітку
минулого року в інтерв’ю УНІАН повідомив, що отримує
570 тисяч гривень на місяць.
А екснардеп і журналіст Сергій Лещенко після призначення членом наглядової
ради «Укрзалізниці» отримуватиме 588 тисяч гривень
на місяць.
Закінчення на с. 5
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Народила
у 101 рік
і кудись
зникла:
с. 16
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Відома телеведуча
про свою боротьбу з раком

Фото fishki.net.

розвінчення
сенсації

Фото із фейсбук-сторінки Алли МАЗУР.

Через хіміотерапію
Алла Мазур втратила
волосся, але
не силу духу
с. 12

Перші ознаки грипу:

Цікава
як захиститися

с. 7
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ЧИТАЙТЕ У «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» ЗА 23 СІЧНЯ:
За те, що врятував
5 дітей, Бог повернув
16–літньому хлопцеві
життя

l КОЛЕСО ІСТОРІЇ
Фото espreso.tv.
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ГАЗЕТА +

на вихідні

23 січня 2020 року №4 (112) Ціна 6 грн
У нинішньому обряді більше язичництва, ніж християнства.

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

За те, що врятував 5 дітей,
Бог йому самому повернув життя
Олександр Гаркуша із Дніпропетровщини закрив собою гранату,
яку підпалили у дворі на ігровому майданчику

Фото пресслужби Дніпропетровської обласної ради.

Історія із 16-річним
підлітком, який влітку ціною
власного здоров’я вберіг
від осколків п’ятьох дітей,
обросла неймовірно
протилежними версіями:
хтось дякував йому
за врятованих малюків, хтось
«шив» кримінал, а російські
пропагандистські канали
встигли приписати хлопцеві
божевільний фейк, ніби той
хотів убити дітей-«сепарів»

Як відзначали Йордан
запорозькі козаки?
Чи роздягались і пірнали
вони у мороз в ополонки,
як зараз масово роблять
українці, особливо наші
політики, котрі хизуються
голим торсом перед
камерами?
Олександр СЕРЕДЮК,
історик, етнограф, письменник
і публіцист

з’явилася в нас у 1990-ті роки,
а особливо в 2000-ті завдяки деяким політикам і ЗМІ, які нав’язали такий стереотип під виглядом
«багатовікової народної тради-

“

М

Інна ПІЛЮК

С

ашко із села Пашена Балка, що на Дніпропетровщині,
прогулювався ввечері рідною
вулицею. Біля ігрового майданчика
побачив малюків, які аж надто жваво щось розглядали й метушилися.
Чи інтуїція, чи цікавість, але щось
таки повернуло підлітка до дітвори.
Серце забилося швидше, і холодок
пробіг спиною: хлопчаки тримали в руках і намагалися підпалити
справжню гранату!
— Я їм кричу: «Ви що, зовсім хворі? Що ви робите? Зараз вибухне!» —
Сашко не соромиться слів, якими
намагався їх спинити. — А вони мені:
«Підпалюй із нами!». Пацани, кажу,
зараз усе відірве. Я вже хотів узяти

Наші предки ніколи
на Водохреща не пірнали
в ополонки! Боялись
осквернити святу водицю

Батько і син Петро та Олександр Гаркуші є гордістю та опорою
один для одного. Геройство для них обох — не порожнє слово.

“

Я їм кричу: «Ви що,
зовсім хворі?
Що ви робите? Зараз
вибухне!».

нички. Навколо був натовп. Тільки
взяв його в руки, і він запалав. Кругом будинки. Я шукав, куди гранату
кинути. Не встиг, почув гучний звук.
Потім шок. Подивився на свою праву
руку — у мене там не було кісток.

боєприпас і відкинути подалі, але
почув звук, ніби від турбозапаль-

«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»

СІЧНЯ ВЖЕ
ЗАЗА2323ТРАВНЯ
ЩЕ
У
ПРОДАЖУ!
У ППРОДАЖУ!
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ожу вас розчарувати. Ні!
Занурення в ополонку
на свято Водохреща
не є і ніколи раніше не було українською традицією. Наші предки
в мороз не пірнали в ополонки,
а тим паче не роздягалися в присутності священників і не бруднили щойно освячену воду (яку
набирали, щоб пити, а не купатись). Про такий ритуал не згадується в жодних серйозних наукових дослідженнях, нема його
і в українських народних та релігійних традиціях. Це швидше
постсовковське спотворення наших багатовікових національних
та релігійних звичаїв. Така мода

Чому наші предки ніколи
на Водохреща не пірнали в ополонки

Така мода
з’явилася в нас
у 1990-ті роки,
а особливо
в 2000- ті завдяки
деяким політикам
і ЗМІ, які нав’язали
такий стереотип
під виглядом
«багатовікової
народної традиції».

ції». В результаті «моржування»
стало підмінювати сенс і зміст
великого християнського свята,
перетворившись на якийсь безглуздий ритуал, більше схожий
на язичництво, аніж на християнство.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Закінчення на с. 6
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Народила у 101 рік
і кудись зникла:
розвінчування
сенсації

Через
хіміотерапію
відома телеведуча
Алла Мазур
втратила волосся,
але не силу духу

Запитуйте у листонош або в точках продажу газет!
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Закінчення. Початок на с. 4

фінансовому плані «Укрпошти» вказано,
що зарплата її очільника Ігоря Смілянського цього року становитиме понад
1 мільйон 800 тисяч гривень на місяць. В доларах це понад 78 000. Таким чином заробіток
головного поштаря України більший, ніж заробіток його американської колеги, очільниці
поштової служби США Меган Дж. Бреннан, яка
заробляє лише 55 тисяч доларів. Сам Смілянський тим часом заперечує, що його зарплата буде аж такою високою, й обіцяє у лютому
показати обліковий листок, щоб усі переконались, що його заробіток не зріс порівняно з
груднем минулого року. А тоді він був, як пише
ТСН, теж аж ніяк не малим — 1 мільйон 400 тисяч гривень. За 2017 рік Смілянський, до речі,
отримав майже 4 мільйони гривень зарплати,
тобто в середньому по 330 тисяч гривень на
місяць. Про це тоді повідомив і сам керівник
«Укрпошти», і ця цифра вказана в його електронній декларації. А ось дані за 2018 рік в реєстрі декларацій НАЗК відсутні.

У

польських
« Зарплати
високопосадовців прямо
залежать від мінімальної
та середньої зарплати в державі.
Що більше зростає заробіток
громадян, то більше отримують
міністри.

»

А ЯК У ПОЛЬЩІ?

Там базова заробітна плата міністра становить 2 336 євро на місяць. Разом із надбавками члени уряду у Варшаві отримують
приблизно 3 500 євро на місяць (десь 95 тисяч гривень). Але зарплати польських високопосадовців прямо залежать від мінімальної
та середньої зарплати в державі. Що більше
зростає заробіток громадян, то більше отримують міністри. З 1 січня 2020 року мінімальна
зарплата в Польщі становить 2600 злотих, що
трохи перевищує 16000 гривень, тобто зарплата польського міністра у шість разів більша
за мінімальну.
Що вийде, якщо нам взяти польський
підхід на озброєння? Мінімальна зарплата в
Україні становить 4 723 гривні. Множимо на
6 — отже, вітчизняний міністр має заробляти
приблизно 30 тисяч гривень. Згодні?
КОМЕНТАРІ

Ірина ГЕРАЩЕНКО,
народний депутат
від «Європейської
солідарності»:
— Якби уряд підняв собі
зарплати — це була б одна
історія. І тоді збільшення

Вітаємо!
Завтра 5 рочків виповниться дорогій донечці,
внучці, племінниці
Софії
ПІРБАЛ–МИРОНЮК.
Дякуємо Богу, що ти
у нас є. Зичимо здоров’я
міцного, успіхів, удачі, довгих років, Божого благословення. Ми щиро тебе
вітаємо, добра та щастя
бажаємо.
Хай обминають тебе тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Нехай Господь тебе не залишить,
Божа Мати береже,
Ангел хай на своїх крилах
Щасливих і довгих літ
принесе.
З любов’ю
мама, тато, бабуся,
дідусь, тьотя Марія,
дяді Олександр, Андрій,
Дмитро, вся родина.

зарплат відбулося б не лише обраним, а
за тарифною сіткою. Але премії обраним
за що? За лояльність і службу? Втомилися
за 4 місяці? В нас є успіхи в економіці? У
сфері культури досягнення? Які саме? Ми
виграли війну? Ми провели реформу освіти
чи медицини? В нас відродилося село? До
нас прийшли інвестиції? Ви підняли рівень
життя простих людей? Якось допомогли
малому і середньому бізнесу? Ветеранам?
Премії за що?!
Олексій ГОНЧАРУК,
прем’єр–міністр:
— Прошу не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця. У деяких
випадках міністри в грудні
отримали із затримкою виплати за декілька місяців… Припинивши
«схематоз» та зробивши білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у
владі. Держчиновники всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було
спокуси зловживати своїм службовим становищем.
Михайло ТКАЧ,
журналіст:
— Коли вони казали,
що зміни треба починати
з себе, ніхто не думав, що
вони почнуть із зарплат.
Дмитро ГОРДОН,
журналіст:
— Будь–якій людині
зрозуміло: якщо урядовцю платити мало, він буде
красти. Красти в таких розмірах, що ті 30–50 тисяч доларів, які я пропоную давати міністру
щомісячно, видадуться просто копійками.
Тому я вважаю, що нашому суспільству час
перестати сором’язливо боятися говорити
про високі зарплати і призначати їх.
Ірина ФРІЗ,
народний депутат
від фракції «Європейська
солідарність», колишній
міністр у справах
ветеранів:
— Прем’єр заявляє: зробивши «білі» зарплати для міністрів високими, ми долаємо корупцію у владі. Питання перше: це визнання того, що з вересня
представники його Кабміну виявляли в своїй діяльності корупційні ознаки? Якщо так,
то де заява про це у відповідні антикорупційні органи?.. Моя середньомісячна зарплата як міністра становила 20 355 гривень
58 копійок, і жодних премій чи надбавок я
собі не виписувала, що не заважало мені
працювати на 100%.

n Пряма мова
Олексій ГОНЧАРЕНКО,
народний депутат від фракції
«Європейська солідарність»,
цікавиться, коли Президент
України Володимир Зеленський
внесе витрати на «золотий» вояж
в Оман у свою декларацію:
Чартерний літак, п’ятизірковий
готель, пишні вечері — відпустка
Зе-президента явно «потягнула» мінімум на 100 тисяч доларів. Помічник
глави держави Андрій Єрмак переконує, що Зеленський відпочивав за власний рахунок. У такому випадку за законом він зобов’язаний внести ці витрати
у свою декларацію. Тож, Володимире
Олександровичу, не забудьте це зробити!
А щоб народ України точно переконався,
«за чий рахунок був бенкет», я підготував депутатський запит, аби якнайшвидше розставити
всі крапки над «і»
у цій ситуації.

«
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ліц-опитування

на продовження теми
Хто в Україні має отримувати найвищу
зарплату і якого розміру вона повинна бути?

Галина КАЖАН,
заслужена артистка України
(м. Луцьк):
— Зарплата має бути достойною в кожної людини, а не тільки в чиновників високого рангу, а пенсія не прирівнюватися до мінімального прожиткового кошика. Залишковий принцип — це ганебний пережиток
минулого. На державні посади мають призначатися люди компетентні, роботу яких видно і видно, за
що їм платять гроші, а найвищу зарплату варто призначити
багатодітній матері, щоб не жебрала на вулиці, і повинен
бути контроль за використанням цих коштів.
Василь ПРАДІД,
голова Незалежної профспілки гірників
України ДП «Передпускова дирекція
шахти №10 «Нововолинська»,
(м. Нововолинськ):
— На вищу фінансову винагороду заслуговують представники тих професій,
які створюють великий матеріальний або
інтелектуальний продукт для усіх громадян, в яких є великі ризики й високий рівень відповідальності. Однак, на
мою думку, всі зарплати в країні повинні формуватися
наступним чином: тарифи й оклади нараховувати, беручи за основу прожитковий мінімум. А тоді застосовувати
коефіцієнт, але не більший десяти… В такому випадку в
наших керманичів буде мотивація працювати на результат — розвивати економіку, піднімати ВВП, створювати
нові робочі місця.
Бо що бачимо зараз? Помітних темпів розвитку нема,
випущено шалену кількість облігацій під 16 (!) відсотків (такого в світі нема ніде), про обіцянку відкрити один мільйон
робочих місць ніхто й не згадує… Хоча всім зрозуміло, що
робити захмарні зарплати, які собі «призначили» високопосадовці, без огляду на економічну ситуацію і врахування
глибокої прірви між ними й звичайними громадянами, —
це не лише аморально, а й згубно для держави. Це — шлях
в нікуди.
В’ячеслав ХІЛЬЧИШИН,
доброволець батальйону «Айдар»
(м. Сарни Рівненської області):
— На мою думку, найвищу зарплату
повинні отримувати три головні категорії наших громадян, яких я вважаю елітою
України. Ті, хто виховує майбутні покоління,
— вчителі. Ті, хто дбає за здоров’я нації, —
медики. І третя категорія — ті, хто захищав
і захищає Україну. Щодо максимального розміру оплати
не беруся судити, але мінімум має бути хоча б 20 тисяч
гривень.
Галина КАЛИНОВСЬКА,
фельдшерка
із понад 50–річним стажем
(с. Мочалки Турійського району):
— На мою думку, найвищі зарплати
повинні бути не у високопосадовців, а в
лікарів, медиків, бо на них лежить відповідальність за життя людей. Коли я чую, що в
Києві є керівники, які отримують по пів мільйона гривень
на місяць, то стає дуже образливо за працівників охорони здоров’я. Навіть у селах, де мої колеги мають повний
оклад, їхня зарплата становить 3600 гривень, та й ту не
завжди вчасно виплачують. Тому й тікають медики з України за кордон.
Я обслуговую 214 жителів села й одержую 1800 гривень. Перш ніж приймати хворих, робити ін’єкції чи перев’язки, мушу розтопити грубку, прибрати у ФАПі. Люди
і додому приходять по допомогу, адже до сімейного лікаря
добиратися далеко. Ми не мріємо про захмарні зарплати
у бідній державі, але фельдшери, які працюють із повним
навантаженням, повинні отримувати не менше 5 тисяч
гривень, а найавторитетнішим спеціалістам у медицині й
50 тисяч не шкода.
Ігор ВИЖОВЕЦЬ,
учитель ліцею
(с. Облапи Ковельського району):
— У міністрів може бути вища зарплата за зарплатню простих лікарів, педагогів,
працівників села. Але ж не настільки! Не у
стільки сотень разів! А як є така різниця,
то треба, щоб на якийсь час мінялися зарплатами: звичайним людям дати зарплату
міністра, депутатську ще можна, а вони хай на малу поживуть, щоб переконалися, чи на такі гроші дійсно вдасться
почуватися нормально. Тільки шкода міністрів, бо рік вони
не виживуть! n
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НА АВТОСТОЯНЦІ ХТОСЬ
ПІДПАЛИВ ІНОМАРКИ
Повідомлення про цю «НП» до поліції надійшло
19 січня близько 5-ї години ранку. На місце
події одразу виїхали працівники управління
ДСНС в області та слідчо-оперативна група
Рівненського районного відділення поліції
Богдана КАТЕРИНЧУК

П

оліцейські, інформує відділ комунікації відомства, встановили, що в селі Бармаки Рівненського району на автостоянці сталося загоряння двох автівок — BMW X5 та Mercedes Benz S320, що
належать 49-річному рівнянину. Вогонь пошкодив
скло дверей біля сидіння водія та лакофарбове покриття іномарок. Правоохоронці вилучили пляшку
із залишками паливно-мастильних матеріалів та пожежне сміття.
За фактом підпалу слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. n

НОВОВОЛИНСЬК
ПРОІНСПЕКТУВАВ ГУБЕРНАТОР
Днями з робочим візитом у шахтарському
місті побував голова облдержадміністрації
Юрій Погуляйко, щоб ознайомитися з його
промисловим потенціалом та інфраструктурою,
визначити пріоритети подальшого розвитку

«Пане Аваков, ваші підлеглі, зовні схожі на працівників міліції, знають в обличчя усіх людей, зовні схожих
на старателів».

«На території області добувають
камінь, зовні схожий на бурштин…»
Цей лист, написаний як крик-допис на фейсбук-сторінці
ще 20 травня 2015 року, актуальний, на жаль, ще й нині

Алла ЛІСОВА

чільник виконавчої гілки влади краю відвідав найбільші підприємства міста — ТОВ «Кроноспан
УА», ТзОВ «БРВ Україна», центральну міську лікарню, а також оглянув Нововолинський ліцей № 1,
який торік за результатами ЗНО посів перше місце
в області, спортивно-оздоровчий комплекс «Шахтар».
Завершальним пунктом інспектування став всеукраїнський довгобуд — шахта № 10, яку зводять уже понад
30 років. До слова, за неофіційною інформацією, яка, однак, заслуговує на увагу, новий керівник ДП «Передпускова дирекція шахти № 10 «Нововолинська» Едуард Кукуяшний очолить комісію з реорганізації копальні. Зараз
він перебуває на консультаціях у Міністерстві енергетики
та захисту довкілля. У шахтарських колах подейкують, що
об’єкт ставитимуть на консервацію. У нововолинців жевріє надія, що кожен новий керівник якось вплине на ситуацію й «десятка» врешті дочекається новосілля. n

О

ВОГОНЬ ЗАБРАВ ЖИТТЯ
ОХОРОНЦЯ
Трагедія сталася у Горохівському районі
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

а жаль, не для всіх цьогорічні зимові свята були
веселими. 16 січня близько 3-ї години ночі над
Гороховом стояла заграва. З’ясувалося, горіла
сторожка КП «Горохівський райсількомунгосп». Пожежа
забрала життя 58-літнього охоронця. За попередньою
інформацією, причина загоряння – куріння в ліжку. Деталі трагедії з’ясовують поліцейські. n

Н

ПЛАТИШ — І МАЄШ «ЗЕЛЕНЕ»
СВІТЛО
За процесуального керівництва прокуратури
Волині слідчі Теруправління Державного бюро
розслідувань, розташованого у місті Львові,
повідомили про підозру двом працівникам
митного поста «Володимир-Волинський»
Наталка МУРАХЕВИЧ

лідство встановило, що вони одержували побори
від волинянина, який займається перевезенням
товарів та пасажирів через державний кордон
України. Щоразу, коли його автомобіль перетинав рубіж,
він платив посадовцям 1000–1500 гривень за безперешкодне проходження митних процедур. Кошти, одержані митниками від громадянина, вилучено під час обшуку.
Наразі їм обом повідомлено про підозру у вимаганні
й одержанні хабара. Вирішується питання про відсторонення їх від посад. Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, за такий
злочин передбачене покарання у вигляді ув’язнення
на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльа. n
ністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
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Більше новин — на сайті
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Інна БІЛЕЦЬКА,
журналістка з Рівного

іністр Арсен, пише
вам 33-річна жителька Рівного.
Може, вам не казали,
то хочу повідомити, шо на території області добувають камінь, зовні схожий на бурштин
(саме так це називають працівники УМВС). Ваші підлеглі, зовні схожі на працівників
міліції, знають в обличчя усіх
людей, зовні схожих на старателів.
Ваші підлеглі проводять
обшуки у зовні схожих на старателів людей і вилучають в їхніх помешканнях, зовні схожих
на замки, велику кількість каміння, зовні схожого на бурштин, та велику кількість грошових знаків, зовні схожих на долари США.
Потім зовні схожі на міліціонерів люди повертають каміння, зовні схоже на бурштин,
зовні схожим на старателів людям за зовні схожу на долари
США винагороду.

«М

Часом вашим підлеглим
доводиться вилучати з кримінальних проваджень, зовні
схожих на паперові папки, документи, зовні схожі на протоколи обшуків, або виносити
з приміщення, зовні схожого

ні ООС, зовні схоже на війну,
і це би мало надовго зайняти
нам серця, голови і руки, але
ми втомились миритись з вашим, зовні схожим на роботу
перебуванням на посаді.
Смаколики у вигляді зовні

зовні схожі на міліціонерів люди
« Потім
повертають каміння, зовні схоже на бурштин,
зовні схожим на старателів людям за зовні схожу
на долари США винагороду.

»

на управління міліції, мішки,
зовні схожі на мішки з камінням.
Зовні це все схоже на корупцію. Чи не були би ви ласкаві бути зовні схожим на міністра не лише у фейсбуці і в трудовій книжці?
Бо нам тут усім зовні схожим на громадян людям гидко і некомфортно слухати про
вашу зовні схожу на показуху
боротьбу з корупцією.
Розумію, що у нас в краї-

схожих на чиновників, хабарників, нас вже мало заспокоюють.
Хотілося б написати — з повагою, але то буде зовні схожим на лицемірство. Інка».
P. S. За цей час — майже
5 років! — із журналісткою Інною Білецькою ні Арсен Аваков,
ні будь-хто з правоохоронців
так і не зв’язався. А проблема,
яка загрожує поліським районам екологічною катастрофою
і розгулом бандитизму, не вирішена й досі… n

n Трагедія

Діти не знають, що батька вже нема
21 січня після 11-ї години
на бульварі Дружби
народів у Луцьку під
час конвоювання
правоохоронцями до суду
з вікна багатоповерхівки
вистрибнув 31-річний
житель обласного центру.
Від отриманих тілесних
ушкоджень чоловік помер
Марина ЛУГОВА

а повідомленням сектору комунікації поліції Волині, торік у ході досудового розслідування поліцейські встановили причетність
лучанина до вчинення ряду
магазинних крадіжок. Йому
оголосили про підозру в ско-

З

єнні злочинів. Обвинувальний акт із матеріалами провадження було скеровано
до суду. Однак підозрюваний ігнорував судові рішення
та переховувався. Тому його
оголосили в розшук.
Правоохоронці з’ясували місцеперебування чоловіка та затримали його. Під
час конвоювання він вирвався та вистрибнув із вікна сходової клітки між шостим та сьомим поверхами
багатоповерхівки. Відомо
також, що лучанина раніше
вже притягували до кримінальної відповідальності
за скоєння майнових крадіжок. Слідчі попередньо кваліфікують цю подію як само-

губство.
Як стало відомо, чоловік
проживав у квартирі з двома
доньками віком 2 і 4 роки.
Мати дівчаток ось уже пів
року відбуває покарання нібито за крадіжки і повернеться
додому лише через декілька
літ. Дітей працівники соціальної служби, маючи ухвалу
суду, повинні були забрати
до притулку. І того дня прийшли за ними. Якраз одягали
дівчаток, коли сталася трагедія, тож вони не знають, що
батька уже нема. Сирітки зараз знаходяться у притулку.
Чи віддадуть малят на виховання бабусі, яка допомагала
їх доглядати (матері загиблого), поки не відомо. n

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Болить!
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Сьогодні пекарня виготовляє більш як 20 видів
хлібобулочних виробів.

У Горохові знову
печуть хліб

«Друже Сократ, ми продовжимо нашу справу...»

Після закриття у райцентрі пекарні населення міста
і навколишніх сіл кілька років споживало продукцію,
яку доставляли з Луцька та сусідніх районів

У ЛУЦЬКУ ПІШОВ ІЗ ЖИТТЯ
УЧАСНИК АТО

Євгенія СОМОВА

«Горе не описується словами! Ми маємо важку втрату! Воїн, Людина, Друг,
який заслуговував бути щасливим і успішним, рятував від лиха багатьох
побратимів без оплати і подяк, але війна не відпустила, вкоротив собі віку…»,
– написала на своїй сторінці у фейсбуці психолог і волонтер Олена Звєрєва
Мирослава КОЗЮПА

тудент Інституту фізичної культури і здоров’я
Сергій Денисюк разом
із одногрупником Андрієм
Снітком були на Майдані. А
коли почалася війна, обидва
пішли на фронт. Під час бою
за Іловайськ 20 серпня 2014
року Андрій Снітко на псевдо
Хома накрив своїм тілом ворожу гранату. Він героїчно загинув у 18 років, врятувавши бойових побратимів, серед яких
— і Сергій Денисюк (Сократ).
І ось 24–річний боєць добровільно попрощався з життям.
«Тепер ти вільний, друже Сократ, мабуть, зустрівся вже з Хомою і мамою, ми
продовжимо нашу справу,
пам’ятаючи тебе завжди, але

С

болить жахливо! Обіймаю
востаннє …» — зазначає Олена Звєрєва. Похоронили Сергія Денисюка вчора на малій

у сім’ї) і відчуття, що про тебе
забули, і ти нікому не потрібний… Не лишайте хлопців напризволяще: зателефонуйте,

лишайте хлопців напризволяще: зателефонуйте,
« Непоспілкуйтеся,
зустріньтесь, витягніть
їх кудись — можливо, це буде вирішальним
пунктом, щоб відвернути потенційну біду…
батьківщині — у селі Полиці
на Камінь–Каширщині.
«За тиждень — це другий
суїцид. Просто нема слів. Захисники вкорочують собі віку
з багатьох причин, але одна
з найчастіших — це розчарування (в соціумі, у друзях, тиснуть проблеми, не розуміють
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КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «УПРАВЛІННЯ БУДИНКОМ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
вивчає попит з метою передачі в оренду нежитлових приміщень,
що знаходяться за адресою: м. Луцьк, просп. Перемоги,14:
— на другому поверсі окремий кабінет
днів від дня виходу оголошення 23.01.2020 р.
загальною площею — 10,9 кв. м,
За детальною інформацією звертатись
— на третьому поверсі окремий кабінет
за адресою:
загальною площею — 10 кв. м,
м. Луцьк, Київський майдан, 9,
— гаражне приміщення площею 22,00 кв. м.
кабінет 611, або за тел.: 77-82-71,
Заяви приймаються протягом 10 робочих
77-82-70, моб. (095)861-82-83.

ДУХОВНА ЦІЛИТЕЛЬКА, НАРОДНА ПОМІЧНИЦЯ,
ЛЮДИНА ВІД БОГА, ЯКА ДОПОМОГАЄ ЛЮДЯМ, – НАДІЯ

Чекаю на вас за адресою:
м. Луцьк, пр-т Відродження, 24, готель «Профспілковий», кімната 103
Прийом з 20 січня по 29 січня з 9.00 до 15.00 кожен день.
Попередній запис обов’язковий. Тел. 097 061 48 91
Ангела всім охоронця
Господарський кодекс України. Стаття 41, 42, 43

З

« Працівників
набирала з
допомогою фахівців
Горохівської
районної філії
Волинського
обласного центру
зайнятості.

»

товляє більш як 20 видів хлібобулочних виробів. У планах — розпочати будівництво сучасного приміщення.
Отже, будуть і нові робочі
місця для горохівчан. n

Р Е К Л А М А

поспілкуйтеся, зустріньтесь,
витягніть їх кудись — можливо, це буде вирішальним
пунктом, щоб відвернути потенційну біду…», — закликає
волонтер Руслан Теліпський.
Висловлюємо співчуття
рідним, близьким, побратимам. n

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ЛУЦЬКА ТА ОБЛАСТІ,
закликаю всіх, хто має проблеми в сім’ї, в особистому житті та в здоров’ї.
Моя робота полягає в добрі та злагоді. Декілька років я провела час у Єрусалимі та отримала благословення від афонських старців на молитви та
церковні обряди парафіян. Молитвами та обрядами зцілюю від негативної
енергетики, ставлю сильний захист на алкоголь та заборону на довгий час.
Очищаю ауру, знімаю вінець безшлюбності, позбавляю шкідливих звичок,
проводжу обряд від безпліддя та допоможу стати батьками. Обряд на схуднення, проти ігроманії та багато іншого... Шановні парафіяни, не зволікайте, приходьте, в цьому місяці я відсилаю записки до Гроба Господнього в
Єрусалимі в Ізраїль. Дуже потужні молитви та благословення на третій рід
та захист. Поспішіть, місця обмежені.

а відродження хлібопекарської справи торік
взялася підприємиця з
обласного центру Лариса
Міліціна. Працівників набирала з допомогою фахівців
Горохівської районної філії Волинського обласного
центру зайнятості, повідомляється на сайті установи.
Організовували ярмарки
вакансій, співбесіди, зустрічі з підприємицею. Завдяки
цьому знайшли 13 працівників, із них 2 — після стажування на робочому місці.
Сьогодні пекарня виго-

ПРОДАЮТЬСЯ ДОБРИВА ДЛЯ ПІДЖИВЛЕННЯ УСІХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР:
аміачна селітра (ПрАТ «Рівнеазот») — від 7 грн/кг;
нітроамофоска (Росія, Білорусь);
вапнякова селітра;
карбаміт, сульфат амонію, діамофоска, хлористий калій та інші.
Тел.: 067 1195313, 099 6278855 (Світлана), 050 6431766,
067 3326250 (Микола), 067 6348334, 050 4887771 (Віта).

n Куточок поезії

n На поворотах долі
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ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ
n Ніхто, крім тебе

ЧИ ПАМ’ЯТАЄШ
НІЖНІСТЬ ГУБ
МОЇХ?

Фото з сімейного архіву КОРЖОВИХ.

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Фото із сімейного архіву подружжя ПАНЧУКА і ГОНТАР.

Катерина ЗУБЧУК

цем, то дуже здивували працівницю
рацсу: Алла тримала на руках маленького Назарчика, який до цього спав
у машині і якраз прокинувся, тож взяли
його з собою. «Чого ж ви не казали, що
чекаєте вже другу дитину?» — спитала
вона. І тоді Валерій уточнив: «Третю…».
До доньки Алли від першого чоловіка він
завжди ставився як до рідної.
Зареєстрували вони шлюб 23 жовтня 2009-го. Навіть без свідків, як зараз
пригадують. Це було свято — офіційне
народження їхньої сім’ї — для них двох.
А повінчалися рівно через сім років. Про
церковний шлюб думали від самого початку («тільки «доростали» до цього»),
щоб колись, як кажуть, і на небесах бути
разом. У соборі міста Ківерці отець Іван
пов’язав їм руки. Тепер цей священник — їхній духовний наставник. У 2018
році він повінчав і їхню найстаршу дочку
Богдану, коли вона виходила заміж.

ЇХНІ ПЕРШІ ШЛЮБИ ЗАКІНЧИЛИСЯ
РОЗЛУЧЕННЯМ

Василь ГОЛЮК

Можна було б на цьому і крапку поставити при згадці про їхнє сімейне життя,
яке не склалося. Але це ж все одно, що
викреслити сторінки, без яких «книжка
буде неповною». Отож, насамперед про
те, що було до зустрічі наших героїв…
Валерій Панчук родом із Дубна, що
на Рівненщині. Але обставини склалися
так, що десять років жив у Демидівці,
звідки родом його мати. Зі своєю першою дружиною почав зустрічатися, коли
вона була ще одинадцятикласницею (він
на 13 років старший від неї). Потім дівчина вчилася в Києві — в Національному
університеті імені Т. Г. Шевченка, на факультеті журналістики.
— Одружилися ми, — розповідає чоловік, — коли я мав уже 35 років. На той
час у мене були свої цінності в житті, які
формуються з віком: я не уявляв сім’ї без
дітей.
Валерій — із тих чоловіків, які заздалегідь думають, аби було куди привести
свою обраницю. Тож добротний дім збудував ще до весілля. І сподівався, що в ньому житимуть його дружина, діти. Садочок
посадив, щоб усім було комфортно. Але
склалося так, що скоро зрозумів: у цьому
великому будинку не буде дитячого гомону — у 22-річної дружини були дещо інші
погляди на життя. Це і стало основною
причиною дуже швидкого, буквально десь
через пів року, розлучення: на думку Валерія, подружжя без дітей не має смислу.
У Алли Гонтар — своя історія першого
шлюбу. Чоловіка їй насватали батьки.
Вона вчилася у Луцькому педагогічному училищі. Додому у свої Журавичі
приїжджала лише на вихідні. Якось такого дня її поставили перед фактом, що
«у нас будуть свати». Мотивувалося таке
рішення тим, що дочці уже 18 — пора під
вінець, а потенційний наречений — «гарний хлопець». Алла розуміла, як зараз
каже, що робиться щось «не те»: не можна ось так іти заміж, не маючи почуттів.
Але події розвивалися дуже швидко. Наступного разу, приїхавши додому, вона
побачила, що вже й продукти закуплені.
Одне слово, аби не накликати на себе
гніву, промовчала, і сватання, а згодом
і весілля відбулися.
— Так я вийшла заміж, — вертається
в ті роки жінка. — І хоч ми з чоловіком
розлучилися, сьогодні можу сказати ось
що: якби в мене не було першого шлюбу, то я б зараз не цінувала так свого
Валерія. А ще дуже рада, що в мене від
першого шлюбу є донечка Богдана. І найголовніше: Валерій, можливо б, на мене
серйозно і не глянув, якби у мене не було
доньки: він же мав велику мрію — знайти
дружину, яка народить йому дітей.
Три з половиною роки тривав цей
шлюб. І то так довго не йшла від чоловіка, як вважає тепер наша героїня, заради
дочки — не хотіла позбавляти її батька.

Фото vseposobia.ru.

І знову дощ.
І хмари — суму згустки.
Перепливли ми літ ріку.
Твої долоні —
наче дві пелюстки.
Кохання ж наше –
замок на піску.
Чи пам’ятаєш ніжність
губ моїх і слова,
душі високий
поетичний злет?
Межа між нами віку,
мов окова, —
ой, важко вийти
із таких тенет.
Пройшли дощі.
І снігу по коліна.
Читаю, як молитву,
давній лист.
Душа, немов в снігах
незібрана калина.
Згорів давно до тебе
доленосний міст.
м. Луцьк. n

За неофіційними
даними, в Україні
кожна четверта дитина
виховується у неповній сім’ї. І все більшого
розповсюдження набуває,
зокрема, неповна материнська сім’я. Такі сім’ї – це
вже реальність сьогодення,
їх чисельність не знижується, а має тенденцію до
зростання.
І ця суспільна проблема
стосується не лише нашої
крани. Наприклад, у Швеції майже половина дітей
народжується поза шлюбом. Результати одного з
досліджень показують, що,
можливо, понад 50 відсотків американських дітей
якийсь час житимуть лише
з одним із батьків.
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АСТРОЛОГ-ТАРОЛОГ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Багаторічний стаж роботи й бездоганна репутація! Підкорив багатьох
гать
га
тьох
ох людей
люд
юдей
ей своїм
сво
воїм
їм даром
дар
аром
ом та вмінням робити людей щасливими.
коригувати
долю, знімати негативи будь-якої складУ його силах коригуват
ти д
поєднувати й повертати люблячі серця,
ності, п
поє
позбавляти
самотності, залежності від вопоз
зба
рогів, відкривати шляхи удачі та везіння.
р

Оплата після результату.
Не будьте байдужими до себе та своїх близьких!

Тел. (093) 053–64–20
ЖИТТЯ В ЛЮДИНИ ОДНЕ,
ТОЖ ПРОЖИВІТЬ ЙОГО
КРАСИВО І ЩАСЛИВО.

ОДНІ ЧОЛОВІКИ ОСВІДЧУЮТЬСЯ
ЩОДНЯ, А ІНШІ ОТОЧУЮТЬ
ДРУЖИНУ ЛЮБОВ’Ю

Приємні миті відпочинку на морі.

Три роки тому подружжя взяло церковний шлюб.

ВОНИ ПОВІНЧАЛИСЯ, ЩОБ КОЛИСЬ
І НА НЕБЕСАХ БУТИ РАЗОМ
Валерій Панчук і Алла Гонтар, які живуть у селі Журавичі Ківерцівського району, побралися
вже не юними. В обох був менший чи більший досвід сімейного життя, яке закінчилося
розлученням. Сьогодні вони із впевненістю кажуть, що головне — це зустріти «своїх» жінку,
чоловіка. Подружжя вдячне долі, що звела їх шляхи і подарувала велике кохання
ДОЛЯ ВЕЛА ЇХ ОДНЕ ДО ОДНОГО

Розлучившись, Алла 10 років сама ростила, виховувала свою Богдану. Вчилася у виші і робила бізнес (свого часу Алла
Гонтар, яка нині очолює Журавичівську
сільську раду, була засновником та директором українсько-німецького ТзОВ
«ЕВА»), купувала нерухомість, будувала
хату. Одне слово, стала успішною бізнесвумен.
— Після першого невдалого шлюбу, — розповідає вона, — мене чоловіки
взагалі не цікавили. Але так було до травня 2007 року — до нашої з Валерієм зустрічі. Я ніби два життя мала: одне, коли
була сама, ростила доньку, і ось тепер —
друге.
Валерій теж довго був одиноким, коли
розлучився з першою дружиною. Чоловік, який живе сам («а був час, що й матері біля мене не було»), — без проблем готує, пере, прибирає, тобто дає собі раду,
до жінки ставиться вже не як до робочих
рук у хазяйстві, як це буває. Вона уявлялася йому у виплеканому образі матері
його дітей.
Алла Гонтар розповідає про їхню першу зустріч:
— Зі слів Валерія знаю, що мріяв
він, як їхатиме своєю машиною і підвезе якусь красуню. Це й буде його доля.
А сталося зовсім не так. Я з подругою добиралася своїм бусом із Журавичів у Демидівку, що на Рівненщині. По дорозі попросився в пасажири якийсь чоловік. Як
виявиться, це був добрий знайомий Валерія. Коли в Демидівці ми повирішували
свої справи, то знову зустрілися і зайшли
разом зі своїм попутником попити чогось
прохолодного, бо був жаркий день, у магазин-бар, господар якого — мій майбутній чоловік. І він сюди за якийсь час

прийшов. Я якраз розмовляла по мобілці
з німецьким компаньйоном. Почувши
чужу мову, Валерій, як я встигла зауважити, подивився на мене як на дівчину, яка
«щось із себе строїть». І коли сів до нас
за стіл, то явно з розворотом не до мене.
Я ж, коли бачила, що подобаюся чоловікам, то зразу ставала «їжачком» і фиркала — така своєрідна захисна реакція.

каже: «Тобі
« Валерій
не стидно третю дитину
чекати і бути незаміжньою?».
Після цих слів ми посиділи,
подумали і пішли купувати
обручки.

»

А тут вийшло навпаки — на мене чоловік
не звернув ніякої уваги, і це мене неабияк «зачепило». А ще ж переді мною був
такий мужчина! Великий, симпатичний,
з гарною поставою. Одне слово, мій…
Того травневого дня вони ще раз зустрілися. На зворотному шляху на Волинь зупинилися біля Хрінниківського водосховища, бо ж як обминути це чудове
місце, та ще й у жарку погоду. І попутник
Алли, якого знову підвозила, «видзвонив» Валерія, сказавши, що нібито вона
хоче його бачити. І він приїхав.
— Правда, — пригадує жінка, — тоді
ми навіть номерами телефонів не обмінялися. Але Валерій все-таки вийшов
із ситуації і через тижнів два зателефонував мені. Потім я трохи прихворіла,
і одного дня мій майбутній чоловік приїхав до мене в Журавичі — в село, в якому до цього не бував і не знав, де воно
знаходиться.

У ТРАВНІ БУЛО ЗНАЙОМСТВО,
А ВЖЕ В КІНЦІ ВЕРЕСНЯ НАСТАВ
ЇХНІЙ СПІЛЬНИЙ ДЕНЬ

Цукерково-букетний період у них
не затягнувся. Власне, майбутнє подружжя декілька місяців зустрічалося
в Луцьку, на оптовому ринку. Валерій
допомагав Аллі завантажити товар, і кожен вирушав до себе додому. А 28 вересня чоловік приїхав у Журавичі вже
із чемоданом і своїм собакою. Це і був
їхній перший спільний день, який ніколи
не забудуть.
— Через пів року, — розповідає
Алла, — ми зрозуміли, що в нас буде
поповнення. У 2008-му народився наш
Назарчик. У Луцькому пологовому будинку нам на прощання сказали: «Через
рік чекаємо вас!». Звичайно, це була
просто чергова фраза — ніхто ж не думав тоді, що так і справді станеться.
Тим часом уже за чотири місяці після
того, як на світ з’явився наш синочок,
ми дізналися, що знову чекаємо дитину — нашу Настуню. Як зараз пригадую, якогось дня приїхали машиною
до Луцька. Зупинилися біля торгового
центру «Там-Там». І ось Валерій каже:
«Тобі не стидно третю дитину чекати
і бути незаміжньою?». Після цих слів ми
посиділи, подумали і пішли купувати обручки. А вже з ними поїхали у рацс заяву
писати.
А там їм сказали, що треба декілька місяців чекати, бо черга велика
на реєстрацію шлюбів. «Тоді нам урочистість уже не знадобиться — ми в пологовому будинку будемо», — відповіла на це Алла. Їм порадили принести
довідку про вагітність від лікаря, щоб
прискорити подію. Так вони й зробили.
І коли повернулися з потрібним папір-

Сім’я Коржових літнього дня в час дозвілля. На фото нема одного із синів, який робить світлину.

Ісус із Волині захищав Україну
У Старій Вижівці всі знають
багатодітну сім’ю Андрія
і Лариси Коржових, де ростуть
чотири доньки і три синочки.
А ще тут живе особлива любов.
Адже свій медовий місяць вони
провели не на Канарах, а на…
нарах
Катерина ЗУБЧУК

Про це подумалося, коли розмовляла із подружжям.
— Є два типи чоловіків, — каже
Алла. — Одні — з тих, які не втомлюються казати, що люблять, а другі не говорять про свої почуття, зате ти щодня
відчуваєш себе коханою. Ось і вчора збиралася вранці на роботу. Трохи
приморозило, машина вкрилася інеєм.
Приходжу, а вона вже розморожена,
прогріта, вікна почищені. Сідаю — і їду.
Валерій подбав, щоб мені було комфортно. Він не дуже щедрий на «люблю», але так живе, що я цю любов бачу,
купаюся в ній.
І та прогріта машина, про яку жінка
згадала, і приготовлена чоловіком вечеря — це все, що робиться автоматично.
— Так має бути, — каже Валерій. —
Чоловік повинен дбати про жінку — матір своїх дітей. Я не догоджаю дружині — я так живу.
— І коли у 2015-му я вирішила балотуватися на посаду сільського голови, — говорить Алла, — й сумнівалася, чи правильно роблю (як же мої материнські обов’язки, чи не постраждають
діти?), то Валерій додав упевненості:
«У тебе є невикористаний потенціал —
іди… Діти вже не немовлята — справимося». Хто може так сказати? Тільки люблячий чоловік. Так уже ведеться, що
жінка забезпечує своєму обранцю тил.
І жінці він не менш потрібний. Я його
маю і вдячна за це своєму коханому. n

вого часу ця сім’я привернула
до себе увагу журналістів тим, що
синочка-первістка назвали Ісусом. Незвичне ім’я було подякою Богові, що дав такий дарунок. А зацікавившись ім’ям, відкрили, зокрема й автор
цих рядків, сповнену трагізму долю глави родини…
На початку 1990-х років Андрій
Коржов відбував покарання у Львівській колонії. Саме тут він завдяки зустрічам із братами-п’ятидесятниками,
котрі приходили у виправну установу,
пізнав, як зараз каже, глибину і силу
Божої милості, прийняв хрещення. Їхнє
з Ларисою знайомство було заочним.
Спочатку вони листувалися. Це було
спілкування, зосереджене не на тілесній гамі, як висловлюється пан Андрій,
не на тому, що він шукав «заочницю»
(так у колонії називають представниць
жіночої статі, які підтримують зв’язки
з ув’язненими), не на тому, що хотів
мати жінку і створити сім’ю, а лише
на духовності. А спілкування про родину
в них зав’язалося пізніше.
Їхнє перше побачення, а згодом
і таїнство вінчання були в колонії. Тож
коли мова заходить про медовий місяць, то Лариса зазвичай каже, що
в когось він на Канарах, а в них був —
на нарах. Цікавий і такий збіг обставин: весілля цього подружжя припало
на день народження Андрія — 15 черв-
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ня. Це був 1997-й. А в січні наступного він звільнився з місць позбавлення
волі. Як висловлюється чоловік, 21 рік
тому Господь дозволив йому бути
на свободі. І за ці літа дав семеро дітей.
Сьогодні у Коржових — три студенти
волинських вишів. Катруся навчається
у Луцькому національному технічному
університеті, Андрій і Наталія — у Східноєвропейському, Аня, Софія і Данилко — учні 8-го, 5-го і 2-го класів.

син Коржових
« Найстарший
обрав шлях, який відповідає
імені «Ісус» — боронитиме
мир і спокій.

»

А ось щодо найстаршого сина Ісуса,
то у вісімнадцять хлопець, який у профтехучилищі здобув професію кухаря-кондитера, вирішив іти на строкову службу. Та оскільки в армію брали в 20 літ —
став добровольцем і підписав контракт. У 2016 році у складі Львівської 80-ї
аеромобільної бригади після «учебки»
потрапив у зону АТО, де був шість місяців. А повернувшись додому, учасник
бойових дій уже не мислив свого життя
без армії і вступив до Одеської військової академії. Нині він — другокурсник
цього навчального закладу. Як висловилася його мама Лариса Коржова, обрав
шлях, який відповідає імені «Ісус» — боронитиме мир і спокій.
Детальніше про родину Коржових ви зможете прочитати в іншому
нашому виданні — місячнику «Так
ніхто не кохав», який сьогодні побачив світ. Крім того, у номері — багато
інших цікавих історій. Придбайте —
точно не пошкодуєте! n

l ОСОБИСТІСТЬ

Кожній із трьохх своїх
попередніх дружин
жин
Іво Бобул після
розлучення залишав
ишав усе
с. 9—11

Читайте у січневому випуску іншого нашого видання

»

ніхто
ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa

Річниці шлюбу:
що треба дарувати
l ГІРКО! І хоч зазвичай
широко відзначають срібне та
золоте весілля як дві знаменні
віхи сімейного життя, проте їх є
набагато більше. Читайте про це на

»

с. 13 — 15
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Фото з архіву родини КОРЖОВИХ.

Бог подарував їм любов і сімейне щастя.

Від кохання за ґратами народився
Ісус — захисник України. І ще 6 діток!
l ІСТОРІЯ НОМЕРА У Старій Вижівці на Волині
всі знають багатодітну сім’ю Андрія
і Лариси Коржових, де росте чотири
доньки і три синочки. А ще тут живе
особлива любов. Адже свій медовий місяць
вони провели не на Канарах, а на… нарах
У стінах в’язниці вони заприсяглися
бути разом у радості і горі.

Вже
у продажу!!!

с. 3—5

»

«Так ніхто не кохав»

Від кохання за
гратами народився
Ісус – захисник
України. І ще 6
дітей!

Річниці
шлюбу:
що треба
дарувати

Кожній із
трьох своїх
попередніх
дружин Іво
Бобул після
розлучення
залишав усе

Ото сімейка:
у чоловіка 39 жінок
і 94 сини та доньки!

Запитуйте у відділеннях зв’язку і ваших листонош!
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n До сліз

ХОЧУ ПОГОВОРИТИ З ТОБОЮ,
РІДНЕНЬКИЙ ТАТОЧКУ!
190 шлюбів було укладено на Волині між громадянами України та
інших держав упродовж минулого
року. Міграційна служба області здійснила 250 перевірок іноземців з метою
недопущення незаконного оформлення документів на проживання в нашій
країні.

19 січня святкував день народження Василь Григорович
ович Степюк
(на фото), житель селища Благодатне, що поблизу Нововолинська.
Замолоду працював у шахті, ростив двійко дітей, а ще — кохався
у квітах. Його знають як доброго сім’янина, господаря
аря і великого
ви, яка останні
природолюба. Для доньки пана Василя — Мирослави,
в гарною нагодою
25 літ мешкає аж в Ізраїлі, цей особливий день став
й скарб. На
висловити те, що береже у собі як найкоштовніший
адресу нашої газети жінка надіслала лист-сповідь перед дорогою
людиною і якоюсь мірою перед собою…

«С

досі відчуваю
« Ятепло
твоєї
щоки, дотик твоїх
ніжних рук…

»

но підв’язані, стояли
ояли
кущами–парасольльками, вклонялися
ся
од вітру, ніби дя-куючи господа-реві за хороший
догляд.
А які букети ти, батьку,
дарував усім
хорошим людям! Вони, проходячи біля живого
паркану, зупинялися помилуватися
величезним квітковим килимом….
Посеред двору палахкотіли маки.
Цвіли жоржини, менші й більші, різних кольорів. Ти їх, тату, підв’язував, поливав, щоб вітер не зламав,
не хилилася квітка. А які букети ми
носили в школу на 1 Вересня! Найкращі, бо вирощені тобою!
А який же багатий у тебе, тату,
садок! Черешні, соковиті вишні,
абрикоси, сливи. Коли ранні черешні, що росли під вікном, з’їдали
шпаки, ти казав: «Пташина також
любить ягоди…» А які солодкі й
смачні яблука, груші! Одну з яблунь
ти назвав моїм іменем (яблуня Мирослави). Фрукти застеляли всю
траву, не встигали збирати.
…Я досі відчуваю запах твоїх
рук. Вони пахнуть садом… Я часто розповідаю твоєму внукові

Р

Фото з архіву Алли ЛІСОВОЇ.

ьогодні, у такий святковий
день, я хочу поговорити з
тобою, рідненький таточку! Пробач, що вибрала епістолярний стиль спілкування у час технічного прогресу. Люди спілкуються
по телефону… Можливо, через стан
здоров’я ти не зможеш мене почути. Думаю, лист в улюбленій газеті
прочитаєш.
Чверть віку, відколи я покинула
рідну домівку, Україну, я живу спогадами про рідний дім, край, людей
(згадую тата, брата й маму, якої вже
немає серед живих). Як мені вас не
вистачає в чужій країні, з чужими
звичаями, мовою!
Перед очима пропливає моє дитинство… Ти, тату, повертався з роботи — ми з братом бігли назустріч.
Ти брав нас за руки і вів до лавки
під виноградом, садив на коліна і
гладив по голівках. Я досі відчуваю
тепло твоєї щоки, дотик твоїх ніжних
рук…
Руки… Натруджені батькові
руки… Скільки ви, руки, роботи
зробили! Скільки ви, руки, затратили сили… Ми з братом зістрибували з колін і бігли кудись, а ти спокійно й діловито оглядав квітник:
ішов до куща жоржини, торкався
пелюсток і пестив їх теж, наче дитину по голівці. Дякую тобі, тату,
за ці квіти, котрі цвіли, коли я жила
вдома і після того, коли покинула
рідну домівку!!!
У нас була не присадибна ділянка — оранжерея. Ранньої весни
витикалися підсніжники, згодом
піднімали білі та жовтуваті голівки
нарциси, різнокольорові тюльпани,
іриси… Різнобарвні півонії, акурат-

Максимові про дні свого минулого.
Пізно восени ми різали виноград: ти — на драбині, подаєш нам
соковиті грона…
Пам’ятаю, як тобі було важко,
коли ми вчились у Львові. Ти їздив
до нас щотижня, аби ми з братом
не перевтомлювались поїздками
додому по продукти. Працював у
шахті, щоб заробити більше грошей
для нас.
…Татусю рідненький, пробач
свою дочку, що втомила тебе своїм
листом.
Ми любимо тебе! Немає такого
дня, щоб я не згадала тебе…
Нехай сьогодні наші привітання
Залишать в серці добрий слід.
Прийми найкращі побажання
Здоров’я, щастя та многих літ!»
Дочка Мирослава,
онук Максим.
(Ізраїль, 2020 р.)
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43-річний мешканець Локачинського району, котрий перебував
на лікуванні з діагнозом правець,
помер від ускладнень недуги. Причиною захворювання стало інфікування відмороженої ступні та пізнє звернення за медичною допомогою. У світі
щорічно від інфекції гине понад 160
тисяч людей. Навіть у разі застосування найсучасніших методів лікування у
розвинених країнах помирає 30–60%
госпіталізованих пацієнтів. Медики
закликають робити щеплення.
Понад 4,4 тисячі волинян захворіло гострими респіраторними
вірусними інфекціями впродовж
минулого тижня. 60% пацієнтів —
діти до 17 років. Показник нижчий від
розрахункового епідемічного порогу
на 27%. Найвищий рівень захворюваності зареєстровано в Горохівському,
Локачинському, Камінь-Каширському
районах, містах Луцьку та Нововолинську. З початку епідемічного сезону
(30 вересня 2019 року) вже перехворіло понад 73 тисячі мешканців області
— 7% населення.

А

ПІДПРИЄМСТВО
РЕАЛІЗОВУЄ ТЕХНІКУ,
яка була у використанні та
знаходиться в ідеальному
робочому стані:
трактори ЮМЗ-6, МТЗ-82, МТЗ-80,
ХТЗ-17021, Т-150К, Марал-125 з кукурудзяною жаткою і підбирачем (2 шт.),
проведений капітальний ремонт 2012 року
на Хмельницькому комбайновому заводі;
комбайни «Дон Лан» 1500Б (2 шт.), 2006 р.
в., 2595 мотогодин, з ріпаковими столами,
підбирачами, візками із жаткою; зернові
комбайни «Славутич» КЗС-9-1 (2 шт.),
2015 р. в., 650 мотогодин, із підбирачами,
візками із жаткою; сівалка зернова С. З. —
5,4-2004 (1 шт.); дископлуги
(2 шт.); УАЗ Патріот 3163, 2006 р. в.,
ВАЗ 21213 Нива, 2003 р. в.
Тел. 067 3328261.

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

АВТОРИНОК

l Продам квартиру в Луцьку (вул.

l Продається автомобіль ВАЗ-2107.

Володимирська). Тел. 066 66 06 303.
l Продам квартиру (161 кв. м)
у Луцьку. Тел. 097 10 20 995.
l Продається недорого дерев’яний будинок з усіма господарськими спорудами, обшитий вагонкою,
є вода, 50 соток саду та винограднику, поруч — газ. Заасфальтований доїзд (c. Охлопів Горохівського району). Тел.: 095 53 28 104,
097 02 67 668.
l Продаються у Луцьку (район вул.
Дубнівської) два утеплені будинки
на одному подвір’ї (72 кв. м і 35 кв. м,
усі зручності). Є два сараї, льох,
0.06 га городу. У дворі — бруківка.
Тел.: 095 82 56 503, 099 47 62 577.
l Продається будинок (60 кв. м)
з господарськими спорудами у
c. Гор’янівка Ківерцівського району. Є 0.5 га землі. Ціна договірна.
Тел. 095 92 37 027.
l Продається частина будинку
(м. Луцьк, район спиртзаводу). Ціна
договірна. Тел. 095 71 35 770.
l Терміново продається у c. Мерва Горохівського району будинок
(81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна,
газ, вода, 3-фазна лінія). Є льох,
5 сараїв, криниця, сад-город
(0.57 га). Ціна 130 000 грн. Торг. Тел.:
096 35 79 670.
l У житловому масиві c. Тарасове
(м. Луцьк) продається садиба (велика хата, гараж, господарські будівлі,
0.25 га городу, сад). Огороджено.
Тел. 067 49 82 214.

Ціна договірна (Луцький район). Тел.:
068 33 75 215, 099 71 75 937.
l Куплю автомобіль у будь-якому
стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП,
кредитний, розкомплектований,
проблемний). Тел.: 099 73 74 388,
098 91 93 799.
l Продається шасі до автомобіля ЗІЛ-130. Тел. 050 73 95 444,
067 45 02 527.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам або привезу на замовлення: сівалки кінні (13, 15, 17, 21, 26, 30)
та тракторні (з баком на міндобриво),
сошникові (дискові), копачки дворядні
причіпні польського та німецького виробництва («Кухман», «Шмутцер», «Кромаг»), картоплезбиральні комбайни
(«Болько», «Карлик», «Хассія»), розкидачі
гною. Тел.: 096 85 85 455, 098 11 67 547.
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.

l Продається трактор Т-40 (після
капремонту, у доброму робочому стані). Недорого. Тел. 096 72 22 134.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ,
1992 р. в., на стартері, неперефарбований, нова гума. Можлива доставка.
Тел. 096 80 48 733.
l Куплю трактор Т-25 у будь-якому
стані. Тел. 050 95 30 249.
l Продається одновісний причіп у дуже доброму стані.
Тел. 095 20 25 319.
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.

РІЗНЕ
l Недорого продається холодильник «Днепр-2» (б/в) у доброму робочому стані. Тел. 050 24 15 094.
l Продам бігову доріжку (100 кг).
Ціна договірна. Тел. 050 80 51 585.
l Продається кольоровий телевізор «Вітязь» (б/в, металік, діагональ
54 CTV 6643–4T) у доброму робочому
стані. Тел. 050 24 31 703.
l Продається новий газовий котел
«Данко», 2004 р. в. Тел. 067 76 98 605.
l Продам: торфобрикет, дрова,
пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
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.
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l Продам: дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, цеглу білу та червону (нову та б/в), шифер (б/в), пісок,
щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем
«Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам: дрова (рубані, чурки,
метрові), пісок, щебінь, цеглу, відсів,
глину, чорнозем, торф, торфобрикет, цемент, бутовий камінь. Вивезу
будівельне сміття. Послуги автомобілем «Бобкат». Тел.: 098 91 25 884,
050 60 97 986.
l Продам молоду кобилу (6 років).
Ціна 13 000 грн. (Горохівський район).
Тел. 095 70 69 709.
l Куплю корів, биків, коней.
Тел. 068 91 57 460.
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.

ПОСЛУГИ
l Виконую будівельні внутрішні
та зовнішні роботи (фасади, покрівля даху). Тел. 096 68 01 515.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний двосторонній дуб), а також штахети жалюзного
типу (горизонтальні), металеві кольорові водостічні системи (труби,
ринви, коліна). Тел.: 099 64 21 028,
096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублений сертифікат (серія
ВЛ № 0161970) на право власності на земельну частку (пай), виданий 20.06.1997 р. та зареєстрований
за № 748 колишнім КСП «8 Березня» Чаруківської сільської ради на ім’я Киндюк
Петро Маркович, вважати недійсним.
l Загублений державний акт (серія Р2 № 120032) на право власності на земельну ділянку, виданий
на ім’я Овсіюк Олег Якович, вважати
недійсним.
l Загублений державний акт (серія ЯД № 2288965) на право власності на земельну ділянку, виданий
на ім’я Овсіюк Олег Якович, вважати
недійсним.

Терміново продається доглянута дача на масиві
Струмівка. Є будинок, 0,10 га землі, садок, кущі.
Тел. 0664421994.

Продаються запчастини до автомобіля ГАЗ-66: двигун, міст, кузов,
кабіна, рама, радіатор, колеса. Все у доброму робочому стані.
ТЕЛ. 0509949907.
ТзОВ «Городище»
РЕАЛІЗОВУЄ АВТОМОБІЛЬ
DAF ГТ СF 85.460
(2018 р. в., проїзд 34820
км) після ДТП
по запчастинах, а саме:
— коробка переключення
передач, диференціал,
двигун МХ 12.91,
задній міст.
Ціни за домовленістю.
Тел. 0673320242
(Анатолій Олександрович).
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ПРОДАМ

ТАКОЖ РЕАЛІЗУЄМО ДЛЯ
ВСІХ ВИДІВ ТВАРИН та птиці готові

курчата (бройлер, іспанка, несучка);
каченята (башкірка, благоварка, голубий
фаворит, мулатка, мускусна, чері веллі,
пекінка);
l гусенята (легард та велика сіра);
l індичата (бройлерні БІГ6, канадські чорні ).

корми (комбікорми), концентрати (старт,
гроуер, фініш), премікси ДБМВ, засоби для
дезінфекції приміщень, лампи для обігріву,
годівниці, поїлки, сухе молоко, ветаптечки.
Тел.: 066 4087776, 067 3629532 (Людмила),
050 6431766, 067 3326250 (Микола),
067 3324664, 050 1984541 (Оксана),
0676348334, 050 4887771 (Віта).

добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:

25 січня, 1 та 8 лютого

l
l

Пам’ятаємо,
любимо, сумуємо
Адміністрація та колектив Луцької філії медичного
коледжу «Монада» висловлюють щире співчуття рідним
та близьким з приводу смерті завідувачки відділення «Стоматологія»
Кіри Борисівни
ЛУЦКЕВИЧ.

25 січня минає 5 скорботних років, як відійшла
у Вічність дорога наша мама, бабуся, сестра
Софія Григорівна
КУЧИРИНА.
Спливають дні, роки, але біль і смуток за тобою не покидають нас. У наших серцях ніколи
не згасне світла пам’ять про тебе. Нехай
земля буде пухом. Спочивай з миром, нехай Всевишній охороняє твою душу в Царстві Небеснім. Хто пам’ятає покійну — пом’яніть щирою
молитвою.
Діти, внуки, родина.

12

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

23 січня 2020 Четвер

n Ті, що тримають небо
Фото volyn.church.ua.

www.volyn.com.ua

n Спорт

Фото Facebook.com/FCVolynLutsk.

Архієпископ Нафанаїл подякував волинянам за звершення справи милосердя.
Особливе гольове чуття у Дениса проявилося в Луцьку.

У Луцьку 26-й Благодійний
різдвяний концерт проводив
переможець «Голосу країни»

І фани сказали:
«Найкращий —
Денис Кожанов!»

Захід відбувся
21 січня в приміщенні
Волинського
академічного обласного
українського музичнодраматичного театру
імені Т. Г. Шевченка
з благословення
архієпископа
Волинського і Луцького
Нафанаїла

За підсумками голосування, що
проводилося на офіційному сайті
футбольного клубу «Волинь» (Луцьк)
— fcvolyn.net, а також на його сторінках
у Facebook та Instagram, уболівальники
знову обрали 29-го номера
«хрестоносців» найсильнішим гравцем
команди

Лариса ЗАНЮК

е дійство, засноване покійним митрополитом
Ніфонтом (Солодухою)
для допомоги дітям-сиротам,
уже 26-й рік поспіль організовує Волинська єпархія УПЦ.
Як і в минулі роки, величезний зал драмтеатру не вміщав
усіх охочих, а концерт духовних піснеспівів представив
широку палітру талановитих
виконавців — від церковних
хорів єпархії до домашнього
хору священника з Цумані.
А ще ж були надзвичайні колективи священнослужителів,
студентів Волинської та Почаївської духовних семінарій,
архієрейські «Покров» та «Волинські дзвони», хор незрячих
під керівництвом отця Олександра Мазурака.
Долучилися і світські колективи, і учні дитячих недільних шкіл, які поставили театральне дійство на різдвяну
історію про сирітку «Дівчинка
з сірниками».
Особливого настрою додали юні «Волиняни», вихованці
Тетяни Жилюк із музичної школи № 3, майстерні бандуристки тріо «Лелія» музичної школи
№ 1.
Ведучі дійства — переможець вокального телешоу «Голос країни» отець Олександр
Клименко та педагог гімназії
№ 4 Ірина Зданевич.
Окрасою цьогорічного концерту став виступ академічного камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної
філармонії, диригентом якого
є народний артист України
Товій Рівець. Окрім різдвяної
пісні «Свята ніч» та мелодій
Мирослава Скорика, звучала
поезія Володимира Сосюри
«Любіть Україну» у музичній

Ц

Сергій ПЕРЕПАСЕНКО
Отець Олександр, окрім мелодійного голосу, має дар
справжнього проповідника.

потреби
« Нанужденних
цього

разу зібрали в залі
137 700 гривень,
32 000 гривень
передав заробітчанин
із Польщі Юрій
та 100 000 гривень
пожертвував
благодійник Андрій
Біба.

»

версії, і це додавало патріотичного піднесення. Чудову
взаємодію диригента з публікою оцінили гучними оваціями.
Оркестр виконав «Фортецю»,
яку грали навіть на передовій,
заглушаючи залпи ворога.
Справжню насолоду подарував присутнім отець Олександр Клименко, який має
і музичний талант, і чудовий
дар проповідника. Окрім пісень, що принесли йому перемогу у вокальному конкурсі,
виконав композиції з нового
альбому, а про колядку Богдана-Ігоря Антонича в обробці
незабутнього Василя Жданкіна «Народився Бог на санях»
розповів: вона символізує те,
як кожен народ хотів Господа
поселити у своїй країні.
А ще отець Олександр
пригадав молодіжні пісні
під гітару та просив молодь
не закопувати своїх талантів,
адже їх дає Сам Бог і потім
спитає, як ми ними розпорядилися. Насамкінець пожартував, що дуже любить бувати на таких заходах у Луцьку,

із глядачів хотів би написати
ікону, адже висидіти майже
4 години в залі — то подвиг.
Та цей час проминув непомітно навіть для тих, хто дивився
концерт стоячи.
А на потреби нужденних цього разу зібрали в залі
137 700 гривень, 32 000 гривень передав заробітчанин
із Польщі Юрій та 100 000 гривень пожертвував благодійник Андрій Біба. Тож загалом
вийшло 269 700 гривень. Збір
благодійної допомоги ще триває.
Архієпископ Нафанаїл подякував учасникам та гостям
за звершення справи милосердя, а також організаторам
на чолі з головою Просвітницького відділу протоієреєм
Валентином Марчуком.
Завершився Благодійний
концерт спільним виконанням
духовного гімну України «Боже
великий, єдиний, нам Україну
храни». n

к і торік, 32-літньому Денису Кожанову
дісталась понад половина голосів футбольних
виборців. Другу та третю
сходинки в голосуванні,
за даними fcvolyn.net, знову
посіли іранський легіонер
Сіаваш Хагназарі та капітан

Я

та найкращого гравця першої частини сезону за версією сайту «FootBoom»…
Наш досвідчений атакувальний півзахисник
2019 року забив 19 голів
(а з урахуванням голу «Карпатам» в анульованому результаті стикових ігор — усі
двадцять!) та віддав вісім
асистів, а якщо рахувати за-

ставав весняним MVP та найліпшим
« Кожанов
гравцем усього сезону в Першій лізі
за версією ПФЛ та «Спорт Арени».
»
«Волині» Сергій Сімінін.
«Таким чином, Денис
продовжив збирати численні індивідуальні нагороди. Так, у сезоні 2018–
2019 саме Кожанов ставав
весняним MVP та найліпшим гравцем усього сезону в Першій лізі за версією
ПФЛ та «Спорт Арени».
Наприкінці року до цього
додалися й звання найкращого гравця жовтня за версією порталу «UA-Football»
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роблені пенальті та передгольові передачі — важливість Дениса для найбільш
забивної команди Першої
ліги (у 19 матчах лучани реалізували 38 голів! — Ред.)
неможливо переоцінити!» — зазначає fcvolyn.net.
Від себе додамо: бажаємо, щоб голи і гра Дениса Кожанова допомогли «Волині» знову пробитися до Прем’єр-ліги
вітчизняного футболу! n
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Збір спаржі,
ягід, яблук.
Тел.: 0509067967,
0672603821.

Д

оброго дня,
ківерчани!

Про життя району — на сторінках «Газети Волинь»
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n Самородки із народу
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Там, де він, завжди весело!

Прокльони Путіну
від ківерчанина Віктора
Пахолюка набрали понад
280 тисяч переглядів
в Youtube

»

Закінчення. Початок на с. 1

Людмила ЯКИМЧУК

— Мегапозитивна людина! — так
характеризує його Микола Скубій,
заступник директора по аматорському мистецтву РБК ім. М. П. Ковальова. — Ходяча енциклопедія
вивчених монологів, віршів, гуморесок. Знаний не лише на Волині,
а й за її межами ведучий родинних
свят: ювілеїв, сватань, весіль тощо.
Разом із вокальним гуртом «Писанка» Віктор Пахолюк створює неймовірну атмосферу радості, піднесення, українського справжнього гумору
і забави. Там, де він, завжди весело.
Він — душа компанії! Користується
повагою серед односельців.
Переконливо це підтверджу
і я, бо не раз зводила доля на сцені,
а під час одруження мого сина Віктор
відтворив чудову атмосферу українського весілля.
Пригадується артисту такий випадок… Не встиг на останній автобус, що курсував із Луцька до рідного
села. Тож вирішив іти пішки. А що шлях
далекий — з обласного центру у Хорлупи (приблизно 30 км!), — то читав,
крокуючи, все, що знав напам’ять…
Коли ж ступив на поріг рідної домівки,
зробив висновок, що навіть і половини

не прочитав того, що є у його багажі
знань.
Віктор Пахолюк навчався у Театрі-студії при Українському академічному драматичному театрі імені Івана
Франка на одному курсі з Богданом
Бенюком, тепер уже народним артистом України. Ті роки дали багато для
здібного юнака: бути поруч із народними артистами Василем Павловичем Дащенком, Михайлом Олександровичем Задніпровським — то велика школа театральної майстерності.

і їхній перегляд зашкалює.
… Десь у 1990-х познайомився
з Василем Простопчуком, який саме
написав «Прокльони». Текст чималий.
«От вивчиш — то й повірю, що ти артист», — мовив той. Відтоді твір добре
сприймається людьми, а у виконанні
Віктора він набув особливого колориту. У 2014–2016 роках мав зустрічі з хлопцями, що захищали східні
кордони України. Пригадує: «Глянув
їм у вічі — що тільки вони перенесли
у свої юні роки?! Біль в очах, смуток
на серці, понівечені душі … Таке зло
взяло на того, хто розпочав ненависну
війну… І якось само собою склалися
нові рядки, що й уплелися в уже відомі «Сучасні прокльони», де віршовано
«відшліфовані» перлини українських
народних побажань. Хтось виклав
запис в інтернет… І так пішло з легкої
руки…» Понад 280 тисяч переглядів
для сільського аматора — то неабияка
популярність. Не був би то талант!
— Хотів би Путіну побажати, —
каже артист, —
Трясця твоїй матері,
ти, нечиста сило,
щоб «швидкою Настею»
тут тебе носило.
Щоб тобі відмовили,
як чогось попросиш,
щоб твоєю мордою
молотили просо.
Щоби нижче пояса
потягло за пупа,
щоби пуп той вилисів
як від маку ступа…
Щоб у тебе задниця
по шву розійшлася,
щоб твоя дружинонька
з кумом повелася…
Щоб тебе у Спасівку
закусали мухи…
Щоб наївся трутки ти
та на свої гроші.
В домовині бачити,
який ти «хороший»…
А щоб ти добра не мав,
дихав би на ладан,
вік на ліки працював
і здихав тут, гаде…
Щоб тебе на могилки
холера забрала,
щоб тобі заціпило,
бо мені заклало.
Віктор відомий на Волині як організатор свята приймаків у Хорлупах, що зародилося ще у 1991 році.
Тепер фестиваль «Приймацька Січ»
збирає тисячі людей з усієї округи.
Приваблюють лозунги свята: «Приймаки всіх країн, єднаймося!», «Хай живуть
рідні тещі і ми біля них — приймаки!»
Відомий в окрузі гуморист-приймак Віктор Пахолюк дотепно розповідає про родинні стосунки у сім’ях,
де живуть приймаки (своєрідний
приймацький гімн написав лучанин

крокуючи, все, що знав напам’ять… Коли ж ступив
« Читав,
на поріг рідної домівки, зробив висновок, що навіть
і половини не прочитав того, що є у його багажі знань.
»
Але хлопця, який ще не відслужив
в армії, неохоче брали колективи. Так
потрапив із Києва до Рівненського театру, звідти пішов в армію — служба
змінила світогляд, додала мужності.
Згодом — одруження, діти і постав
вибір: театральні гастролі чи сім’я…
За будь-яких обставин він намагався володіти собою, створювати
гарний настрій, дарувати радість
людям. І навіть нині у такий неспокійний час його гумор підтримує
і вселяє надію на краще. А інтернетом ширяться прокльони кремлівському карлику у виконанні Віктора,

У Ківерцях інспектують школи щодо дотримання
освітніми закладами міста правил пожежної
безпеки. 20 січня міський голова Володимир Жгутов разом
із заступником Ольгою Поліщук особисто провели огляд навчальних закладів, зустрілися з їхніми керівниками, обговорили,
яка допомога потрібна з боку міської ради для завершення робіт
із усунення недоліків. Для цих цілей влада у грудні 2019 року
закупила частину матеріалів.

Анатолій Мозуль). Звучать завжди
пісні про тещу, приймака, невістку,
козацькі, народні, ліричні. Приймацькому роду у Хорлупах нема переводу.
І творча натура Віктора не має
спокою… Там, де він, завжди весело. Людина, багата душею, дарує
свою щедрість і талант, служить іншим і береже народні традиції.
Щоб подивитися
відео з виступу
Віктора Пахолюка
відскануйте
QR-код.

У ківерцівських лісах виросли підсніжники. Відеодоказ
цьому оприлюднив НПП «Цуманська
пуща». На ролику видно, як з-під
минулорічного опалого листя пробиваються паростки первоцвітів. Через
аномально теплу зиму природа сплутала пори року.

n Місцеві новини

ВІЙНА НАГАДАЛА ПРО
СЕБЕ НЕБЕЗПЕЧНИМИ
ЗНАХІДКАМИ
1 мінометну міну калібру
50 мм та 1 артилерійський снаряд
76 мм виявлені у полі поблизу села
Жидичин Ківерцівського району
та у лісовому масиві поблизу Жабки
Ірина ПАСІЧНИК

нями обидва вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни піротехніки аварійно-рятувального загону
спецпризначення управління ДСНС України у Волинській області знищили у спеціально відведеному місці.
Працівники ДСНС закликають громадян неухильно дотримуватись правил
безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів: в жодному разі не беріть
їх до рук, не переносьте, не розбирайте,
тим більше не кидайте у багаття — це може
закінчитись фатально! Негайно повідомте про таку знахідку за номером телефону
101! n

Д

ДІТЕЙ ЗМУСЯТЬ
ПЛАТИТИ АЛІМЕНТИ
НА МАМУ
Про це йдеться у рішенні виконкому
Ківерцівської міської ради.
У документі зазначається, що син
та донька усунулися від догляду
за матір’ю, чим здійснюють
економічне насильство над нею
Мирослава КОЗЮПА

иконавчий комітет міськради зобов’язав районний територіальний центр
соціального обслуговування прийняти на повне державне утримання Неонілу
Бенях. 86-річна жителька села Муравище
має двох працездатних дітей та родичів,
але ті не доглядають стареньку. Відповідне клопотання надійшло від в. о. старости
Сокиричівського старостинського округу
Євгенії Мацюк та засвідчене актом обстеження помешкання бабусі. Відповідно
до рішення Неонілу Яківну поселять у відділення стаціонарного догляду для постійного проживання села Тростянець.
А дітьми, які відмовилися від рідної
матері, займеться поліція: Ківерцівському ВП ГУНП у Волинській області доручено вжити відповідних заходів з метою
притягнення їх до відповідальності згідно
з чинним законодавством за домашнє насильство — залишення без догляду та лікування.
Матері ж запропоновано звернутись
у Бюро правової допомоги з метою подальшого вирішення питання про стягнення аліментів зі своїх дітей у судовому
порядку для повернення в міський бюджет
за її утримання, йдеться у рішенні виконкому. n

В

ТРАГЕДІЯ: КІВЕРЧАНИН
УДАРИВ РІДНОГО
БАТЬКА НОЖЕМ У ЖИВІТ
16 січня цього року чоловіки
посварилися. Під час конфлікту
молодший схопив ніж і вдарив ним
рідну людину
Наталка МУРАХЕВИЧ

іверцівський відділ Маневицької місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні
про замах на вбивство 58-річним мешканцем Ківерців свого 86-літнього батька.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні
цього злочину.
Прокурори наполягають на обранні для
підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. n
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SUDOKU
Правила нескладні: заповніть порожні
клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб у
кожному рядку і кожному стовпчику не
було двох однакових цифр.
Леонід МАНЧИНСЬКИЙ.
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:)) Анекдоти
:)) :)) :))
Ми вже звикли до того,
що держава надійно
охороняє наші права,
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СЕРЕДА, 29 СІЧНЯ
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ 9 січня

але іноді хочеться, аби
вона не заважала ними
користуватися...
:)) :)) :))
– Чоловіче! Купіть
дружині букетик, бо я

вже змерзла тут стояти.
– А скільки коштують
ваші квіти?
– 100 гривень.
– Думаю, вам треба
тепліше одягатися.

Програма телепередач на 27 січня – 2 лютого
ПОНЕДІЛОК, 27 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 13:10 Розсекречена
історія 06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 02:00, 03:35, 05:00
Новини 06:35, 07:10, 08:10,
09:10 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашні вогнища»
11:25, 14:10 Телепродаж 11:50
Д/ф «Київ. Початок війни» 12:00
Хвилина мовчання: пам’яті
жертв Голокосту 12:01 Д/ф
«Іспит на людяність» 14:25 Д/ц
«Ремесло за призначенням»
15:10 Х/ф «ФЕНІКС» 17:10
Пліч-о-пліч 17:25 Перша
шпальта 18:20, 00:00, 02:40
Тема дня 19:20 Д/ц «Дикі
тварини» 19:55 Д/ц «Суперчуття» 21:30, 02:25 UA:Спорт
21:45 Х/ф «ВБИТИ ГІТЛЕРА»
00:50, 05:25 #ВУКРАЇНІ 01:15
Спільно 01:45 Своя земля
04:05 UA:Фольк. Спогади

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 11:05, 12:20 «Міняю
жінку»
13:10 «Світ навиворіт.
Рекордний політ
Україною»
14:35 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
20:15 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
22:45 «Гроші 2020»

ІНТЕР
05.30, 23.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10
«Ранок з Інтером» 09.20,
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.10,
12.25 Х/ф «НЕВЛОВИМИЙ»
(16+) 13.20 Х/ф «ЗАГУБЛЕНЕ
МІСТО Z» (16+) 15.50 «Чекай
на мене. Україна» 20.00,
02.30 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Третій зайвий» 22.00 Д/п
«Аушвіц. Інструкція щодо
НЕвикористання» 23.55
Т/с «Спокуса» (12+) 03.15
«Щоденник вагітної» 04.55
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості (12+)
17:00 Історія одного злочину
(16+)
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
(16+)

23:30 Т/с «Балерина» (12+)

ВІВТОРОК, 28 СІЧНЯ
2+2

06:00 «Шалені перегони 2018»
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
05:15, 18:00, 22:40 Один за
09:50, 18:15 «Спецкор»
всіх (16+)
10:25, 18:50 «ДжеДАІ»
07:45 Х/ф «ЗНАЙОМТЕСЯ,
11:00 «Загублений світ»
ДЖО БЛЕК» (16+)
15:00 Х/ф «МОРСЬКИЙ
11:15 Х/ф «ЇСТИ, МОЛИТИСЯ,
ПІХОТИНЕЦЬ-3: ТИЛ»
КОХАТИ»
(16+)
14:05 МастерШеф (12+)
16:45 Х/ф «МОРСЬКИЙ
17:25, 21:55 Відлік часу
ПІХОТИНЕЦЬ-4» (16+)
17:30, 22:00 Вікна-Новини
19:25 Т/с «Ментівські війни.
20:05 Т/с «Швабра»
Харків-2» (16+)
21:25, 23:00 Т/с «CSI: Місце
ICTV
злочину-5» (16+)
05:00 Служба розшуку дітей
ФУТБОЛ-1
05:05 Т/с «Ніконов і Ко» (16+)
06:45 Факти тижня
06.00, 13.45, 17.50 Yellow
08:45 Факти. Ранок
06.10 Севілья - Гранада.
09:10, 19:25 Надзвичайні
Чемпіонат Іспанії 08.00,
новини
10.00 Топ-матч 08.10 Гент
10:00 Секретний фронт.
- Генк. Чемпіонат Бельгії
Дайджест
10.15 Шахтар - Войводина.
Контрольна гра 12.00
10:45, 23:50 Х/ф
«ВОСКРЕСІННЯ» (12+) Рома - Лаціо. Чемпіонат Італії
13.55 Боруссія (М) - Майнц.
12:40, 13:15, 16:20 Т/с «В
Чемпіонат Німеччини 15.40,
полоні у перевертня»
22.30 Футбол NEWS 16.00
(16+)
Вальядолід - Реал. Чемпіонат
12:45, 15:45 Факти. День
Іспанії 18.00 Чемпіонат
16:50 Х/ф «ЕКСПАТ» (16+)
Іспанії. Огляд туру. Прем’єра
18:45, 21:00 Факти. Вечір
18.55 Баварія - Шальке.
20:10 Більше ніж правда
Чемпіонат Німеччини 20.45
21:20 Т/с «Перевірка на
Наполі - Ювентус. Чемпіонат
міцність» (16+)
Італії 22.50 Чемпіонат Італії.
22:15 Свобода слова
Огляд туру. Прем’єра 23.45
НОВИЙ КАНАЛ Шахтар - Лех. Контрольна гра
01.30 Чемпіонат Німеччини.
05:00 Абзац
Огляд туру 02.25 Вердер
07:05, 08:00 Kids Time
- Гоффенгайм. Чемпіонат
07:10 М/с «Лунтик»
Німеччини 04.10 Торіно 08:05 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
Аталанта. Чемпіонат Італії
11:00 М/ф «Хранителі снів»
ТЕТ
13:00 Х/ф «СИН ДРАКОНА»
16:50 Х/ф «13 РАЙОН:
06.00 ТЕТ Мультиранок
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
08.00 Х/ф «СВИНОПАС»
18:50 Х/ф «ЗНАМЕННЯ» (16+) 09.10 Х/ф «БІЛА ЗМІЯ»
21:00 Х/ф «ЯВИЩЕ» (16+)
10.55 Х/ф «ПРОТИ
22:50 Х/ф «ПОХМУРІ
ПРИРОДИ: ВЕЛИКА
НЕБЕСА» (16+)
ПОДОРОЖ СЛОНІВ» 12.35
Х/ф «ПРОТИ ПРИРОДИ - 2:
МЕГА
ВИЖИТИ В СЕРЕНГЕТ»
06:00 Бандитська Одеса 08:25, 14.15 Х/ф «ПОСПІШАЙ
КОХАТИ» (16+) 16.15 Х/ф
01:35 Правда життя 10:00,
«ПРЕКРАСНІ СТВОРІННЯ»
00:25 Речовий доказ 11:10,
(16+) 18.30 Х/ф «ЛЕОН
18:20 Сучасні дива 12:00
- КІЛЕР» (16+) 20.30 Х/ф
Фестивалі планети 13:00,
«ПІСЛЯЗАВТРА» 22.50
22:35 Дикі тварини 14:00
Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ ЗЕМЛЯ
Ілюзії сучасності 14:55, 20:00
ЗУПИНИЛАСЬ» 00.50
У пошуках істини 15:40, 23:35
Загадки Всесвіту 16:30, 21:45 Сімейка У 02.30 (kat17+)
03.00 Т/с «Домашній арешт»
Ефект Нострадамуса 17:20
Елемент 19:15 Скарб.UA 20:45 03.30 Віталька
Секрети Другої світової 02:45
НТН
Прокляття скіфських курганів
05.00 «Top Shop» 06.00
03:30 Прокляття Че Гевари
04:20 Органи на експорт 05:10 Т/с «Кулагін та партнери»
(12+) 07.15, 17.00, 03.50
Секти. Контроль свідомості
«Випадковий свідок» 07.50
Х/ф «ІНТЕРДІВЧИНКА» (16+)
К-1
10.45, 19.30 Т/с «Альпійський
06:30 «TOP SHOP»
патруль» (16+) 12.30, 16.30,
07:50 М/с «Земля до початку
19.00, 23.15, 03.20 «Свідок»
часів»
12.50 «Таємниці світу» 14.05,
08:45 Х/ф «ДИХАЙ ЗАРАДИ
16.50 «Речовий доказ» 18.20
НАС» (16+)
«Свідок. Агенти» 21.20, 23.45
11:00, 17:25 Т/с «Мисливці за
Т/с «Хейвен» (12+) 01.35 Х/ф
реліквіями»
«88 ХВИЛИН» (16+) 04.05
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
«Легенди бандитської Одеси»
Навколо світу»
04.30 «Правда життя»

СТБ

UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10, 02:00, 03:35, 05:00
Новини 06:35, 07:10, 08:10,
09:10 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашні вогнища»
11:30, 12:20, 15:10 Енеїда
12:05, 14:10 Телепродаж
13:10, 04:05, 05:25 #ВУКРАЇНІ
13:40 Бюджетники 14:25
Д/ц «Аромати Чилі» 16:15
Д/ц «Боротьба за виживання»
17:25 Схеми. Корупція в
деталях 18:20, 00:00, 02:40
Тема дня 19:20 Д/ц «Дикі
тварини» 19:55 Д/ц «Суперчуття» 21:30, 23:40, 02:25
UA:Спорт 21:45 Наші гроші
22:15 Т/с «Епоха честі» 00:55
«Герої України. Крути. Перша
Незалежність» 04:30 Спільно

05:50, 18:00 Один за всіх (16+)
07:00 Хата на тата (12+)
09:40 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11:40 МастерШеф (12+)
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «Швабра»
22:40 Таємниці ДНК (16+)

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:05, 14:15 «Світ навиворіт 5: Індонезія»
15:25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
20:15 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
22:45 «Одруження наосліп»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
Корисна програма 11.10 Т/с
«Мене звати Мелек» (12+)
12.25 Х/ф «БОРСАЛІНО ТА
КОМПАНІЯ» 14.45, 15.40
«Речдок» 16.35 «Речдок.
Особливий випадок»
18.00, 19.00, 01.35 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Третій
зайвий» 23.50 Т/с «Спокуса»
(12+) 03.05 Подробиці 03.50
«Щоденник вагітної» 05.00
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості (12+)
17:00 Історія одного злочину
(16+)
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
(16+)
23:20 Контролер

ICTV
05:40, 20:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:05 Більше ніж правда
11:00, 13:20 Х/ф «ПЕРШИЙ
ЛИЦАР»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО»
17:00 Х/ф «ДРАКУЛА:
НЕВІДОМА ІСТОРІЯ»
(16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
21:20 Т/с «Перевірка на
міцність» (16+)
22:15 Х/ф «МИСЛИВЦІ НА
ВІДЬОМ» (18+)
23:50 Х/ф «ЧОРНІ МІТКИ»
(16+)

реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»

2+2
06:00 «Угон по-нашому»
08:00 Т/с «Рекс-2»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Помста природи»
13:15 Х/ф «ВТОРГНЕННЯ:
БИТВА ЗА РАЙ» (16+)
15:10 Х/ф «КНИГА ІЛАЯ»
(16+)
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-5» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Атлетіко - Леганес. Чемпіонат
Іспанії 08.10 Рома - Лаціо.
Чемпіонат Італії 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.15
Yellow. Прем’єра 10.25
Баварія - Шальке. Чемпіонат
Німеччини 12.10 Лілль - ПСЖ.
Чемпіонат Франції 13.55
Шахтар - Лех. Контрольна
гра 15.55 Наполі - Ювентус.
Чемпіонат Італії 17.45 Yellow
17.55 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру 18.50 Валенсія Барселона. Чемпіонат Іспанії
НОВИЙ КАНАЛ 20.40 Шахтар - Войводина.
05:10 Вар’яти (12+)
Контрольна гра 22.45
Чемпіонат Франції. Огляд туру
07:00, 08:00 Kids Time
23.40 Гент - Генк. Чемпіонат
07:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
08:05 Т/с «Бібліотекарі» (16+) Бельгії 01.30 Чемпіонат Італії.
Огляд туру 02.25 Інтер 10:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки» (16+) Кальярі. Чемпіонат Італії 04.10
Вальядолід - Реал. Чемпіонат
15:00 Х/ф «ПЛАН ГРИ»
Іспанії
17:10 Х/ф «13 РАЙОН:
ЦЕГЕЛЬНІ
ТЕТ
ОСОБНЯКИ» (16+)
06.00 ТЕТ Мультиранок
19:00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНЕ
ВТОРГНЕННЯ: БИТВА 08.00, 16.30 Одного разу в
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» Одесі 08.30, 09.30, 17.00,
20.30, 21.30 Танька і Володька
(16+)
09.00, 17.30, 20.00, 21.00
21:00 Х/ф «ПОВСТАННЯ»
Одного разу під Полтавою
(16+)
22:50 Х/ф «ЗАГИБЕЛЬ ЛОС- 10.00, 19.00 4 весілля 12.00,
18.00 Панянка-селянка
АНДЖЕЛЕСА» (12+)
14.00 Х/ф «ГІББІ» 15.30
Країна У 22.00 Казки У Кіно
МЕГА
23.00 Сімейка У 00.00 Т/с
06:00 Бандитський Київ
«Хамелеон» (16+) 01.00
08:05, 01:40 Правда життя
(kat17+) 02.15 Теорія зради
09:15, 00:30 Речовий доказ
03.05 Т/с «Домашній арешт»
10:25, 18:10 Сучасні дива
03.55 Віталька
11:20 Фестивалі планети
11:50, 17:10 Елемент 12:20,
НТН
22:35 Дикі тварини 13:20
05.00 «Top Shop» 06.00 Т/с
Історія українських земель
«Кулагін та партнери» (12+)
14:40, 19:50 У пошуках
07.55, 17.00 «Випадковий
істини 15:30, 23:35 Загадки
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
Всесвіту 16:20, 21:45 Ефект
Нострадамуса 19:05 Скарб.UA 19.00, 23.15, 02.40 «Свідок»
20:45 Секрети Другої світової 09.00 Х/ф «ІНСПЕКТОР
КАРНОГО РОЗШУКУ»
02:50 Бандитська Одеса
10.45, 19.30 Т/с «Альпійський
К-1
патруль» (16+) 12.50 «Свідок.
Агенти» 14.05, 16.50, 03.15
06:30 «TOP SHOP»
«Речовий доказ» 18.20
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг» «Будьте здоровi» 21.20, 23.45
Т/с «Хейвен» (12+) 01.45
09:15, 19:10 «Орел і Решка.
«Таємниці кримінального світу»
Морський сезон»
03.35 «Легенди бандитської
11:00, 17:25, 23:50 Т/с
Одеси» 04.00 «Правда життя»
«Мисливці за

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ

06:00 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10, 02:00, 03:35,
05:00 Новини 06:35, 07:10,
08:10, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Домашні
вогнища» 11:30 Д/ц «Аромати
Південної Африки» 12:05, 14:10
Телепродаж 12:20, 13:10 Енеїда
14:25 Д/ц «Аромати Чилі»
15:10 «Герої України. Крути.
Перша Незалежність» 16:15
Д/ц «Боротьба за виживання»
17:25 Наші гроші 18:20, 00:00,
02:40 Тема дня 19:20 Д/ц «Дикі
тварини» 19:55 Д/ц «Суперчуття» 21:30, 23:40, 02:25
UA:Спорт 21:45 Розважальна
програма з Майклом Щуром
22:15 Т/с «Епоха честі» 00:50
Схеми. Корупція в деталях 01:15
Спільно 01:45 Своя земля
04:05 UA:Фольк. Спогади 05:25
#ВУКРАЇНІ

05:30 Вар’яти (12+)
07:05, 08:00 Kids Time
07:10 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
08:05 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
10:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки» (16+)
14:20 Х/ф «РОБОСАПІЕН:
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
16:10 Х/ф «КОСМОС МІЖ
НАМИ» (12+)
18:20 Х/ф «ЗЕМНЕ ЯДРО»
21:00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
22:50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:15, 14:25 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
15:25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
20:15 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
22:45 «Світ навиворіт 11: Китай»

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
08:20, 01:40 Правда життя
09:55, 00:30 Речовий доказ
11:05, 18:15 Сучасні дива
12:00, 17:15 Елемент 13:00,
22:35 Суперчуття 14:00 Історія
українських земель 14:45, 19:55
У пошуках істини 15:30, 23:35
Загадки Всесвіту 16:20, 21:45
Ефект Нострадамуса 19:10
Скарб.UA 20:45 Секрети Другої
світової 02:40 Україна: забута
історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
09:15, 19:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
11:00, 17:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»

2+2

06:00, 07:50 Т/с «Рекс-2»
09:25, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:50 «ДжеДАІ»
ІНТЕР
10:45, 17:15 «Загублений світ»
05.30, 22.00 «Слідство вели... з
13:40 «Помста природи»
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини 14:00 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ» (16+)
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
15:30 Х/ф «МОРСЬКИЙ
з Інтером» 10.00 Корисна
ПІХОТИНЕЦЬ-2» (16+)
програма 11.10 Т/с «Мене
19:25 Т/с «Ментівські війни.
звати Мелек» (12+) 12.25 Х/ф
Харків-2» (16+)
«ТРУП МОГО ВОРОГА» (16+)
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце
14.45, 15.40 «Речдок» 16.35
злочину-5» (16+)
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 01.30 Ток-шоу
ФУТБОЛ-1
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
06.00, 13.45 Yellow 06.10
Особливий випадок. Третій
Еспаньйол - Атлетік. Чемпіонат
зайвий» 23.45 Т/с «Спокуса»
Іспанії 08.00, 17.45 Топ-матч
(12+) 03.00 Подробиці 03.45
08.10 Баєр - Фортуна.
«Щоденник вагітної» 05.00
Чемпіонат Німеччини 10.00,
«Top Shop»
15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 Наполі - Ювентус.
УКРАЇНА
Чемпіонат Італії 12.00 Валенсія
- Барселона. Чемпіонат Іспанії
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
13.55 Айнтрахт - Лейпциг.
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, Чемпіонат Німеччини 15.55
Шахтар - Войводина.
23:00 Сьогодні
Контрольна гра 17.55 Чемпіонат
09:30 Зірковий шлях
Італії. Огляд туру 18.50
11:30 Реальна містика
Вальядолід - Реал. Чемпіонат
13:30, 15:30 Агенти
Іспанії 20.40 Торіно - Аталанта.
справедливості (12+)
Чемпіонат Італії 22.45 Чемпіонат
17:00 Історія одного злочину
Іспанії. Огляд туру 23.40 Лілль
(16+)
- ПСЖ. Чемпіонат Франції
19:50 Ток-шоу «Говорить
01.30 Чемпіонат Франції. Огляд
Україна»
туру 02.25 Верона - Лечче.
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
Чемпіонат Італії 04.10 Севілья (16+)
Гранада. Чемпіонат Іспанії
23:20 Гучна справа

СТБ
06:30, 18:00 Один за всіх (16+)
07:45 Х/ф «У МОЇХ МРІЯХ»
(12+)
09:40 Х/ф «ПРИНЦЕСА
СПЕЦІЙ»
11:15 МастерШеф (12+)
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «Швабра»
22:40 Давай поговоримо про
секс (16+)

ICTV
05:40, 10:05 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
11:55, 13:20 Х/ф «СОНЦЕ, ЩО
СХОДИТЬ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:20, 21:20 Т/с
«Перевірка на міцність»
(16+)
17:05 Х/ф «ЧАС ВІДЬОМ» (16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:10 Секретний фронт
22:10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00,
09.00, 17.30, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою 08.30, 09.30,
17.05, 20.30, 21.30 Танька і
Володька 10.00, 19.00 4 весілля
12.00, 18.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «БІЛА ЗМІЯ» 15.40,
22.00 Казки У Кіно 16.35 Одного
разу в Одесі 23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Хамелеон» (16+)
01.00 (kat17+) 02.15 Теорія
зради 03.05 Т/с «Домашній
арешт» 03.55 Віталька

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Т/с
«Кулагін та партнери» (12+)
07.50, 17.00, 03.15 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 23.15, 02.45 «Свідок»
09.00 Х/ф «БУДНІ КАРНОГО
РОЗШУКУ» 10.40, 19.30 Т/с
«Альпійський патруль» (16+)
12.50 «Будьте здоровi» 14.05,
16.50, 03.40 «Речовий доказ»
18.20 «Вартість життя» 21.20,
23.45 Т/с «Хейвен» (12+) 01.45
«Таємниці кримінального світу»
04.05 «Легенди бандитської
Одеси» 04.30 «Правда життя»

ЧЕТВЕР, 30 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:30, 02:00, 03:35,
05:00 Новини 06:35, 07:10,
08:10, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 09:30, 02:45 Т/с
«Домашні вогнища» 11:30 Д/ц
«Аромати Південної Африки»
12:05, 14:10 Телепродаж
12:20 Енеїда 13:10, 04:05
UA:Фольк. Спогади 14:25
Д/ц «Аромати Чилі» 15:10,
17:25, 05:25 #ВУКРАЇНІ 15:45,
00:50 Бюджетники 16:15 Д/ц
«Боротьба за виживання»
18:25 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік»
21:30, 02:25 UA:Спорт 21:45
Схеми. Корупція в деталях
22:15 Флорбол. Чемпіонат
світу. Швейцарія - Україна.
Чоловіки 00:00 Розсекречена
історія 01:15 Спільно 01:45
Своя земля

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:10, 14:20 «Світ навиворіт 5: Індонезія»
15:25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
20:15 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+)
22:45 Х/ф «XXX»

ІНТЕР
05.30, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 Корисна програма
11.10 Т/с «Мене звати
Мелек» (12+) 12.25 Х/ф
«СМЕРТЬ НЕГІДНИКА»
(16+) 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00, 01.35

Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.05 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Третій зайвий» 23.50
Т/с «Спокуса» (12+) 03.50
«Щоденник вагітної» 05.00
«Top Shop»

П’ЯТНИЦЯ, 31 СІЧНЯ
НОВИЙ КАНАЛ

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч 06.10 Шахтар
- Войводина. Контрольна
гра 08.00, 20.30 Yellow
08.10 Шарлеруа - Брюгге.
Чемпіонат Бельгії 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 Вальядолід - Реал.
УКРАЇНА
Чемпіонат Іспанії 12.05
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Торіно - Аталанта. Чемпіонат
Італії 13.55 Баварія - Шальке.
Україною
Чемпіонат Німеччини
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
15.55 Шахтар - Словацко.
19:00, 23:00 Сьогодні
Контрольна гра 17.45
09:30 Зірковий шлях
Чемпіонат Франції. Огляд туру
11:30 Реальна містика
18.40 Рома - Лаціо. Чемпіонат
13:30, 15:30 Агенти
Італії 20.40 Валенсія справедливості (12+)
МЕГА
Барселона. Чемпіонат
17:00 Історія одного злочину
06:00 Бандитський Київ
Іспанії 22.45 Чемпіонат
(16+)
08:25, 01:40 Правда життя
Німеччини. Огляд туру 23.40
19:50 Ток-шоу «Говорить
09:35, 00:30 Речовий доказ
Баєр - Фортуна. Чемпіонат
Україна»
10:45, 18:15 Сучасні дива
Німеччини 01.30 Чемпіонат
21:00 Т/с «Жіночий лікар 4»
Іспанії. Огляд туру 02.25
11:40, 17:15 Елемент 12:40,
(16+)
22:35 Суперчуття 13:40 Історія Атлетіко - Леганес. Чемпіонат
Іспанії 04.10 Інтер - Кальярі.
23:20 Слідами газової
українських земель 14:35,
19:55 У пошуках істини 15:25, Чемпіонат Італії
капітуляції
23:35 Загадки Всесвіту 16:20,
ТЕТ
21:45 Ефект Нострадамуса
СТБ
17:45 Світ дикої природи
06.00
ТЕТ
Мультиранок
05:15, 18:00 Один за всіх (16+) 19:05 Скарб.UA 20:45
08.00, 09.00, 17.30, 20.00,
06:25 Хата на тата (12+)
Секрети Другої світової 02:40 21.00 Одного разу під
08:55 Т/с «Коли ми вдома.
Прихована реальність
Полтавою 08.30, 09.30,
Нова історія»
17.00, 20.30, 21.30 Танька
К-1
і Володька 10.00, 19.00
10:50 МастерШеф (12+)
4 весілля 12.00, 18.00
06:30 «TOP SHOP»
17:25, 21:55 Відлік часу
Панянка-селянка 13.50 Х/ф
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
08:15 «Орел і Решка. Шопінг» «ПРЕКРАСНІ СТВОРІННЯ»
20:05 Т/с «Швабра»
(16+) 16.00, 22.00 Казки У
22:40 Я соромлюсь свого тіла 09:15, 19:10 «Орел і Решка.
Кіно 16.30 Одного разу в
Морський сезон»
(16+)
11:00, 17:25 Т/с «Мисливці за Одесі 23.00 Сімейка У 00.00
Т/с «Хамелеон» (16+) 01.00
ICTV
реліквіями»
(kat17+) 02.15 Теорія зради
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
05:40 Громадянська оборона
03.05 БарДак 03.55 Віталька
Навколо світу»
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
НТН
2+2
09:15, 19:20 Надзвичайні
05.00 «Top Shop» 06.00 Т/с
06:00, 07:50 Т/с «Рекс-2»
новини
«Кулагін та партнери» (12+)
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:05 Секретний фронт
07.55, 17.00 «Випадковий
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
11:50, 13:15 Х/ф «В ТИЛУ
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
10:50, 17:20 «Загублений світ» 19.00, 23.15, 02.40 «Свідок»
ВОРОГА» (16+)
13:45 «Помста природи»
12:45, 15:45 Факти. День
09.00 Х/ф «ПРАВО НА
14:10 Х/ф «СВІТ РОБОТІВ»
14:10, 16:20, 21:20 Т/с
ПОСТРІЛ» 10.40, 19.30 Т/с
(16+)
«Перевірка на міцність»
«Альпійський патруль» (16+)
15:35 Х/ф «АНДРОЇД(16+)
12.50 «Вартість життя» 14.05,
16.50, 03.15 «Речовий доказ»
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ»
16:30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
18.20, 04.00 «Правда життя»
(16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
20:10 Антизомбі. Дайджест
(12+) 01.45 «Таємниці
Харків-2» (16+)
22:15 Х/ф «СЕЗОН УБИВЦЬ»
кримінального світу» 03.35
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце
(18+)
«Легенди бандитської Одеси»
злочину-5» (16+)
23:45 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
05:20 Вар’яти (12+)
07:00, 08:00 Kids Time
07:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
08:05 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
10:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки» (16+)
14:50 Х/ф «ЗАТУРА»
16:40 Х/ф «РЕПРОДУКЦІЯ»
(16+)
18:50 Х/ф «ЗОРЯНИЙ
ДЕСАНТ»
21:00 Х/ф «РАЙОН 9» (16+)
23:10 Х/ф «ГРЕББЕРСИ»
(16+)

СУБОТА, 1 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ

19:05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+) Шахтар - Словацко. Контрольна
гра 10.00, 15.40, 22.30
21:00 Х/ф «ХЕНКОК» (16+)
06:00 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
Футбол NEWS 10.20 Yellow.
22:50 Х/ф «ЯВИЩЕ» (16+)
06:30, 07:15, 08:10, 09:10
Прем’єра 10.30 Герта - Шальке.
Доброго ранку, Країно! 07:00,
МЕГА
Чемпіонат Німеччини 12.10
08:00, 09:00, 21:00, 00:00,
УКРАЇНА
06:00 Бандитський Київ 07:05, Шарлеруа - Брюгге. Чемпіонат
02:00, 03:30, 05:00 Новини
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
00:40 Містична Україна 07:50, Бельгії 13.55 Вільярреал 09:30 Суспільно-політичне
Осасуна. Чемпіонат Іспанії
18:15 Код доступу 09:45
07:30 Зірковий шлях
ток-шоу «Зворотний відлік»
16.00, 21.10 «Бундесліга
Речовий доказ 10:55 Секрети
08:40, 15:20 Т/с «Друге життя
12:00 Флорбол. Чемпіонат
weekly». Чемпіонат Німеччини
Другої світової 12:55 101 вид
Єви» (12+)
світу. Польща - Україна. Чоловіки
16.25 LIVE. Боруссія (Д) - Уніон.
зброї, що змінила світ 14:35
13:15, 14:35 Телепродаж
17:00, 21:00 Т/с «Лабіринт»
Чемпіонат Німеччини 17.15,
Сучасні дива 15:25 Загадки
13:35 Д/ц «Мегаполіси» 14:50, 20:00 Головна тема
23.40 Yellow 18.25 Чемпіонат
Всесвіту 16:15 Суперчуття
01:15 #ВУКРАЇНІ 15:55 Д/ф
23:00 Х/ф «ПІГУЛКА ВІД
Італії. Передмова до туру 18.55
21:00 НЛО з минулого 22:40
«Перехрестя Балу» 17:00 Т/с
СЛІЗ» (16+)
LIVE. Кальярі - Парма. Чемпіонат
Елемент 00:10 Світ дикої
«Епоха честі» 18:00 Д/ф «Дика
Італії 19.45 Футбол Tables
природи 01:25 Правда життя
Африка» 18:55 Д/ф «Острови.
СТБ
20.55, 01.40, 03.40 Топ-матч
Карибські острови. Занурення
05:15 МастерШеф.
21.40 LIVE. Сассуоло - Рома.
К-1
з акулами» 19:55 Д/ц «Світ
Професіонали (12+)
Чемпіонат Італії 23.50 Реал
дикої природи» 21:20 Д/ц
06:30 «TOP SHOP»
19:00 Х-фактор
- Атлетіко. Чемпіонат Іспанії
«Боротьба за виживання» 22:00
07:50 М/с «Земля до початку
21:45 Хата на тата (12+)
01.50 Лейпциг - Боруссія (М).
Х/ф «НАСЛІДКИ КОХАННЯ»
часів»
23:35 Х/ф «ХТО Б КАЗАВ»
Чемпіонат Німеччини 03.55
00:20 Розсекречена історія
08:30 «Ух ти show»
Гарнада - Еспаньйол. Чемпіонат
01:45 Пліч-о-пліч 02:20 Сильна
09:35 Х/ф «КОСМІЧНІ ВОЇНИ» Іспанії
ICTV
доля 03:55 Бюджетники 05:25
(16+)
05:00 Факти
Спільно
ТЕТ
05:30 Особливості національної 11:20 Х/ф «ОСОБИСТЕ» (16+)
13:20 Х/ф «ЗАКОНИ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.30
роботи
1+1
ПРИВАБЛИВОСТІ»
М/ф «Лісова братія» 12.00 Х/ф
08:55 Х/ф « РАНД-РЕВАНШ»
06:05, 07:00 «Життя відомих
15:00 «Орел і Решка. Навколо
«КАЛОШІ ЩАСТЯ» 13.10,
(16+)
людей»
світу»
00.00 Сімейка У 16.45 Х/ф
10:50 Скетч-шоу «На трьох»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
«ПІСЛЯЗАВТРА» 19.00, 21.00
(16+)
10:00 Х/ф «ХXX» (16+)
2+2
Одного разу під Полтавою
12:45 Факти. День
12:15 Х/ф «ХІТМЕН: АГЕНТ
06:00, 08:55 «Загублений світ» 19.30, 21.30 Танька і Володька
13:00 Дизель шоу (12+)
47» (16+)
16:45 Х/ф «ЧОРНА ДІРА» (16+) 08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018» 22.00 Ігри Приколів 23.00
14:10 Х/ф «К-9: СОБАЧА
13:20 Х/ф «МОРСЬКИЙ
Одного разу в Одесі 01.00
18:45 Факти. Вечір
РОБОТА»
ПІХОТИНЕЦЬ-3: ТИЛ» (kat17+) 02.15 Теорія зради
19:10
Х/ф
«РІДДІК
3D»
(16+)
16:10, 20:15 «Новорічний
(16+)
03.05 БарДак 03.55 Віталька
21:10 Х/ф «ХРОНІКИ
вечірній квартал»
15:00 Х/ф «МОРСЬКИЙ
РІДДІКА»
(16+)
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
НТН
ПІХОТИНЕЦЬ-4» (16+)
23:10 Х/ф «НАРОДЖЕННЯ
новин»
16:40 Х/ф «МІСТО
05.00, 04.50 «Top Shop»
НАЦІЇ»
(16+)
23:50 «Світське життя. 2020»
ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ» 05.30, 12.00 «Легенди
(16+)
карного розшуку» 06.00
НОВИЙ
КАНАЛ
ІНТЕР
18:15 Х/ф «ЮРСЬКІ ІГРИ»
Х/ф «РЕСПУБЛІКА ШКІД»
05:25
Таємний
агент
(16+)
05.25 «Чекай на мене. Україна»
08.00 Х/ф «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ
06:30
Таємний
агент.Пост-шоу
19:45 Х/ф «ЧУЖИЙ: ЗАПОВІТ» ОПІВДНІ» 15.35, 03.00
07.05 Х/ф «ШЕЛЬМЕНКО08:50 Ревізор
(16+)
ДЕНЩИК» 09.00 «Готуємо
«Випадковий свідок»
10:50 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
22:00 Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ
разом. Домашня кухня» 10.00
18.05 «Круті 90-ті» 19.00,
12:20 Х/ф «ГЛОБАЛЬНЕ
ХИЖАКА» (18+)
«Корисна програма» 11.10
02.35 «Свідок» 19.30 Х/ф
ВТОРГНЕННЯ: БИТВА 23:45 Х/ф «ПРОЕКТ Е.1337:
Х/ф «БРОНЗОВИЙ ПТАХ»
«КУБАНСЬКІ КОЗАКИ»
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
АЛЬФА» (16+)
15.00 Х/ф «НЕВЛОВИМІ
21.35 Х/ф «ЯК УКРАСТИ
(16+)
МЕСНИКИ» 16.30, 20.30
ДІАМАНТ» (16+) 23.30 Х/ф
ФУТБОЛ-1
14:50
Х/ф
«ЗОРЯНИЙ
Т/с «Не жіноча робота» (12+)
«РЕВОЛЬВЕР» (16+) 01.35
20.00, 02.10 «Подробиці»
ДЕСАНТ»
06.00 Лілль - ПСЖ. Чемпіонат
«Південь. Нерадянський Союз»
22.20 Х/ф «ТАК НЕ БУВАЄ»
17:00, 19:00 Kids Time
Франції 07.45 Чемпіонат Іспанії. 03.15 «Речовий доказ» 04.00
00.20 Х/ф «ДІДЬКА ЛИСОГО» 17:05 М/ф «Супершістка»
Передмова до туру 08.15
«Легенди бандитського Києва»

(16+) 02.40 «Орел і Решка.
Шопінг» 03.55 «Орел і Решка.
Перезавантаження» 04.35
«Орел і Решка. Дива світу»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 16:00, 18:00, 21:00,
23:10, 02:00, 05:00 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно! 09:30
Т/с «Домашні вогнища» 10:30
Скелетон. Кубок світу. СентМоріц. Заїзд 1 11:35, 13:40
Телепродаж 11:55 Скелетон.
Кубок світу. Сент-Моріц. Заїзд
2 13:10 Д/ц «Мегаполіси»
14:00 Флорбол. Чемпіонат
світу. Словенія - Україна.
Чоловіки 16:15 Д/ц «Боротьба
за виживання» 17:25 Схеми.
Корупція в деталях 17:55
VoxCheck 18:20, 00:00 Тема
дня 19:20 Д/ц «Дикі тварини»
19:55 Д/ц «Тваринна зброя»
21:30, 23:40, 02:25 UA:Спорт
21:50 Перша шпальта 22:15
Т/с «Епоха честі» 00:50, 05:25
#ВУКРАЇНІ 01:15 Спільно
01:45 Своя земля 02:40
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:20, 14:25 «Світ навиворіт - 5:
Індонезія»
15:40 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
20:15, 22:10 «Жіночий квартал»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 Корисна програма
11.05 Т/с «Мене звати
Мелек» (12+) 12.25 Х/ф
«НЕПРИБОРКАНИЙ» (16+)
14.45, 15.40, 23.45 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий

випадок» 18.00, 01.30 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 03.00
«Орел і Решка. Шопінг» 04.15
«Подорожі в часі» 04.55 «Top
Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
12:30, 15:30 Т/с «Утікачка»
(12+)
17:00 Історія одного злочину
(16+)
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
06:05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
07:00 Х/ф «НІЧ ВІДПОЧИНКУ
ДЛЯ МАМИ» (12+)
09:00 Т/с «Швабра»
16:35, 18:00 Х/ф «ПАНІ
ПОКОЇВКА»
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
19:10 Х/ф «ХТО Б КАЗАВ»
21:00 Х/ф «НУ ХТО Б КАЗАВ
2»
22:35 Х/ф «НУ ХТО Б КАЗАВ
2»
23:15 Х/ф «ЖІНОЧА ІНТУЇЦІЯ»

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:05 Антизомбі. Дайджест
11:00, 13:20 Х/ф « РАНДРЕВАНШ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:20, 22:55 Скетч-шоу
«На трьох» (16+)
18:45 Факти. Вечір
20:05 Дизель шоу (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Вар’яти (12+)
07:00, 08:00 Kids Time

07:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»
08:05 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
10:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки» (16+)
13:40 Х/ф «ЗАГУБЛЕНІ В
КОСМОСІ»
16:10 Х/ф «СІМ СЕСТЕР»
(16+)
18:40 Х/ф «КОВБОЇ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)
21:00 Х/ф «ТИХЕ МІСЦЕ»
(16+)
22:50 Х/ф «КОКНІ ПРОТИ
ЗОМБІ» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:55, 01:40 Правда життя
09:30, 00:30 Речовий доказ
10:40, 18:15 Сучасні дива
11:35 Елемент 12:35, 22:35
Суперчуття 13:35, 20:45
Секрети Другої світової 14:35,
20:00 У пошуках істини 15:25,
23:35 Загадки Всесвіту 16:20,
21:45 Ефект Нострадамуса
17:15 Світ дикої природи
19:05 Теорія Змови 05:35
Квітка Цісик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
09:15, 21:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
11:00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:15 Х/ф «ЗАКОНИ
ПРИВАБЛИВОСТІ»
19:00 Х/ф «ОСОБИСТЕ» (16+)

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Рекс-2»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:15 «Загублений світ»
13:45 «Цілком таємно-2017»
14:15 «Помста природи»
14:35 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ
БОЄЦЬ» (16+)
19:25 Х/ф «В’ЯЗЕНЬ» (16+)
21:10 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
(16+)
22:55 Х/ф «ПРИРЕЧЕНІ-2»
(18+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч
06.10 Айнтрахт - Лейпциг.
Чемпіонат Німеччини 08.10
Торіно - Аталанта. Чемпіонат
Італії 10.00, 15.40, 22.15
Футбол NEWS 10.15 Шахтар
- Словацко. Контрольна гра
12.00, 21.15 Yellow 12.10
Боруссія (М) - Майнц.
Чемпіонат Німеччини 13.55,
04.00 Наполі - Ювентус.
Чемпіонат Італії 15.55 Валенсія
- Барселона. Чемпіонат Іспанії
17.45 Лілль - ПСЖ. Чемпіонат
Франції 19.30 Шарлеруа Брюгге. Чемпіонат Бельгії
21.25 LIVE. Герта - Шальке.
Чемпіонат Німеччини 23.25
«Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини. Прем’єра 23.55
Вальядолід - Реал. Чемпіонат
Іспанії 01.40 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 02.10
Баварія - Шальке. Чемпіонат
Німеччини

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00, 20.00 Одного
разу під Полтавою 08.30,
09.30, 20.30 Танька і Володька
10.00, 19.00 4 весілля 12.10
Панянка-селянка 14.10 М/ф
«Епік» 16.00 Казки У Кіно
16.30 Одного разу в Одесі
17.00 М/ф «Ранго» 21.00 Х/ф
«ПЕРСІ ДЖЕКСОН: МОРЕ
ЧУДОВИСЬК» 23.00 Х/ф
«ВЕСІЛЬНИЙ МАРШ - 3:
ЗУСТРІЧАЙТЕ НАРЕЧЕНУ»
00.30 (kat17+) 01.45 Теорія
зради 02.35 БарДак 03.25
Віталька

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00
Т/с «Кулагін та партнери»
(12+) 07.55, 17.00, 03.10
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40
«Свідок» 09.00 Х/ф «ЦЕ БУЛО
В РОЗВІДЦІ» 10.45, 19.30 Т/с
«Альпійський патруль» (16+)
12.50, 04.00 «Правда життя»
14.05, 16.50, 03.40 «Речовий
доказ» 18.20 «Таємниці світу»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен» (12+)
01.45 «Таємниці кримінального
світу»

НЕДІЛЯ, 2 ЛЮТОГО
«ЗАГНАНІ» (16+) 22.30 Х/ф
UA: ПЕРШИЙ
«СФЕРА» (12+) 00.30 «Речдок»
06:00 М/с «Кмітливий
Сяоцзі» 06:30, 07:15, 08:10,
УКРАЇНА
09:10 Доброго ранку, Країно!
06:30 Сьогодні
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
07:30 Зірковий шлях
00:00, 02:00, 03:30, 05:00
09:00 Т/с «Лабіринт»
Новини 09:30 Енеїда 10:30,
12:50 Т/с «Я ніколи не плачу»
11:40 Телепродаж 10:45 Д/ц
«Мегаполіси» 12:00 Флорбол.
(12+)
Чемпіонат світу. Фінал. Чоловіки 17:00, 21:00 Т/с «Встигнути все
13:20 Х/ф «ГУЛЯКА» 15:20
виправити» (16+)
Д/ц «Дикі тварини» 15:55 Д/ф
19:00 Сьогодні. Підсумки з
«Заміновані вірністю» 17:00
Олегом Панютою
Т/с «Епоха честі» 18:55 Д/ф
23:00 Т/с «Ще один шанс»
«Унікальні Галапагоські острови.
Південна Америка» 19:55 Д/ц
СТБ
«Світ дикої природи» 21:25
05:40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
Розважальна програма з
історія»
Майклом Щуром 22:00 Х/ф
«КОХАННЯ ЖИВЕ ТРИ РОКИ» 07:35 Хата на тата (12+)
18:00 Слідство ведуть
00:20 Розсекречена історія
екстрасенси (16+)
01:15 #ВУКРАЇНІ 01:45 Пліч-о19:55 Один за всіх (16+)
пліч 02:20 Сильна доля 03:55
22:15 Детектор брехні (16+)
Бюджетники 05:25 Спільно

1+1
06:00 Мультфільм
06:25, 07:10 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
12:05 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
14:25 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
16:55 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+)
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
23:35 «Жіночий квартал 2019»

ІНТЕР
05.25, 11.00 «Орел і Решка.
Івлєєва vs. Бєдняков» 06.10
Х/ф «КАНІКУЛИ ПЕТРОВА
І ВАСЄЧКІНА. ЗВИЧАЙНІ Й
НЕЙМОВІРНІ» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Орел і решка.
Дива світу» 12.00 «Орел і
решка. Перезавантаження»
13.00 Х/ф «КОХАННЯ З
ПЕРЕШКОДАМИ» (16+) 15.05
Т/с «Мене звати Мелек» (12+)
18.10 Х/ф «ПРОГУЛЯНКА
ПО БАНКОКУ» (12+) 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф

ICTV
05:05 Еврика!
05:10 Факти
05:35 Не дай себе обдурити
06:25 Громадянська оборона
07:10 Антизомбі. Дайджест
08:05 Секретний фронт.
Дайджест
08:55 Т/с «Відділ 44» (16+)
12:30, 13:00 Х/ф «ЧОРНА
ДІРА» (16+)
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «ХРОНІКИ
РІДДІКА» (16+)
16:45 Х/ф «РІДДІК 3D» (16+)
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «НЕЙМОВІРНИЙ
ГАЛК» (16+)
22:35 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ
ШЕРШЕНЬ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Таємний агент
06:20 Таємний агент. Пост-шоу
08:15, 10:05 Kids Time
08:20 М/ф «Хранителі снів»
10:10 М/ф «Супершістка»
12:10 Х/ф «КОВБОЇ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)

14:30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
16:30 Х/ф «ХЕНКОК» (16+)
18:20 Х/ф «СКАРБ НАЦІЇ»
21:00 Х/ф «СКАРБИ НАЦІЇ:
КНИГА ТАЄМНИЦЬ»
(16+)
23:40 Х/ф «ТИХЕ МІСЦЕ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
06:50, 00:40 Містична Україна
07:40, 18:00 Код доступу 09:35
Речовий доказ 10:45 Секрети
Другої світової 12:45 НЛО з
минулого 14:20 Сучасні дива
15:10 Загадки Всесвіту 16:00
Суперчуття 21:00 101 вид зброї,
що змінила світ 22:40 Світ дикої
природи 01:25 Гордість України

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку
часів»
08:30 «Ух ти show»
09:45 Х/ф «СТАТУС:
ОНОВЛЕНИЙ» (12+)
11:35 Х/ф «КОСМІЧНІ ВОЇНИ»
(16+)
13:20 «Орел і Решка. Навколо
світу»

Футбол NEWS 10.20 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020. Прем’єра
10.50 Боруссія (Д) - Уніон.
Чемпіонат Німеччини 12.40,
20.15, 23.55 Yellow 13.20
Сассуоло - Рома. Чемпіонат
Італії 15.10, 21.25 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020 15.55 LIVE.
Аталанта - Дженоа. Чемпіонат
Італії 17.55 Реал - Атлетіко.
Чемпіонат Іспанії 19.25 LIVE.
Севілья - Алавес. Чемпіонат
Іспанії 21.55 LIVE. Барселона
- Леванте. Чемпіонат Іспанії
00.05 Ювентус - Фіорентина.
Чемпіонат Італії 01.55
Топ-матч 02.10 Падерборн
- Вольфсбург. Чемпіонат
Німеччини 04.00 Мілан Верона. Чемпіонат Італії

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок 10.30
М/ф «Жив собі кіт» 12.05
Х/ф «ЖИВА ВОДА» 13.15
Сімейка У 15.00 Х/ф «ЛЕОН
- КІЛЕР» (16+) 17.00 Х/ф
«ПЕРСІ ДЖЕКСОН: МОРЕ
ЧУДОВИСЬК» 19.00, 21.00
Одного разу під Полтавою
19.30, 21.30 Танька і
Володька 22.00 Ігри Приколів
23.00 Одного разу в Одесі
2+2
00.00 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
06:00 «Угон по-нашому»
МАРШ - 3: ЗУСТРІЧАЙТЕ
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:00 «Шалені перегони 2018» НАРЕЧЕНУ» 01.30 (kat17+)
02.45 Теорія зради 03.35
11:00 «Він, вона та телевізор»
Віталька
12:55 Х/ф «40 ДНІВ ТА
НОЧЕЙ» (16+)
НТН
14:30 Х/ф «В’ЯЗЕНЬ» (16+)
05.20 Х/ф «ГУ-ГА» 07.50
16:10 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
«Страх у твоєму домі» 11.25
(16+)
17:55 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
Х/ф «КУБАНСЬКІ КОЗАКИ»
20:00 Х/ф «ДЖОН ВІК» (16+) 13.25 Х/ф «ТАМ, НА
21:50 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+) НЕВІДОМИХ ДОРІЖКАХ...»
23:20 Т/с «Третього не дано» 14.50 Х/ф «АНАНД»
17.05 Х/ф «ЯК УКРАСТИ
ФУТБОЛ-1
ДІАМАНТ» (16+) 19.00
Х/ф «ВОНИ ВОЮВАЛИ ЗА
06.00 Валенсія - Сельта.
БАТЬКІВЩИНУ» 22.00 Х/ф
Чемпіонат Іспанії 07.45,
«ВЕЛИКИЙ ВИБУХ» (18+)
12.50 «Бундесліга weekly».
00.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
Чемпіонат Німеччини 08.15
(16+) 02.05 «Легенди карного
Кальярі - Парма. Чемпіонат
розшуку»
Італії 10.00, 15.40, 22.45
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n Неспокійні серця

Усі фото Олександра ПІЛЮКА.

На таких зустрічах ветерани відчувають себе потрібними. Леся Влашинець не лише деруни товаришам смажила,
а й продемонструвала, що русалки бувають і зимою.

Гарячі тертюхи зі сметаною після купання
дуже смакують.

ГОРОХІВСЬКИМ МІЛІЦІОНЕРАМ ГУРТОМ
НАВІТЬ В ОПОЛОНЦІ ТЕПЛО
Колишні працівники органів
внутрішніх справ району,
які об’єналися у громадську
організацію «Ветеран», щороку
19 січня збираються на ставку
у селі Марковичі, щоб разом
відсвяткувати Водохреще

в хаті
« Замикатися
на дивані з телевізором —
це ще не для нас!
»

Леонід ОЛІЙНИК

ля чого вам ці водні процедури? — питаю очільника ветеранів Ігоря Богоноса.
— Для бадьорості духу і щоб показати, що ми — козаки!
Щоправда, крім козаків, зібралися
на озері ще й козачки: дружина колишнього правоохоронця Валентина Костюк і журналістка Леся Влашинець,
яка, як виявилося, старший лейтенант
МВС.
— Ми не поліцейські, ми — міліціонери, — наголосив на початку розмови Ігор Богонос. Мовляв, «колись були
«мєнти», а тепер більше «понти».
Свою організацію горохівчани
створили ще 2006 року. Нині вона
налічує 42 учасники. Пенсіонери часто зустрічаються, підтримують один
одного, разом проводять дозвілля,
подорожують країною, бувають за
кордоном, відвідують святі місця, моляться за померлих товаришів, а ще

—Д

l l БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!

Реальна історія, що стане вам у пригоді
ригодіі

Читанка
для всіх

с. 12

Фото google.com.

Як не дати шахраям
розвести вас по телефону

»

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Фото tv.ua.

«Фаліон, батальйон, мільйон... — так гармонує!»

с.

13—15

»

У чому сила
ила
сть
і слабкість
чоловікаа № 1
у світі —
Джеймсаа
Бонда

Як не дати
дат шахраям
ррозвести вас
телефону
по телеф
лефону

Фото wz.lviv.ua.

На шостому десятку літ
солістка «Лісапетного
батальйону» Наталія
Фаліон має воістину
всенародну любов,
а на додачу до неї
нещодавно отримала
ще й «сердечний» бонус.
Який?

l ЗІРКА «Я не буду нести всяку дурню, аби тільки
комусь сподобатися», — запевняє актор Деніел
Крейг (на фото), який уп’яте зіграв роль агента 007

ється допомагати учасникам, які потрапили в біду.
— У нас був дуже важкий момент,
коли чоловік захворів, то ветерани нас
підтримали і морально, і матеріально.
Я завжди долучаюся до їхніх заходів і
ніколи не шкодую, — розповіла Валентина Костюк.
Про атмосферу дружби і взаємовиручки в організації також говорили
колишні правоохоронці Леонід Галій та

Солістка «Лісапетного
батальйону»
Наталія Фаліон:
«І лечу я по життю
лісапетом,
наче танком»

«І лечу
я по життю
лісапетом,
наче
танком»

У чому сила і слабкість
чоловіка № 1 у світі —
Джеймса Бонда

дружно відстоюють свої права.
Декілька разів ветерани протестували під Кабміном, де вимагали достойних пенсій. Нагадаємо, виплати
колишнім правоохоронцям протягом
кількох років не індексували. Пан Ігор
каже, що це особливо принизливо виглядало на фоні захмарних зарплат
високопосадовців.
Оскільки грошей пенсіонерам і досі
часто не вистачає, організація намага-

«Читанка для всіх»:
х»:

корисні поради

»

Цей акордеон Валентину Осоховському
подарував батько.

Читайте у січневому випуску іншого нашого видання

23 січня
2020 року №1 (15)
Ціна 10 грн

с. 5—8

Про волинського «дядю Стьопу
міліціонера» навіть вірші складали.

Для тих, хто має дачу —
Місячний календар робіт
на городі
та в садку наа
І півріччя
2020 року
с. 27
7

»
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Ігор Костюк, а ще водій активістів, який
не належить до міліцейської братії, але
завжди бере участь у всіх ініціативах,
Віктор Холонівець.
— Ми працювали в одному райвідділі, тому знаємо один про одного,
можливо, більше, ніж наші сусіди чи
навіть дружини. Розуміємо, з ким можна піти у розвідку, а з ким не варто. В
інших сферах люди працювали від 9.00
до 18.00, а в нас день був завжди ненормований, — так пояснив згуртованість колишніх міліціонерів інший член
організації, Петро Бабій. Він каже, що
нині у нього звання «пенсіонер» і така ж
посада, втім, наголошує: «Замикатися
в хаті на дивані з телевізором — це ще
не для нас!».
Яскраво підтвердив слова колеги перший шериф району Валентин
Осоховський, який узяв із собою акордеон і зачарував нас своєю грою. За
його словами, захоплення музикою у
дитинстві запозичив у батька, котрий
грав на кількох інструментах. Валентин Васильович присвятив своєму вже
покійному татові пісню «Десь там біля
Львова старий дуб стоїть» (варіація
«Там під Львівським замком». — Ред.).
Чоловік запевняє, що виконував цю
композицію завжди, хоча совєти і забороняли її співати.
Одним із найяскравіших купальників на марковичівському ставку був
Степан Степанович Рудь, легандарний дільничий, про якого вже писала
«Волинь». Він признався, що колись
навіть у дитячих садочках району малюкам казали: «Не пустуй і тихо будь,
бо прийде до тебе Рудь!». Та й досі горохівчани, коли трапиться якийсь злочин, бідкаються, що не вистачає у місті
такого правоохоронця, яким був «дядя
Стьопа міліціонер».
Ветерани помолилися, скупалися,
поспівали пісень і зісмажили на вогнищі дерунів, а найголовніше — вони
побачили
почули
один
одного.
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