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Ірина поєднує військову службу із навчанням
за індивідуальним графіком у Луцькому коледжі рекреаційних
технологій і права.
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Батько з донькою
в один день записалися
в Збройні сили України!

Фото Сергія НАУМУКА.

n Наша історія

Віктор та Ірина
Семенюки із села
Рудка Маневицького
району уже майже рік
служать контрактниками
в зенітно-ракетному
полку. Нещодавно
вони повернулися
із зони проведення
ООС на першу
ротацію у ВолодимирВолинський. Позаду
в них — вишкіл
у навчальному центрі
«Десна», а в Ірини —
ще у навчальному центрі
військ зв’язку в Полтаві
і виконання бойових
завдань на Луганщині

«Ми відповідаємо за безпеку
й оборону повітряного
простору», — каже Віктор
Іоникійович, який у зоні
проведення ООС — стрілець–
зенітник.

Юлія МУЗИКА

«НАЙВАЖЧЕ БУЛО
ВПЕРШЕ ОДЯГНУТИ
БРОНЕЖИЛЕТ
І ПРОЙТИ З НИМ
ДВА З ПОЛОВИНОЮ
КІЛОМЕТРИ»

Галина Короляк справжньою рятівницею Холмської ікони Богородиці
вважає Любу Коробчук (на фото зверху праворуч).

— Я розрахувався
із роботи у Маневицькій
ВК-42 й пішов до військкомату стати на облік,
де й запропонували мені
службу за контрактом.
Спочатку вагався. Приїхав додому й розповів
доньці, а її це так зацікавило, що невдовзі ми з нею

ХОЛМСЬКУ ІКОНУ
ВИНЕСЛИ З ВІЙНИ
НА ПЛЕЧАХ У ПОКРИВАЛІ

Закінчення на с. 8

Як рятували святиню, для «Волині» розповіла
очевидець тих далеких подій Галина Короляк
Сергій НАУМУК

— Дякуючи оцій людині, Любі Коробчук,
Холмська ікона з’явилася в Луцьку, — сива
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уже разом поїхали у військкомат й обоє підписали контракт, — розповідає
Віктор Семенюк, який про
професію військового ніколи й не думав, хоч на строковій службі в Збройних
силах був. Повернувшись
тоді з Криму, де служив
у десантних військах,
аж ніяк не планував пов’язати своє життя із армією.
Обрав фах лісівника, та,
закінчивши Шацький лісотехнікум, пропрацював
у цій галузі недовго.

Р

Е

К

Л

А

86-річна жінка простягає мені невелику
світлину. — Вона справжня героїня. Справа
в тому, що коли ми виїжджали…
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Доброго дня
вам, люди!

31 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.56, захід — 17.07, тривалість дня — 9.11).
Місяць в Овні. 8 день Місяця.
Іменинники: Кирило, Ксенія, Дмитро.
1 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.52, захід — 17.11, тривалість дня — 9.19).
Місяць в Овні, Тельці. 9 день Місяця.
Іменинники: Антон, Федір, Арсен.
Фото tvoemisto.tv.

2 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.51, захід — 17.13, тривалість дня — 9.22).
Місяць у Тельці. 10 день Місяця.
Іменинники: Інна, Захар.

Коли творчість стає сімейною традицією
Фото Юлії МУЗИКИ.

Художник–педагог опорного
закладу НВК «Колківська
ЗОШ І–ІІІ ст. — ліцей»
Маневицького району
Людмила Островська не уявляє
свого життя без мистецтва

www.volyn.com.ua

3 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.49, захід — 17.15, тривалість дня — 9.26).
Місяць у Тельці, Близнятах. 11 день
Місяця.
Іменинники: Анастасія, Максим, Євген.
4 ЛЮТОГО

Юлія МУЗИКА

— Зараз переважно малюю аквареллю й плету з бісеру ґердани. А
був період, коли мені дуже подобалося виготовляти ляльки–мотанки.
Тоді особливо часто доводилося
шити, — розповідає педагог.
А в кабінеті образотворчого
мистецтва від розмаїття ошатних
ляльок аж очі розбігаються — всі
оригінальні, яскраві, з українською
символікою й різноманітними модними аксесуарами.
Із 2000 року Людмила Островська — керівник художньої студії
«Палітра» Центру розвитку і творчості дітей та юнацтва Колківської
селищної ради, якій уже 11 років, як
присвоєно звання зразкової. Її вихованці не тільки кожну культурну
подію в житті школи та селища прикрашають виставками своїх робіт, а
й усю країну вражають витворами
образотворчого та декоративно–
прикладного мистецтва. У 2018–му
на всеукраїнському конкурсі «Сурми звитяги» із патріотичними роботами Анастасія Островська та
Марія Литвинова вибороли друге й

Сонце (схід — 7.48, захід — 17.17, тривалість дня — 9.29).
Місяць у Близнятах. 12 день Місяця.
Іменинники: Юрій, Леонтій, Тимофій.

n Зверніть увагу!

Лютий: календар
сприятливих днів
і магнітних бур

Людмила Островська зі своїми роботами.

третє місця. Минулоріч у числі переможців обласного конкурсу «Урок
казки» були Марія Литвинова, Ангеліна Бортнік і Вікторія Трощук.
Захопливою стала участь дівчат у
пленері юних художників «Україна
очима дітей», що проходив у Луцьку.
Нині у пані Людмили понад пів
сотні студійців із Колок, Старосілля,

Лист із США шукає
свого адресата у Луцьку
У наш стрімкий час інтернету особливо
цінними й душевними є паперові листи
у старих добрих конвертах. Великою
рідкістю стають нині поштові
відправлення, написані від руки. Але і їх
не завжди вдається миттєво доставити за
призначенням, як–от конверт із далекого
Сіетла (США)
Світлана ЗОЗУЛЯ

Трапляється, що люди вказують не зовсім точну адресу одержувача. Тому нерідко доводиться
перевіряти схожі варіанти, як і цього разу. Проте
у гуртожитку №6 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, що розташований на вулиці Кравчука, 36, запевнили, що Леся
Корнійчук тут не проживає.
Прошу відгукнутися представницю чарівної
половини з таким іменем і прізвищем, найімовірніше, таки лучанку, яка має рідних або знайомих
у Сіетлі. Можливо, хтось знає якусь інформацію
про цю людину, тоді телефонуйте за номером:
099-627-34-82. Адже кожен лист (та ще й із далеких країв) має знайти свого адресата!
Фото Світлани ЗОЗУЛІ.
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Куликовичів, Копилля та Годомичів.
А творчість у сім’ї Островських стає
вже традицією, адже мамин мистецький талант сповна передався і
донечці–десятикласниці Анастасії,
разом із якою Людмила Володимирівна влітку креативно розписала стіни корпусу початкової школи
Колківського НВК.

Спробуйте — не пошкодуєте!

Страви з печінки —
це апетитно й корисно!
Чого тільки не готують
вправні господині із
цього субпродукту! Від
повноцінних других
страв до салатів,
паштетів, ковбас
та різноманітних
закусок. Пропонуємо
вам скуштувати
салат «Везувій».
Він викладається
пластами, має ніжний смак, простий у приготуванні
Інгредієнти: 300 г печінки (найкраще — курячої),
2–3 мариновані огірки, 1 велика цибулина, 1 велика
морквина, 3 яйця, 2–3 зубці часнику, 100–150 г твердого
сиру, сіль, майонез — за смаком.
Приготування. Печінку помити, відварити до готовності, охолодити. Моркву натерти на велику тертку, цибулю порізати середніми кубиками, обсмажити
овочі, додавши трохи олії, до готовності. На дно тарілки
викласти натерту на крупну тертку печінку. Посолити,
змастити майонезом. Далі — мариновані огірки, потерті
на тертці з великими отворами. Третім шаром викласти
смажену моркву з цибулею. Часник пропустити через
прес, змішати з майонезом і змастити ним цей пласт
салату. Яйця натерти на середній тертці, посолити,
розрівняти, змазати майонезом. Зверху посипати салат тертим твердим сиром, прикрасити посіченою зеленню і поставити в холодильник на 2–3 години, щоб
просочився.
А в «Цікавій газеті на вихідні» за 30 січня — ціла
сторінка різних рецептів наїдків із печінки. І щотижня у
постійній рубриці «Пальчики оближеш!» — цікаві факти
про їжу, нові страви або ж незвичайні варіанти давно
відомих. Не пропустіть: 6 лютого — все про гранат!

Сприятливі дні цього місяця: 4, 13,
18, 29. Рекомендується у ці дні втілювати
в життя бізнес–проєкти — вони увінчаються успіхом. Також це гарний час для нових
знайомств.
Несприятливі дні: 2, 9, 16, 23. Як інформує nv.ua, астрологи радять утриматися від поїздок, спонтанних покупок.
Магнітні бурі у лютому:
незначні — 1, 2, 23, 24, 28, 29;
серйозні і тривалі — 4, 5, 6, 10, 11.
У цей момент можливі сильні головні болі,
стрибки тиску, слабкість, сонливість або безсоння. Тож у період коливань магнітного поля
більш ретельно стежте за своїм здоров’ям.

n Погода

«Буде зміна сезонівв
чи так і зависнемо
в лютому…»
Пише Юрій Іздрик, бо «з дня на день
з миті в мить» ми сподіємось хоч
на якісь зрушення в природі
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, 31 січня — хмарна погода,
вночі невеликі опади, вдень — помірні,
дощ з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7–12, місцями пориви — 15–20 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від мінус 2 до плюс
3, вдень — 1–6 градусів тепла. 1 лютого —
хмарно з проясненням, невеликий дощ.
Температура повітря вночі — від 0 до 5 градусів тепла, вдень — 4–9 із позначкою «плюс».
2-го — хмарно з проясненням, вночі помірні опади, вдень невеликий дощ. Температура повітря вночі — 1–6 градусів тепла,
вдень — 4–9 із позначкою «плюс». 3-го —
хмарно з проясненням, невеликий дощ.
Температура повітря вночі — від 0 до 5 градусів тепла, вдень — 1–6 із позначкою «плюс».
4-го — хмарно з проясненням, невеликий
дощ, уночі з мокрим снігом. Температура
повітря вночі — від мінус 2 до плюс 3, вдень
— від 0 до 5 градусів тепла.
У Рівному 31 січня — хмарна погода
буде триматися до самого вечора. На
зміну вранішньому мокрому снігові прийде дощ, який до вечора почне стихати.
Температура повітря — 1–3,
1 лютого — 2–6, 2-го —
6–8, 3-го — 2–4, 4-го — від
0 до 2 градусів тепла.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
К.
Тел. 72–38–94
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Фото img.zik.ua.

Ярина пообіцяла до останнього боронити все українське, за що віддав життя її Микола.

Коханого вбила куля російського снайпера.
Після похорону його наречену «розстріляли»
в автобусі російським фільмом
Українська волонтерка Ярина Чорногуз поверталася
до столиці, провівши в останню дорогу свого хлопця,
волинянина Миколу Сорочукa. Разом із подругою
Анастасією Конфедерат звернулися до водія
з проханням вимкнути серіал, створений у країніагресорі. «Мені гидко цілу ніч слухати телепродукт
окупантів», — сказала дівчина та аргументувала свою
позицію тим, що недавно повернулася із зони бойових
дій, а в лютому їде туди знову. До речі, там повним
ходом іде війна і майже щодня гинуть та калічаться
наші захисники. Водій це зробити відмовився, а дівчатгоспітальєрів не підтримав жоден із пасажирів
Ірина ПАСІЧНИК

ісля смерті нашого земляка Ярина Чорногуз стала
«волинською невісткою».
Це та дівчина, котра над бездиханним тілом коханого обіцяла:
«Я хочу смерті тому снайперу,
який тебе вбив. І він її отримає».
А у фейсбуці вона згадує про Миколу Сорочука з Лища найтеплішими словами: «Ця людина, його
доля, його вибір, його родина втілює все те, що в нас намагаються знищити. Все те, заради чого
я сама пішла на цю війну і чому
вирішила про неї писати. У ньому було все те, що хочу боронити
в людині».
Але навіть не встигли повернутися додому, як боронити
тендітним дівчатам довелося…
рідну мову. В автобусі для пасажирів увімкнули російський серіал. Після прохань та наполягань
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волонтерок, водій відмовився
зупинити фільм. Настя ввімкнула
камеру на телефоні, а той почав
вибивати апарат у неї з рук. Чоловік вимагав дізнатися думку
більшості пасажирів. «Я повернулася і пояснила все те саме
людям, і чи їм принципово дивитися російське кіно, пропонувала його вимкнути. На нас почала
нападати якась жінка, яка їхала
з Італії, що їй байдуже «на каком
язикє» і що ми вбивці, що їздимо
на війну, що вона нас туди не посилала. Решта пасажирів просто
промовчала. Згадку, що я вертаюся з похорону свого хлопця-бійця, який загинув, захищаючи їхню
можливість вільно пересуватися
неокупованими дорогами України, сприйняли мовчки з винуватими очима», — розповіла Ярина
Чорногуз. Прохання диспетчерки
фірми вимкнути російське кіно та

попросити вибачення за погрози
водій також проігнорував.
На знак протесту волонтерки вийшли з транспорту просто
на трасі: добиралися до Рівного
автостопом, а до Києва іншим автобусом. Про інцидент повідомили у соцмережі.
Уночі на автостанції у Києві
кілька десятків небайдужих прийшли зустріти хамовитого водія.
Хто не зміг — влаштували «телефонний терор» перевізнику:
писали відгуки на популярних
сайтах, телефонували диспет-

знак протесту волонтерки вийшли з транспорту
« Напросто
на трасі: добиралися до Рівного
автостопом, а до Києва іншим автобусом.
»
черам… До цього часу дівчата
вже добралися у столицю. Втім,
автобус, на котрий чекали люди,
так і не приїхав. «Водій, який вигнав Ярину Чорногуз і її подругу,
чомусь засцяв. Натомість фірма
попросила вибачення. Зазнала
фінансових і репутаційних збитків.
Пасажирів довелося висаджувати бозна-де. Частина клієнтів так
і не дочекалася свого автобуса,
марно телефонувала перевізнику,
бігала туди-сюди. Висновки зробили усі», — написав у фейсбуці
Сергій Мазур.
Згодом на скандал відреагували представники фірми Winew,
Р Е К Л А М А

ПРОДАЮТЬСЯ:
lкільця залізобетонні
на каналізацію, вигрібні ями,
септик з кришками
діам. 1.2, 1.7, 2.2 м,
l труби залізобетонні
діам. 0,5 м, 0, 7 м, 0,8 м.
ТЕЛ. 050 674 24 65.
ПРОДАЄТЬСЯ КАРТОПЛЯ
НАСІННЄВА ТА ХАРЧОВА СОРТУ
«АРІЗОНА» (голландська селекція).
Висока врожайність, відмінні
смакові якості, стійкість
до хвороб.

Тел. 0506742465.
Волонтери Луцька безкоштовно
віддадуть у добрі руки цуценят, кошенят,
дорослих стерилізованих собак і котів.
Можлива безкоштовна доставка.
Тел.: 0509743725, 0991884095.

які організовують маршрути. «Ми,
м’яко кажучи, шоковані вчинком
водіїв. По-перше, адміністрація
видає на кожний автобус флешки
з українськими стрічками, тому
нам на цей момент не зрозуміло, як російськомовний фільм
з’явився на екрані. По-друге, що
найбільше вразило нас, — це реакція водіїв, котрі відмовились
вимкнути його на прохання дівчини. Ми просимо вибачення за неприпустиму поведінку працівників
фірми. Наша позиція однозначна:
подібні ситуації ганебні й не по-

винні повторюватися в майбутньому», — переконують у Winew.
Але чи буде покараний скандальний водій і як — тут не зазначили.
Це обурило активістів.
Схвилювала ця історія волонтерський рух «Меценати для
солдата», члени якої висловили
співчуття з приводу важкої втрати
та попросили вибачення «за всіх
пасивних та інертних волинян й
інших українців, що їхали з цим
перевізником із Луцька до столиці». Волинські активісти повідомили, що партнери надають Ярині
право безоплатно користуватися
їхніми транспортними послугами.

«Тому що ваш коханий і побратим
віддав за це найбільшу ціну, яку
тільки можна, — поклав своє життя! Коли захочете приїхати провідати могилу Миколи чи родичів —
зв’яжіться, будь ласка, з нами
і ми вам посприяємо! Є люди,
котрі розділяють цей біль разом
з Яриною і просять вибачення, хоч
це і не їхня провина!» — інформують волонтери.
Ярина Чорногуз — співзасновниця проєкту «Переходь
на українську», перекладачка у видавництві «Жорж», координаторка
проєкту «Мовомарафон» — подякувала усім небайдужим за підтримку. Дівчина також закликає
не бути пасивними. «Нас насильно
за наші ж гроші в автобусних рейсах напихають продуктом окупанта. Особливо зважаючи на те, що
наше право не чути російськомовного продукту в публічному
просторі захищає Закон «Про
функціонування української мови
як державної». Те, що сталося зараз із нами з Настею, — наслідок
такого багаторічного толерування
й байдужості. Люди мають або відпочивати у поїздках, або слухати
і чути українське на своїх дорогах.
Не забувайте, що хтось ці дві прості речі боронить ціною власного
життя. Це наша реальність. Чекаємо, чи буде вибачення від водія.
Я за те, щоб ми всі порозумілися,
бо, як би гидко не вчинили українці
своєю пасивністю в автобусі, наш
ворог — Росія. І російські серіали — це те саме, що кулі в наш бік».
P.S. У вівторок компанія-перевізник Winew вдруге попросила вибачення за непорозуміння
та запевнила, що не знає, звідки
в автобусі з’явилась флешка з
російськомовними фільмами та
чому було проігноровано водіями розпорядження фірми про
вимкнення стрічки. «Прийнято
рішення про їх негайне відсторонення та готується наказ про їхнє
звільнення при поверненні з відрядження. На заміну екіпажу вже
відправлено інших водіїв. Кошти за
невикористану поїздку було компенсовано в повному обсязі. Водії
у телефонному режимі попросили вибачення», — інформують на
сторінці компанії. Тут зазначають,
що фірма дотримується виключно
проукраїнської позиції та робить
усе для того, аби подібна ситуація
більше ніколи не повторилася. n

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

30 січня 2020 Четвер

Погляд
Сергій ХОМІНСЬКИЙ,
доцент кафедри соціальних
комунікацій СНУ імені Лесі Українки

НА ДУШІ ЛИШ РАЗ
БУВАЄ +18
Мабуть, у кожного з нас є конкретні дні
з-поміж тисяч інших, які пам’ятатимемо
усе життя. Навіть поза тими, які пов’язані
із народженням (або ж, не доведи Господи,
смертю) дорогих нам людей. Серед таких
дат у мене — 2 лютого 2002 року. Тоді якраз
приїхав провідати своїх дідуся Стасіка
і бабцю Галю (татових батьків) в село
на Житомирщину
Пообідали, і я — попри протести рідних мені людей (мовляв, нащо воно здалося такому дорогому
для них гостю!) — заходився… згрібати торішнє
листя у садку. Ну а щоб не упріти… роздягнувся
аж до сорочки. Бо на термометрі, який висів біля
ґанку ще з часів мого дитинства, того дня було +18!
А довкруж гули дідусеві бджоли, які з нагоди такого
небувалого тепла зважилися на свій перший «постзимовий» виліт із вуликів.
Дідусь крутився біля мене, розповідаючи, що ця ситуація для Божих комах — як знахідка.
Бо саме під час першого польоту вони після тривалої зимової перерви нарешті оправляються (тактак — у рідному вулику ці акуратисти «вбиральню
не держать»!) — тож їм тепер легше буде дочекатися приходу справжньої весни.
А бабця присунула свого столочка (у тих краях
так називали ослінчик) до дверей на веранді, прочинила їх — і тихенько за нами спостерігала, час від
часу усміхаючись…
І відчув я себе тоді, неначе у раю. Бо звідусіль
огортало теплом. І мова не лише про ті зимові
+18 (хоча то й було найтепліше 2 лютого за всю історію метеоспостережень!). Тепло було й на душі.
Від відчуття того, що тобі вже за 20 літ, а біля
тебе є дідусь і бабуся. А кілометрів за 40 звідсіля
ще один дідусь, і ще одна бабуся (Микола і Ліда —
вже мамині батьки) і завтра ти також їх провідаєш.
А твої взагалі ще молоді (хоча тоді я по-справжньому ще й не розумів, що їхні 55–60 років — це насправді зовсім небагато…)
На щастя, час такої емоційної безтурботності
у мене відтоді триватиме ще цілих 10 літ. І лишень
коли мені вже буде 32, дідусі та бабусі почнуть одне
за одним відходити (влітку 2012-го — дідусь Стасік,
восени 2013-го — бабця Галя, взимку 2014-го —
бабця Ліда, а влітку 2015-го — дідусь Микола)…
Але тоді, 2 лютого 2002-го, до того було далеко.
Згрібши листя, я ще й встиг накопати молоденьких ясенців (насіялися з ясенів-красенів, що росли в кінці саду). Пів дюжини деревинок з палець
завтовшки й метр-півтора у висоту. І навіщось
ще одне «нещастя» — заледве 30 см «зросту»
і не товще за олівець. За кілька днів посадив їх під
вікнами батьківської квартири у Києві. Щоправда,
впродовж кількох років усіх тих шести «велетнів»
десь не стало (то комунальники щось рили-копали,
то звичайні хулігани «постаралися»).
Нині ж ти уже зовсім інший, і в тебе вже зовсім інакше життя. У ньому немає дідусів і бабусь,
і бджіл тих немає, і тих вуликів, навіть ті крутезні
ясени у кінці саду чомусь хтось поспилював…
Натомість ти маєш власну сім’ю, підростають
донька та син… З якими ви тепер їздите вже до їхніх дідуся та бабусі. А ще під вікнами батьківської
квартири тягнеться догори молодий ясен. Так-так!
Саме оте 30-сантиметрове «нещастя» у якийсь
абсолютно незбагненний спосіб таки виграло боротьбу за життя! І протягом цих 18 років він добряче підріс: уже буде метрів шість–сім у висоту, сантиметрів 12–15 завтовшки…
Щоразу, приїхавши сюди, привітавшись-обійнявшись-розцілувавшись, неодмінно тихцем
виходжу на балкон. Аби переконатися, що з ним
усе гаразд, — з отим спомином про зимові
+18 у душі… n
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ФГ «КОРСОЙЛ-АГРО» (с. Шепель Луцького району)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ТРАКТОРИСТА-МАШИНІСТА
С/Г ВИРОБНИЦТВА.

Тел. 096 778 03 34.
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n Політика

Слова Володимира Зеленського
у Польщі розізлили прихильників
«руского міра»
Глава Української держави взяв участь у заходах до 75-ї річниці
визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау
Петро МАКАРУК

а спільній пресконференції із президентом Польщі
Анджеєм Дудою в Освенцимі Володимир Зеленський
заявив: «Польща та польський
народ першими відчули на собі
наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це привело
до початку Другої світової війни
і дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту. Нині всім демократичним
державам слід об’єднати свої
зусилля. Європа і світ не мають права сьогодні мовчати,
як це було в 1939 році, не мають
права на байдужість і бездіяльність».
Також Президент підкреслив велику роль українців у визволенні концтабору. Він згадав
командира танка Т-34 Ігоря Побірченка, який разом із екіпажем
першим розбив браму концтабору Аушвіц, і солдатів ударного батальйону 100-ї Львівської
дивізії, що увійшли до нього під
керівництвом полтавчанина єврейського походження Анатолія
Шапіро, та які разом з бійцями
322-ї дивізії Першого українського фронту визволяли табір.
Звинувачення обох тоталітарних режимів — і сталінського,
і гітлерівського — у початку ІІ Світової війни викликали обурення
у засобах масової інформації
п’ятої колони в Україні. Їм також
не сподобалось, що український
Президент окремо згадав про
українців, які визволяли Польщу. Деякі проросійські видання
навіть порівняли Володимира
Зеленського із Арсенієм Яценюком, який 5 років тому під час
відзначення 70-річчя визволення Освенцима теж говорив про
«українців із Житомира та Львова», які його звільняли (тоді,
у 2015-му, на слова Яценюка
навіть відреагував міністр закордонних справ Росії Лавров).
«Как видим, Зеленский на 100%
повторяет риторику Яценюка,
и если брать шире — всей правящей верхушки Украины последних пяти лет», — незадоволено
заявляють прихильники «руского
міра» в Україні.
Що ж, чи не вперше Воло-
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Зеленський — Дуді: «Сьогодні всім демократичним державам
слід об’єднати свої зусилля».

і світ не мають
« Європа
права сьогодні
мовчати, як це було
в 1939 році, не мають
права на байдужість
і бездіяльність.

»

димир Зеленський вирішив зайняти чітку українську позицію,
а не підспівував по-малоросійськи «і вашим, і нашим». Рано
говорити про якийсь розворот
у його свідомості, але відзначимо
цей момент. Тим паче, що планується продовження: Зеленський
домовився з Дудою відзначити у серпні 100-річчя «дива над
Віслою» — битви, в якій поляки
разом із українцями зупинили
російську більшовицьку навалу
у Європу.

n Коментар
Ірина ГЕРАЩЕНКО,
народний депутат від
«Європейської
солідарності»:
«Візит
до Освенцима,
солідарність
з Польщею й країнами Балтії, виступ
із правильними акцентами —
це дії Президента Зеленсько-

го, які підтримуємо. Україна
повинна залишатися суб’єктом
міжнародної політики і не дати
РФ жодного шансу переписати чи на свій лад трактувати історію Другої світової.
Як і сучасну українську історію.
Ми в опозиції, але якщо Президент сьогодні гідно представляв Україну в Польщі —
то це вітаємо і підтримуємо».
ЦИТАТА

Із виступу Володимира
Зеленського під час
вшанування в Ізраїлі
загиблих у Голокості:
«Розповім вам історію
сім’ї, де було четверо братів.
Троє з них, а також їхні батьки,
стали жертвами Голокосту:
їх розстріляли німецькі
окупанти, що увірвалися
в Україну. Залишився четвертий брат — на той час він був
на фронті. Тож повернувся
живим, пройшов Другу світову війну, зробивши внесок
у перемогу над нацизмом
і людиноненависницькою
ідеологією.
Через два роки після війни
в нього народився син, а через 31 — онук. Через 40 літ
онук став Президентом —
і сьогодні він стоїть перед
вами». n

n Пряма мова
Дмитро ЯРОШ, засновник «Правого сектору»,
вважає, що Володимир Зеленський ще має
шанс стати українцем з великої літери:

«

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії
Сергій Наришкін заявив, що Президент Володимир Зеленський все більше «занурюється в ідеї
українського націоналізму». Боже, наповни ці слова змістом! У проводі Організації українських націоналістів теж був єврей — патріот України Лев
Ребет. Армія Західноукраїнської Народної Республіки у своєму складі мала «Жидівський
пробоєвий курінь» (Єврейський штурмовий
батальйон), переважна більшість особового
складу якого полягла в боротьбі за Україну.
Вічна їм слава і пам’ять! Вони всі були українськими націоналістами.
Тисячі євреїв пішли на битву

за Україну під час Революції гідності та російсько-української війни — війни за незалежність.
Вони всі — наші брати, і кожен з них в якійсь мірі —
український націоналіст.
Я горджусь тим, що є українським націоналістом і що мою Українську державу разом зі мною
боронять євреї, росіяни, білоруси, грузини, чеченці та представники інших націй. У цьому і є одна
із сутностей українського націоналізму: «Свобода — народам! Свобода — людині!»
Пане Володимире, випадково потрапивши на посаду Президента України,
Ви ще маєте шанс увійти в історію як перший єврей, який очолив нашу країну
і став українцем з великої літери…
Не втратьте цю можливість! Адже інший шлях веде до прокляття, смерті та забуття…

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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Пане ректоре, бажаємо,
щоб Волинський національний
університет став за силою
західноєвропейським!
28 січня відбулася розширена вчена рада з нагоди
інавгурації Анатолія Цьося на чолі Лесиного вишу
Фото enu.edu.ua.

Лариса ЗАНЮК

гідно з наказом міністра
освіти та науки Ганни Новосад, Цьось Анатолій
Васильович, доктор наук із фізичного виховання та спорту, професор, призначається
ректором Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки строком
на 5 років — з 24 січня 2020го до 24 січня 2025-го.
— Цей особливий день
почну з усвідомлення університету як наукового, освітнього, культурно-мистецького,
спортивного центру Волинського краю, — розпочав пан
Цьось свою промову «Пріоритети діяльності Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки в умовах реформування вищої освіти в Україні».
Наголосив, що у його підпорядкуванні — 714 штатних
науково-педагогічних працівників та 9838 студентів.
За рейтингами заклад посідає
37-му позицію серед 240 вишів і 23-ю за даними Scopus.
Міносвіти опублікувало дані
про розподіл держкоштів між
вишами згідно з ефективністю
діяльності. Тож Лесин отримав
110, 4% фінансування від минулого року, а це — понад 14 млн
грн на розвиток. Гарні показники — підсумок кропіткої праці
кількох поколінь професорсько-викладацького складу.
Тому Анатолій Цьось згадав
Романа Арцишевського, Георгія Давидюка, Олега Парасюка,
Володимира Мельника, Віктора Завадського, Андрія Нісімчука, Петра Гусака і багатьох
інших, а також Нестора Бурчака
та першого ректора університету Анатолія Свідзинського.
Професору Івану Олексеюку
подякував за розбудову, Ігорю
Коцану за розвиток потужного
закладу зі статусом національного, відзначив роботу проректорів та деканів. Але наголосив, що університет останні
роки мав труднощі через недостатньо ефективну систему
управління, тому зобов’язався
запровадити зміни:

Такого дикого випадку тут ще не було.
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СВЯЩЕННИК УПЦ МП
НЕ ДОЗВОЛИВ ВІДСПІВАТИ
ПОКІЙНИКА У ХРАМІ
У селі Сусваль Володимир-Волинського
району похоронну процесію не пустили
до церкви (на фото)
Богдана КАТЕРИНЧУК

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл благословив
новопризначеного ректора і подарував ікону Пресвятої Богородиці.

його
« Упідпорядкуванні
— 714 штатних
науковопедагогічних
працівників та 9838
студентів.

»

l повернути назву «Волинський національний університет ім. Лесі Українки»,
щоб ідентифікували заклад
за його розміщенням;
l відновити редакційне видавництво та випуск періодичних
електронних і друкованих видань;
l створити медичний факультет та належні умови для
підготовки за спеціальністю
222 «Медицина», 50 студентів
якої буде навчатися на держформі, котру оплатять бізнесмени;
l відкрити військову кафедру
для офіцерів запасу за гуманітарними кафедрами;
l у наглядову раду залучити керівників підприємств, вчених
і митців;
l реалізувати проєкт цифрових
бібліотеки і документообігу;
l провідним вектором зробити
дослідження спадщини Лесі
Українки, повного видання
її творів;
l створити доброзичливу атмосферу серед викладачів

1440 гривень,
2 коробки цукерок та упаковку
кави вкрав
невідомий
із приміщення
Володимир-Волинського ліцею «Центр
освіти». Правоохоронці з’ясували, що злодій проник у навчальний
заклад між першою — четвертою
годинами ночі, відтиснувши вікно.
Сума матеріальних збитків —
1700 гривень.

79-річна жителька Горохова
заявила в поліцію, що в неї
вкрали… зубні
протези. Пропажу старенька оцінила у 3000 гривень. Але
згодом виявилося, що пенсіонерка
просто поклала їх
не в тому місці, що зазвичай.

і студентів, розширити можливості лідерства і волонтерства;
l продовжувати контракти
з викладачами у травні, а не в
серпні та заохотити публікуватися в наукових виданнях;
l стажувати за кордоном
не менш як 10% студентів.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл благословив пана ректора і побажав
йому усе здійснити з Божою
допомогою, мати однодумців
і друзів та закликав присутніх
допомагати в цьому або принаймні не заважати. Народний
депутат України Ірина Констанкевич зичила об’єднати в команду молодих духом людей,
які мають бажання працювати.
З побажаннями успіхів виступили голова облради Ірина Вахович, очільниця освіти області
Людмила Плахотна, а зарубіжні
гості — віцеконсул Республіки
Польща у Луцьку Марек Запур
та Генконсул Вєслав Мазур —
наголосили на продовженні
співпраці. Секретар Луцької
міської ради Григорій Пустовіт зазначив, що виш отримав
можливість змінитися, а новообраний ректор — шанс здійснити ці зміни. Голова ж студентської ради Андрій Данилюк
висловив сподівання, що Анатолій Васильович залишиться
таким же щирим і відкритим
для студентів.
Тож із добрим почином Вас,
пане ректоре! n

Жебрачка з Рівненського
автовокзалу відмовляється від допомоги, хоч в обласному центрі з надання
соціальних послуг стверджують, що пропонували
їй притулок неодноразово.
Жінка має вади зору — практично не бачить, але допомоги
не хоче. У неї є супутник —
молодший хлопчик, який
доставляє їй все необхідне,
а ще небайдужі приносять їжу
і речі.

е дам глумитися
над татом. Мушу
відстояти його
честь», — каже син покійного
голова Оваднівської об’єднаної територіальної громади
Сергій Панасевич. Чоловік збирається подати офіційні заяви
до правоохоронних та контролюючих органів на священника
та інших причетних, які не пустили до церкви села Сусваль
(до 2016-го — Жовтневого. —
Ред.) похоронну процесію. Про

«Н

« іЦевсіхі моямоїхбіда,родичів.
Це плювок усій моїй
великій родині. Тому
я мушу тепер відстояти
честь своєї рідні
і в першу чергу —
свого тата.

»

це пише журналістка Світлана
Коширець у володимирській газеті «Слово правди», публікуючи розповідь самого Сергія Панасевича, який спеціально прийшов у редакцію. «Мій юрист
готує листи в СБУ, прокуратуру,
поліцію», — сказав він. Пан Сергій розповів, зокрема, що мало
того, що у день похорону труну
із покійним не дали навіть занести до храму (аргумент один —
бо його тато та він сам підтримали перехід до української
церкви), то ще й прихильники
УПЦ Московського патріархату пішли далі і на сайті «Союзу православних журналістів»
викладена стаття, в заголовку якої значиться, ніби актив
ПЦУ «под предлогом похорон
спровоцировал конфликт».
Там посилаються на свідчення
колишнього настоятеля храму
від МП Богдана Гнатюка. «Нині
збираю усю наявну інформацію, відеодокази, в тому числі
з неодноразовими наклепами
на мене з боку Богдана Гнатюка. За те, що він наглумився
над моїм татом і моєю ріднею,
я буду подавати в суд на нього
і на тих людей, які підтримували його біля церкви. Нехай так
само готуються», — наголосив
Сергій Панасевич.
Чоловік додав: «Це і моя

біда, і всіх моїх родичів.
Це плювок усій моїй великій
родині. Тому я мушу тепер відстояти честь своєї рідні і в першу чергу — свого тата».
Народний депутат України
Ігор Гузь відгукнувся на це кощунство на своїй сторінці
у фейсбуці дописом «Що робить із нас людей, або Чому
деякі з homo sapiens стають
тваринами?»:
«У моєму окрузі є село
Сусваль. Ну, Сусвалем воно
стало декілька років тому, будучи названим на честь загиблого в АТО односельця (Петра
Сусваля. — Ред.). У цьому селі,
як і в багатьох інших, увесь минулий рік йшла боротьба за перехід громади до Православної
церкви України. Фактично вона
триває і наразі. Хоча храм офіційно переданий ПЦУ.
На днях відійшов у Вічність
батько голови місцевої ОТГ пан
Степан. Прожив життя в цьому
селі, до речі, його батько був
закатований поляками і похований на подвір’ї тутешньої церкви. Коли пан Степан був живий,
то при опитуванні про перехід
з УПЦ МП до ПЦУ він віддав свій
голос за ПЦУ і заповів, щоб, коли
помре, його занесли у храм.
І ось, прийнявши останню сповідь від настоятеля ПЦУ, невдовзі
відійшов у засвіти. Сім’я вирішила поховати покійного зі священником ПЦУ. Похоронна процесія
вирушила до церкви. Прийшовши, побачили храм замкненим.
Священник УПЦ МП відмовився впустити родину всередину,
а парафіяни МП стали стіною
перед дверима.
Під час цього процесу труна з покійним стояла навпроти
храму. Людина, яка прожила
життя в рідному селі і хотіла
піти в останню путь зі своєю церквою і у своєму храмі,
не змогла це зробити. Християнське милосердя? Християнське співчуття? Християнська
повага? Мораль проста: церква зорієнтована на країну, яка
вбиває і поневолює українців
сотнями віків і яка не пускає
до сільського храму померлого
християнина, не може претендувати ні на що.
Окрім того, як покаятися
і саморозпуститися. І наше
спільне завдання цього добитися. Рано чи пізно!» n
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ОВИНИ КРАЮ
ЗА ЗНУЩАННЯ НАД ХВОРИМИ
ПОСТАНУТЬ ПЕРЕД СУДОМ
Слідчі волинської поліції за процесуального
керівництва прокуратури області завершили
досудове розслідування діяльності злочинної групи
у складі шести осіб, котрі організували підпільний
реабілітаційний центр, де пацієнтів катували

агадаємо, торік правоохоронці викрили та припинили діяльність незаконних закладів для алко- та
наркозалежних осіб, які діяли в обласному центрі
та Луцькому районі. Було звільнено понад 50 людей, котрих
зловмисники незаконно утримували і знущалися з них. Під
час проведення санкціонованих обшуків у псевдореабілітаційному центрі було вилучено речові докази, зокрема,
кайданки, медичні препарати обмеженого обігу, гроші,
банківські картки та документацію центру.
У ході досудового розслідування слідчі поліції області
встановили, що злочинну групу організував 30-річний киянин. До неї входили уродженці Києва, Чернівців, а також
населених пунктів Луганської та Одеської областей. У період із 2017-го по червень 2019 року в обласному центрі
та Луцькому районі зловмисники незаконно позбавляли
волі осіб, вчиняли катування, аби насильно утримати їх у
псевдонаркологічному закладі під виглядом проведення
медичної реабілітації.
Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області всім шістьом членам цієї групи оголосили
про підозру у вчиненні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України. Цими днями обвинувальний
акт із матеріалами провадження скеровано до суду. n
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НОВИЙ ЗАСТУПНИК
ВОЛИНСЬКОГО ГУБЕРНАТОРА
ВИЩУ ОСВІТУ ЗДОБУВ У 36 РОКІВ
Це стало відомо з офіційної біографії,
оприлюдненої на сайті ОДА
Кость ГАРБАРЧУК

ід час оперативної наради Юрій Погуляйко повідомив, що Олександра Троханенка призначено заступником голови облдержадміністрації. Він буде
опікуватися питаннями економіки.
Про нового чиновника відомо, що він 1970 року народження. Повну вищу освіту здобув у Донбаській національній
академії будівництва і архітектури у 2006 році за спеціальністю «Економіка підприємства». Після навчання працював у комерційних структурах. Згодом — на різних посадах у департаменті контролю за виробництвом та обігом
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної
податкової служби України. У 2013 році призначений начальником управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління Міндоходів
у Донецькій області.
З 2016-го по грудень 2019-го — заступник начальника
Головного управління ДФС у Донецькій області.
Згідно із декларацією, Олександр Троханенко має
у власності автомобіль «Фольксваген» 2017 року випуску
вартістю 1 мільйон 22 тисячі гривень. Його дружина Євгенія Юріївна задекларувала квартиру в Донецьку площею
137 і житло у столиці — 106 квадратних метрів. Крім цього,
у неї є автомобіль «Порше Кайен» 2011 року. Торік чиновник
заробив 281 тисячу гривень. На двох рахунках у банку він
зберігає 1 мільйон 200 тисяч і 191 тисячу гривень. n
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БРАВ ХАБАРІ, АЛЕ НЕ ДІЛИВСЯ
За процесуального керівництва прокуратури
Волинської області слідчі Головного управління
Національної поліції в області повідомили про
підозру у підбуренні до надання неправомірної
вигоди судді та шахрайстві судовому розпоряднику
одного з районних судів Волині
Наталка МУРАХЕВИЧ

з вересня 2018-го по березень 2019 року посадовець
двічі брався допомогти громадянам вирішувати питання про непритягнення їх до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Із
кожного з них судовий розпорядник брав по 25 тисяч
гривень, нібито для передачі судді, на розгляд якого потрапляли справи про вчинення ними адміністративного
правопорушення. Гроші спритник привласнював та розпоряджався коштами на власний розсуд.
Нині йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених рядом статей Кримінального кодексу
України. Триває досудове розслідування. n
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Більше новин — на сайті

n Політика

Костянтин ЄЛІСЄЄВ:
«ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДБІЛЮЄ ПУТІНА»
Команда глави держави докладає зусиль для проведення
міжнародної політики «детоксикації» кривавого володаря Кремля
Дарія КЛИЧ

Анна ПАВЛОВСЬКА

VOLYN.COM.UA
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ро це заявив радник п’ятого Президента Костянтин Єлісєєв в інтерв’ю
журналістам. «Я активно стежу
за зовнішньою політикою Президента Зеленського і мушу
сказати, що, на жаль, сьогодні
фактично відбувається міжнародна реабілітація президента
Путіна. Ви бачите, що він уже
став тим, кому подають руку,
він їздить країнами світу, тільки
за останні десять днів двічі був
у Берліні і зустрічався з канцлером Меркель, його вітають
з Новим роком, навіть Президент Зеленський. Це взагалі
новація і несподіванка. На жаль,
нова влада докладає зусиль,
щоб сьогодні відбулася міжнародна політика «детоксикації»
Путіна», — заявив Костянтин
Єлісєєв.
«Коли всі бачать, що Президент країни, проти якої Росія
здійснює агресію, вітає його
з Новим роком, чому тоді й Меркель чи Макрон не можуть їздити до нього і не вітати з Новим
роком? Макрон уже наголосив
на необхідності відновлювати
дружбу з РФ, і в цьому я вбачаю
поступову ерозію міжнародної проукраїнської коаліції, яка
багатьма зусиллями складалася протягом останніх п’яти
років. За цим будуть наслідки,
наприклад, поступова відміна
міжнародного механізму санкцій проти Росії. На мій погляд,
це чи не єдиний механізм, який
примушує Росію бути за столом переговорів і робити якісь
кроки, зокрема, і по звільненню
заручників», — додав Єлісєєв.
«Ми маємо зрозуміти, що
російському президенту не потрібен Донбас, йому потрібна
вся наша держава. Донбас він
використовує як інструмент
для того, щоб маніпулювати
Україною, він зробить так, що
буде контрольована ескалація.
От потрібно сьогодні — буду
стріляти, не потрібно — припинять стріляти. Я спостерігав
тенденцію, коли в попередні
роки були важливі міжнародні
форуми, в яких брав участь Путін, — на Донбасі була тиша», —
зауважив Єлісєєв.
Радник нагадав, що 8 грудня
під час Нормандського саміту

Фото Youtube.com.

П

n Кримінал

«Тільки з початку року 12 українських героїв загинуло і декілька десятків
поранено. Хіба це режим припинення вогню?»

в Парижі було досягнуто домовленості про те, що сторони
до 31 грудня 2019 року встановлять повний і всеохоплюючий режим припинення вогню.
«Сьогодні ми маємо вже кінець

всі бачать, що Президент країни, проти якої
« Коли
Росія здійснює агресію, вітає його з Новим роком,
чому тоді й Меркель чи Макрон не можуть їздити
до нього і не вітати з Новим роком?
січня, а українських захисників
продовжують убивати. Тільки
з початку року 12 українських
героїв загинуло і декілька десятків поранено. Хіба це режим
припинення вогню?» — зазначив Єлісєєв.
НА ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ

Український режисер і колишній політичний в’язень
Кремля Олег Сенцов дивується
наївним сподіванням вищого
керівництва України, що можна
задобрити російського президента. «Путін хоче миру», — для
нього (Путіна. — Ред.) це дуже
зручно, тому що він демонструє
всім, що ведуться перегово-

Олена ВОЛИНЕЦЬ

ічневого дня 45-літній
мешканець Рівного
на території автостоянки поблизу автостанції
продав 56 кілограмів ртуті,

С

»

За його словами, Президент
України Володимир Зеленський
хоче прихилити Путіна і якось
з ним домовитися, а Путін — людина, в якої неможливо викликати прихильність». Путін грає
в довгу гру — дуже серйозну
і складну. Це дуже небезпечний,
сильний противник і абсолютно
жорстокий. Потрібно розуміти,
з ким ти маєш справу. Або пан
Зеленський не зовсім розуміє,
з ким він має справу, або вважає, що він зможе це зробити.
У Баканова (глави СБУ. — Ред.)
така ж позиція, я з ним спілкувався. Дуже дивно чути від дорослих людей, що вони в це вірять», — додав Сенцов. n

n Пряма мова
Микола КНЯЖИЦЬКИЙ,
народний депутат від «Європейської
солідарності», про помилки
Володимира Зеленського:
Я не радію помилкам Зеленського.
Я їх боюся. Бо не знаю, що буде
завтра.

«

ЧОЛОВІК, ЯКИЙ ЗБУВАВ РТУТЬ,
ВИЙШОВ НА ВОЛЮ ПІД ЗАСТАВУ
Її розмір, визначений
Рівненським міським
судом, становив
126 120 гривень

ри, що ми не такі агресори, що
ми за мир з Україною, у нас уже
все добре, є внутрішній конфлікт, але зараз ми розберемося…», — сказав Сенцов журналістам.

отримавши за «товар» 50 тисяч гривень та 20 тисяч доларів США. Але його радість від
успішної оборудки була передчасною, оскільки, як повідомляє відділ комунікації
поліції Рівненської області,
це правоохоронці провели
оперативну закупку.
Того ж дня чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

»

Йому повідомили про підозру
у вчиненні злочину, передбаченого статтею 321 Кримінального кодексу України.
Клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою суд задовольнив частково та обрав заставу в розмірі
126 120 гривень. Крім сплати
коштів, суд також зобов’язав
підозрюваного виконувати
певні вимоги, зокрема носити
електронний засіб контролю.
Досудове розслідування
триває. n

ЕКОНОМІКА

www.volyn.com.ua
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n У всіх на вустах
ЛІЧИЛЬНИК НЕ ВРЯТУЄ

Фото bbcccnn.org.

8 НОВИХ ПРАВИЛ ПЛАТЕЖІВ ЗА ГАЗ
Деякі з них можуть обернутися
штрафом — за незнання, і заплатити
доведеться вдвічі більше
ДВІ ПЛАТІЖКИ

З 1 січня оператори газорозподільних систем (облгази/газзбути) виставляють
вартість за голубе паливо
у двох платіжках. Окремо —
за спожитий газ і окремо —
за його розподіл (доставку)
споживачеві.
При цьому тарифи за розподіл у кожному регіоні різні.
ДВА ПОДОРОЖЧАННЯ

З січня тарифи на розподіл
газу, які раніше закладалися
в загальну платіжку, зросли
на 46%. З 1 липня піде ще одне
подорожчання — на 20%.
Нові тарифи стосуються
44 облгазів. Зараз тариф для
них за доставку газу становить від 0,28 до 1,99 гривні
за куб. м залежно від регіону. Так, з 1 січня 2020 року
до 30 червня для «Волиньгазу»
встановлено тариф у розмірі
1,92 гривні за кубометр на місяць (з урахуванням ПДВ).
З 1 липня 2020 року — у розмірі
1,32 гривні за куб.м. Рівнянам
з 1 січня доставка голубого палива коштуватиме 1,20 гривні
за кубометр (з ПДВ), а з 1 липня — 1,38 гривні (з ПДВ).
ЯК РАХУЄТЬСЯ ПЛАТІЖ
ЗА ДОСТАВКУ

Тариф за розподіл газу визначається залежно від споживання за попередній «газовий рік» (з 1 жовтня по 30 вересня). Обсяг спожитого газу
множиться на тариф на роз-

поділ і ділиться на 12 (число
місяців у році).
Отримана сума і є щомісячною платою за доставку
голубого палива, яка індивідуальна для кожного споживача.
Тобто у різних споживачів —
різні суми платежів.

ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

ЯК ДЕШЕВШЕ

Сума платежу за доставку
газу не змінюватиметься протягом пів року, тому є сенс оплатити її наперед, щоб не переплачувати за банківську
комісію, яка в деяких випадках
може бути порівнянною з сумою самого платежу. Це актуально тим, хто живе в глибинці,
споживає небагато газу і користується місцевим відділенням
банку з високою комісією.
При вартості послуги роз-

«Платили за споживання газу, а тепер доведеться ще й за доставку».

населення
« Для
кінцевий термін
оплати раніше —
до 20 числа поточного
місяця (за лютий —
до 20 лютого).

»

поділу газу, наприклад, 15 грн
на місяць, банківська комісія
в місцевому відділенні за разовий платіж може скласти
ті ж 15 грн (а при монопольному становищі й дорожче).
Тому має сенс послугу доставки газу оплатити відразу за кілька місяців. Вартість
її за місяць не змінюється,
тому суму наперед вирахувати нескладно, оскільки вона
дорівнює сумі в першій платіжці за доставку газу (за січень).
Однак важливо пам’ята-

ти, що з 1 липня тариф на розподіл дорожчає, тобто збільшиться і плата за місяць. Тобто в платіжці за доставку газу,
яка прийде в липні, буде інша
сума. Тому краще або дочекатися рахунку від розподільчої
компанії в липні, або кинути
аванс, а потім врахувати його
в майбутню оплату. Це дасть
змогу уникнути штрафної пені.
ПЛАТІЖ ІЗ МОБІЛЬНОГО

Якщо з якихось причин
ви не можете зробити його
вчасно, наприклад, немає
доступу в особистий кабінет через відсутність інтернет-з’єднання, а поруч немає
банку, пам’ятайте, що заплатити можна і з мобільного.
Як саме — треба запитати
у вашого оператора. Наразі таку послугу надає «Київстар». Можливо, така функція
з’явиться і в інших операторів.
Р

n «Гаряча точка»

Львівські шахтарі протестували.
Волинські покладають надії
на прем’єр-міністра
Минулого тижня гірники ДП «Львіввугілля»
перекрили рух транспорту на трасі міжнародного
значення Львів — Рава-Руська. Кілька десятків
шахтарів рухалися по пішохідному переходу,
й машини пропускали лише через кожні десять
хвилин
Алла ЛІСОВА

котре вони вдалися
до такої рішучої акції для
того, аби привернути
увагу влади до проблеми тримісячної зарплатної заборгованості працівникам ДП «Львіввугілля». Окрім того, протест
червоноградських шахтарів
також мав на меті підтримати чотирьох голів незалежних профспілок підприємств
ДП «Львіввугілля», які голодували кілька днів. У Львівській
облдержадміністрації останні
знову ж таки вимагали погасити борг із зарплати, який
становив майже 290 мільйонів
гривень. Волинські профспілкові активісти кажуть, що вимо-

У

Оплату за споживання
голубого палива газопостачальні компанії рекомендують
здійснювати протягом 5 днів
після отримання рахунку.
Згідно з новими правилами, за послугу розподілу
(доставки) газу промисловим
споживачам необхідно сплатити до 1-го числа наступного
місяця (за лютий — до 1 березня). Але для населення кінцевий термін оплати раніше —
до 20 числа поточного місяця
(за лютий — до 20 лютого).
За кожен день прострочення оплати після цього терміну продавець має право
нарахувати штраф — компенсацію в сумі, що дорівнює тарифу за кожний прострочений
день. Тобто по факту за кожен
прострочений день доведеться сплатити подвійний тариф
за день доставки. Наприклад,
при несплаті рахунку за доставку газу в 200 грн за місяць платіж з урахуванням
компенсації може скласти вже
400 грн. Розподільна компанія має право нарахувати таку
пеню, але може цього і не робити на свій розсуд.
Джерело: bbcccnn.org.

У РІЗНІ МІСЯЦІ

Платіжка за доставку газу
буде приходити на місяць раніше платіжки за його споживання. Наприклад, у лютому
прийде за спожитий газ у січні
(без доставки) і за його доставку в лютому. Однак у січні
2020 року споживачі отримають платіжки за грудень
2019 (загальна за споживання
газу і його доставку, за старими
правилами) і за доставку газу
в січні (за новими правилами).
Таким чином, через перехід у січні платіж за доставку
газу в рахунках побачимо двічі
(у грудневій загальній і січневій окремій).

ги їхніх колег-сусідів частково
виконані.
Не в кращій ситуації перебувають і нововолинські шах-

боргу становить
« Cума
майже сорок
мільйонів гривень.
Чи довго чекати цих
грошей?

»

тарі. Їм не виплачено зароблене за листопад, грудень й два
відсотки ще залишилося від
жовтня минулого року. Загальна сума боргу становить майже сорок мільйонів гривень.
Чи довго чекати цих грошей?
Гірники сподівають-

Оплата за доставку газу
проводиться завжди, незалежно від того, споживається
газ за фактом чи ні. Лічильник же фіксує тільки обсяг
спожитого газу, тобто має
відношення тільки до однієї
з платіжок.
Тому тим, хто газ фактично
не споживає, наприклад, поїхав на кілька місяців або років,
щоб не отримувати рахунки
за його розподіл і борг не накопичувався, є сенс оформити відключення послуги, тобто повністю відрізуватися від
системи газорозподілу.

ся, що найближчим часом ситуацію вдасться «розрулити».
Адже під час свого офіційного
візиту в Нововолинськ голова
Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко, зустрічаючись із керівниками
та головами профспілкових
організацій ДП «Волиньвугілля» та «Передпускова дирекція
шахти № 10 «Нововолинська»,
пообіцяв організувати зустріч із міністром енергетики
та захисту довкілля Олексієм
Оржелем, а в разі відсутності
необхідних домовленостей —
із прем’єр-міністром Олексієм
Гончаруком та Президентом
Володимиром Зеленським.
Проблемні питання вугільної
галузі загалом, і волинських
шахт зокрема, з високопосадовцями мають обговорити
найближчим часом представники ініціативної групи, до якої
увійдуть керівники шахт, профспілкові лідери та нововолинський міський голова Віктор
Сапожніков. n
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Фото Сергія НАУМУКА.

Фото з домашнього архіву Галини КОРОЛЯК.

Галина Короляк вважає рятівницею
чудотворного образа Любу Коробчук.

Такою була пані Люба
у ті далекі роки.

Фото з особистого архіву родини СЕМЕНЮКІВ.

Закінчення. Початок на с. 1
Юлія МУЗИКА

кби тато й не наважився, я б і
сама пішла до
війська, — з усмішкою додає
його сміливиця–донька, яка
поєднує військову службу із
навчанням за індивідуальним
графіком у Луцькому коледжі
рекреаційних технологій і
права на факультеті «Фізична
культура і спорт». Після закінчення восьмого класу ЗОШ
І–ІІІ ст. села Будки, юнка обрала Княгининівський ліцей–
інтернат й мріяла працювати
в поліції.
— Що найважче, а що найприємніше для тебе на цій
службі? — запитую вісімнадцятирічну Ірину.
Кілька секунд роздумів, і
дівчина, сміючись, відповідає:
— Найважче вперше одягнути бронежилет і пройти з
ним два з половиною кілометри. В мене було таке відчуття, що втрачу свідомість, аж
голова крутилася й нудило…
Але йшла і думала: «Треба, він
буде захищати моє життя…».
До того ж, зауважує Ірина, в армії не існує поняття
«не можу» — часом через
силу, через сльози, а таки мусиш виконувати поставлені
завдання.
Із задоволенням оволоділа вона тонкощами професії
військового зв’язківця, корисно було здобути й певні
військові навики, зокрема
опанувати стрільбу з різних
видів зброї. Найбільше із усіх
завдань запам’яталося психологічне випробування «обкатка танком» у навчальному центрі «Десна» — умовне
знищення особовим складом
бронемашини за допомогою
навчальної гранати.
— Потрібно було сховатися в окопі, над яким проїжджав
34–тонний танк, а після цього
кинути в нього гранату й обстріляти автоматною чергою,
— розповідає дівчина, додаючи, що ті відчуття просто неможливо ні описати, ні забути.

—Я

Смертельний
китайський коронавірус:
с. 6

89-літня Марія
Біда за рік
прочитала 232
книги!

»
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Консисторська друкарня продукувала ще й картини
на релігійну та світську тематику.

ХОЛМСЬКУ ІКОНУ ВИНЕСЛИ З ВІЙНИ
НА ПЛЕЧАХ У ПОКРИВАЛІ
НЕДАРМА ІРИНІ — ПЕРШІЙ
ДИТИНІ НА МАНЕВИЧЧИНІ
У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ
— ПОБАЖАЛИ: «РОСТИ,
ДОНЮ, БАТЬКАМ НА ВТІХУ
— ВІТЧИЗНІ НА СЛАВУ»

Розповідають Семенюки,
що нині на контрактній службі в Збройних силах усе налагоджено, скрізь дисципліна,
кожен має мати достатню фізичну підготовку й відповідний багаж знань.
— Усі знають, як і які
завдання повинні виконувати. Ми відповідаємо за безпеку й оборону повітряного
простору, — ділиться Віктор
Іоникійович, який був у зоні
проведення ООС стрільцем–
зенітником.
Служачи в одному полку,
батько з донькою мали змогу
тут, на Сході України, час від
часу бачитися, спілкувалися
по телефону, підтримуючи
одне одного.

Фото rubryka.com.

Фото bbc.com.

ГАЗЕТА +

на вихідні

Фото Наталія КРАВЕЦЬ, armyinform.com.ua.

У 70 усе тільки
починається: американка
Елізабет Воррен готова
боротися за крісло
президента США
Якось моя подруга, яка мешкає в Америці, розповіла,
як мусила кататися на екстремальних американських
гірках через свекруху: «Боялася, тому не хотіла, але
як глянула, що 70-літня баба стала в чергу, то вже
просто гонор не дозволив бути осторонь». З того часу
я придивляюся до літніх жінок навколо себе — і в Україні
вистачає отаких, що можуть втерти носа будь-кому
не тільки «біля каструль». Аж тут ще одна американка
поважного віку заявила, що здатна на гірки вищі, аніж
височезний атракціон

у США та інших країнах
все більше
уваги приділяють персоні
Елізабет Воррен. З тих пір,
як 2015-го її ім’я уже втретє
вписали у рейтинг найвпливовішої у світі сотні людей,
її позиції ще поліпшилися.
Останні опитування свідчать, що ця жінка здобуває все
більшу прихильність виборців.
Її популярність зросла після телефонного скандалу «Трамп —
Зеленський». Воррен — юрист
за освітою, добре тямить в економіці, має намір «пощипати»
олігархів і дуже напориста.
Отож, не тільки заокеанські,
а й українські та російські

ЗМІ

Ольга МОСЬОНДЗ,
кореспондент АрміяInform

«МІЙ СИН У ТІЙ ЦЕРКВІ
ВІНЧАВСЯ І ХРЕСТИВ
ДІТЕЙ, А ТЕПЕР НАС
ЗВІДТИ ВИГАНЯЮТЬ…»

Її поважний вік у далекому майбутньому.

Оксана КОВАЛЕНКО

“

Чи вразили материнські сльози Володимира Зеленського?

На захист її родини тоді вийшло

пів села. Діти плакали і не розуміЗамість співчуття
ли, чому їхню родину проганяють
й благословення
із церкви, у якій багато років співала
і куди вони змалку бігали
почула жахливі образи. якїхнядобабця
другої домівки…
Панотець вигнав нас під
Закінчення на с. 11
паркан. Просто на дощ…

«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»

СІЧНЯ ВЖЕ
ЗАЗА2330ТРАВНЯ
ЩЕ
У
ПРОДАЖУ!
У ППРОДАЖУ!

»

Елізабет Воррен —
юрист за освітою,
добре тямить
в економіці, має
намір «пощипати»
олігархів і дуже
напориста.

головною претенденткою від
демократів та перемогти чинного Трампа.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Закінчення на с. 5

»

хто ж тоді міг подумати, що
в нашій країні буде війна, і
18–річною піде ця дівчинка
захищати свою Батьківщину…
— Часом було дуже важко, але не шкодую, що вибрала армію. Я дуже багато
чому тут навчилася, — зауважує Ірина. — Наш командир
завжди повторює, що армія
для молоді — хороший старт.
Це виховання дисципліни й
самоусвідомлення, а на майбутнє — соціальні гарантії й
пільги. На контрактну службу
зазвичай іде національно свідома молодь, готова віддати
частинку себе, свого часу й
роботи задля благополуччя й
миру в нашій країні. n

Батюшка обізвав
полеглого кіборга
«братовбивцею»

Закінчення.
Початок на с. 1
Сергій НАУМУК

ОБРАЗ ВРЯТУВАЛИ
З–ПІД НОСА
У СОВЄТСЬКИХ ВІЙСЬК

Галині Миколаївні Короляк
(у дівоцтві Лесюк) судилося
багато пережити. У певний
момент вона опинилася у вирі
історичних подій і на власні очі
бачила, як рятували Холмську
ікону Богородиці.
Її батько закінчив семінарію, але мама була проти, щоб
він висвячувався, тому Микола Лесюк завжди був дяком
та керував хорами. Спочатку в селі Збереже, містечку
Дубенці на Холмщині, а потім
переїхали в Холм, де чоловік
став головним консисторським бухгалтером.
— Ми оселилися на святій
Даниловій Горі. Крім обслуговуючого персоналу, там мешкали майже всі священники:
заступник владики Іларіона

питання,
« Постало
що робити з іконою.
Раптом з’явилися
ще й польські
партизани. І тоді пані
Іларія Булгакова
запропонувала:
«Давайте, візьму
ікону із собою. Я піду
пішки понад колією,
а не дорогою».

»

На давній листівці – православний собор у Холмі,
поруч з яким жили Лесюки.

владика Тимофій Шретер,
отці Сінкевич, Сагайдаківський, Мочарський, Мархева,
Левчук, Митюк, дяк Суріков і
бухгалтер Баранов, — поіменно пригадує всіх пані Галина.
— Спочатку ми жили в тому

будинку, де були консисторія
і друкарня, а потім в окремому
одноповерховому.
На першому поверсі розташовувалася друкарня, яка
виготовляла молитовники,
ікони й навіть картини. Дві з

них досі прикрашають стіни
луцького будинку пані Галини.
Коли у 1944 році фронт наблизився до Ковеля, а Холм
почали бомбити, владика Іларіон виїхав з міста, а свої повноваження передав владиці
Шретеру.
— Моя родина була дуже
близька з ним. Він жив не в палатах, а займав одну кімнатку.
Не мав прислуги. Часто в нас
і обідав, — каже Галина Миколаївна.

89–літня
Марія Біда
за рік прочитала
232 книги!

Запитуйте в листонош або в точках продажу газет!

Семеро нововолинців стали почесними
донорами України, їх відзначили
у центральній міській лікарні. За
період функціонування служби крові
зареєстровані 544 почесні донори,
7 заслужених донорів України і на трьох
оформлено подання за 100% максимально
допустимих кровоздач. Для 14 сімей
донорство стало родинною традицією.
Упродовж 2019 року відбулося
825 кровоздач. Таким чином отримали
майже 407 літрів донорської крові.

2–річна дитина померла у Рівному.
Виклик на лінію 103 надійшов о 5.02
24 січня. Мама повідомила, що доньці погано. Медики прибули за 5 хвилин, але маленька лежала на ліжечку і вже не подавала
ознак життя. Реанімаційні заходи, на жаль,
успіху не принесли. Дівчинка захворіла
напередодні, у неї була слабкість, блювота.
Батьки до лікарів не зверталися, давали
препарати, які зазвичай призначають під
час харчових отруєнь. Попередньо, причиною смерті дитини стала вірусна інфекція.

«Сіті–лайт» — рекламна
конструкція невеликого
формату розсипалася в
Луцьку на проспекті Соборності. Скло з неї порозліталось по автомобілях, пишуть у
соцмережах. «Скоріше за все,
зігнило кріплення, а поруч
стояли авто в заторі, скло
посипалось на автомобілі», —
пише у коментарі користувач
Віктор Карпук.

Галина Миколаївна. — Мама
стрибнула в рівчак і прикрила
собою мене та мою двоюрідну сестру. Батько ліг поруч і
витягнув ноги, але потім і собі
скоцюрбився. Щойно він прийняв ноги, як на те місце впав
великий осколок. Тато взяв
його в руки, а він гарячий.
Якби вчасно не зігнувся, то
був би без ніг.
Після бомбардування подорожні підійшли до якихось
людей. Малій Галині та її батькові наказали мовчати, бо їхня
вимова одразу видала б, що
вони не чистокровні поляки.
А мама та сестра пані Галини
розмовляли польською чудово, тож напитали, де можна
переночувати, і їх поселили у
стодолі. Вранці знайшли чоловіка, який узявся відвезти
родину у Влодаву. Повернулися до хатини, забрали речі
(найбільше переживали за
швейну машинку) і рушили.
Наступного дня совєтський
офіцер запитав у них дорогу,
а тоді порадив попроситися
на одну з вантажівок, які їхали
з фронту в тил порожніми. Так
і зробили. Водії охоче взялися
допомогти, за що їх чекав могорич і добрий обід, а Лесюки
були раді, що легко добралися додому.
— Через якийсь час тато
поїхав у Холм і зустрівся з
Любою Коробчук. Запитав,
де пані Булгакова. Як з’ясувалося, вона зайшла в Люблін
(до кого саме — не відомо,
думаємо, що до священника)
і повернулася в Холм без ікони. Люба і дяк Петро Суріков
поїхали в Люблін за адресою,
яку дала Булгакова, і забрали
образ Богоматері. Коли поверталися, то переживали, бо
їх могли запитати, що везуть.
Так ікона опинилася в Люби
Коробчук, — каже пані Галина. — Коли у 1946 році нас вивезли (а Коробчуків ще раніше), то вони вже мешкали біля
Покровської церкви в Луцьку.
Тато одразу до Люби: «Де?».
А вона: «Є. Все гаразд». Потім Люба вийшла заміж за
Дениса Ренду, артиста Волинського хору. Його висвятили на священника, подружжя
поїхало в Івано–Франківськ і
забрало із собою ікону. Коли
пані Люба та її чоловік померли, їхнього сина запросили
у США. І тоді він подзвонив
сестрі пані Люби, Надії Гаврилівні Горлицькій. Вона прийшла на збори товариства
«Холмщина». Спочатку побувала в мого тата. Не знаю, про
що вони розмовляли, але він
був дуже радий. А вже потім
холмщаки вирішили віддати
ікону Богородиці в музей. n

З наближенням фронту
вирішили виїжджати далі на
захід і забрати друкарню та
документацію.
— Коли Іларіон поїхав, спакували всі консисторські речі
і повантажилися у вагон: владика Тимофій, отець Сагайдаківський, моя сім’я та ще Іларія Михайлівна Булгакова. Це
була дуже інтелігентна, грамотна людина, вона завжди
приходила в собор, хоча жила
в тому будинку, де й Коробчуки, тобто в місті біля іншої
церкви — Іоанна Богослова, а
не на Гірці. Пів вагона було закладено речами, — пригадує
моя співрозмовниця.
Потяг затемна прибув у
Люблін. За трохи його відтягнули назад у поле за кільканадцять кілометрів від міста.
Там подорожні і переночували. Але й уранці вагонів ніхто
не забирав, попри те, що в потязі, окрім кількох українців,
були й німецькі вояки. Катерина Василівна (мама пані Галини) вирішила зарізати і зварити качку (її везли з собою),
бо ж треба було щось їсти.
Щойно розпалили вогонь і поставили казанок, як з’явилися
танки. Отець Сагайдаківський
та Микола Лесюк вирішили
піти через поле подивитися,
чиї ж вони. Як з’ясувалося,
то були совєтські війська.
Стало зрозуміло, що потяг
уже нікуди не поїде. Бо ті, від
кого тікали, були вже всюди.
Більші речі (постіль, швейну
машинку) віднесли в хатину,
яка самотньо стояла у полі
за якихось 150 метрів. Решту
могли взяти в руки: Катерина
Василівна була житейськи мудра жінка і перед вимушеною
подорожжю зробила кожному
з родини окрему валізку.
І тут постало питання,
що робити з іконою. Раптом
з’явилися ще й польські партизани. І тоді пані Іларія Булгакова запропонувала: «Давайте, візьму ікону із собою.
Я піду пішки понад колією, а
не дорогою». Святиню замотали в покривало, жінка взяла
її і вирушила на Люблін. Владика Шретер та отець Сагайдаківський теж попрямували у
це місто, але іншим шляхом. А
родина Лесюків вирішила повертатися у Влодаву, звідки
були родом.
ВІД БОМБАРДУВАННЯ
ДО ВИСЕЛЕННЯ
В СРСР

— Дійшли до містечка
Чцінєц. І тут у небі з’явилися
літаки і стали бомбити місток.
Чиї — не знаю, але бачила
обличчя льотчиків, так низько вони летіли, — пригадує

Р

■ Цифри і факти

Кому з українців — війна, а кому —
найдорожчий маєток на планеті…

політологи публікують міркування, чи вдасться їй стати

“

— А ми з Ірою вже якось
були у маневицькій районній
газеті «Нова доба» на першій сторінці… — зауважив
пан Віктор у розмові зі мною.
— Донька — перша дитина,
народжена в Маневицькому
районі в третьому тисячолітті, 2 січня 2001 року. Тоді вона
була на фото ще в маленькому згорточку…
Відкриваю підшивку газети й знаходжу світлину щасливого подружжя Семенюків
із донечкою і медпрацівниками, причетними до її появи
на світ. Й назва статті Тамари
Мельниченко «Рости, доню,
батькам на втіху — Вітчизні
на славу». Виросла доня… І

»

Смертельний
китайський
коронавірус:
«помста кажанів»
чи наукова розробка?
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Жителька села
Морозівка
Баришівського
району Київської
області Надія
Попович, мати
військовослужбовця
Збройних сил
України Дениса
Поповича, який
загинув у боях
за Донецький
аеропорт,
звернулася до
Президента
Володимира
Зеленського через
паплюження пам’яті
її сина місцевим
священником

дисципліни й самоусвідомлення.

ЧИТАЙТЕ У «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» ЗА 30 СІЧНЯ:

l БОЛИТЬ!

Батюшка обізвав полеглого
кіборга «братовбивцею»

командир завжди повторює, що армія
« Наш
для молоді — хороший старт. Це виховання

Як рятували святиню, газеті «Волинь» розповіла очевидець
тих далеких подій Галина Короляк
Фото Сергія НАУМУКА.

Служачи в одному полку, батько з донькою час від часу бачилися, спілкувалися по телефону,
підтримуючи одне одного.

l НА ПЕРШИХ РОЛЯХ

»

— На день народження Дениса
разом із чоловіком та онуками прийшла до храму замовити службу.
Та замість співчуття й благословення
почула жахливі образи. Панотець вигнав нас під паркан. Просто на дощ…
Я була ладна під землю провалитися
від сорому за цю людину перед дітьми, — розповідає Надія Леонідівна.

9

n Наша історія

Батько з донькою в один день записалися
в Збройні сили України!

«помста кажанів»
чи наукова розробка?
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АСТРОЛОГ-ТАРОЛОГ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Багаторічний стаж роботи й бездоганна репутація! Підкорив багатьох
людей
га
гать
тьох
ох л
юдей
юд
ей своїм
сво
воїм
їм даром
дар
аром
ом та вмінням робити людей щасливими.
коригувати
долю, знімати негативи будь-якої складУ його силах коригуват
р у
д
ності, п
поєднувати й повертати люблячі серця,
поє
позбавляти
самотності, залежності від вопоз
зба
рогів,
відкривати шляхи удачі та везіння.
ро

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.
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РЕКЛАМА
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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.

Продаються запчастини
до автомобіля ГАЗ-66: двигун,
міст, кузов, кабіна, рама,
радіатор, колеса. Все у доброму
робочому стані.
ТЕЛ. 0509949907.

8000 грн

7500 грн

8000 грн

6500 грн

12000 грн

7000 грн

14000 грн

8500 грн

12000 грн

8500 грн

5500 грн

3700 грн

6600 грн

6500 грн

3500 грн

7500 грн

4500 грн

6500 грн

8000 грн

18000 грн

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається частина будиноку з надвірними спорудами (с. Зимне Володимир-Волинського району). Тел.:
096 85 35 718, 063 41 79 051.
l У с. Бобли Турійського району продається газифікований будинок із надвірними спорудами. Є 0.25 га землі.
Тел.: 050 72 60 037, 097 10 50 569.
l Продам у Луцьку квартиру на 2 поверхи (160 кв. м). Тел. 097 10 20 995.
l Продам у новобудові 2-кімнатну
квартиру (78 кв.м). Тел. 066 66 06 303.
l Продається будинок (60 кв. м) з господарськими спорудами у с. 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 с. 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 с. Тарасове
(м. Луцьк) продається садиба (велика хата, гараж, господарські будівлі, 0.25 га городу, сад). Огороджено.
Тел. 067 49 82 214.

АВТОРИНОК
l Продається

автомобіль
ЗІЛ-130 (бортовий, дизель, двигун
Д-243). Тел. 098 51 69 673.
l Продається автомобіль ВАЗ-21063,
1988 р. в., двигун 1.5, 5-КПП, у доброму
стані, ціна 36 000 грн. Можливий торг.
Тел. 098 90 41 919.
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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається трактор Т-40 АМ (Горохівський район). Тел. 050 25 93 185.
l Куплю двигун-барабан, стрілу
до КУНа. Тел. 068 56 40 474.
l Продається блок ЮМЗ (запчастини). Тел. 098 51 69 673.
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.
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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 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.

цій, 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.
l Продам дрова твердої породи (рубані, метрові, чурки). Доставлю автомобілем ЗІЛ (самоскид) пісок, жом кислий, щебінь, відсів. Тел.: 066 70 37 197,
093 51 44 597.
l Продам: щебінь, пісок, відсів, цемент М-500, цеглу червону, дрова
твердих порід. Тел.: 095 53 55 663,
097 75 16 430.
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 у Луцькому районі теличку
(11 міс.). Тел. 066 81 40 024.
l Куплю корів, биків, коней.
Тел. 068 91 57 460.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продам сіно, солому в квадратних
тюках (врожай 2019 р.). Ціна договірна.
Тел. 098 73 04 850.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак,
сою, горох, кукурудзу, овес та інші
культури. Половинки або відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи
(від 20 тонн, наявність аналізної карти).
Тел.: 098 06 96 276, 098 52 12 186.

РІЗНЕ

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.

l Продається дерев’яна вагонка та комплектуючі, все для сходів
(косоури, перила, балясини). Можлива доставка. Тел.: 066 07 40 396,
067 94 80 197.
l Продам: торфобрикет, дрова,
пісок, відсів, щебінь різних фрак-

Терміново продається доглянута дача на масиві Струмівка.
Є будинок, 0,10 га землі, садок, кущі.
Тел. 0664421994.
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
добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:
l курчата (бройлер, іспанка, несучка);
l каченята (башкірка, благоварка, голубий

фаворит, мулатка, мускусна, чері веллі,
пекінка);

l
l

гусенята (легард та велика сіра);
індичата (бройлерні БІГ6, канадські чорні ).

ТАКОЖ РЕАЛІЗУЄМО ДЛЯ
ВСІХ ВИДІВ ТВАРИН та птиці готові

корми (комбікорми), концентрати (старт,
гроуер, фініш), премікси ДБМВ, засоби для
дезінфекції приміщень, лампи для обігріву,
годівниці, поїлки, сухе молоко, ветаптечки.

1 та 8 лютого

Тел.: 066 4087776, 067 3629532 (Людмила), 050 6431766, 067 3326250 (Микола),
067 3324664, 050 1984541 (Оксана), 0676348334, 050 4887771 (Віта).
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).

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

Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

Б’Є — ЗНАЧИТЬ, ТО НЕ ЛЮБОВ,
А ДОМАШНЄ НАСИЛЛЯ!
Закінчення. Початок на с. 16
Оксана КОВАЛЕНКО

лизько половини
жертв домашнього
насилля, які звернулися до правоохоронців,
кидають затію розірвати
«коло знущань» на півдорозі. Цей шлях, аналізує Віктор Вальчук, співрозробник
онлайн курсу для потерпілих
від насилля, дуже непростий,
бо людині потрібно самій
збирати різні довідки й одночасно опиратися бажанню пошкодувати і зрозуміти
рідного нападника. Вальчук
каже: «Коли жінки отримують
консультацію, у них настає
каяття-примирення. «Виправиться. Він переді мною
на коліна падав в суді. Я сама
винна» — стандартні речі. Насправді є навіть термін «коло
насилля»: кривдник, як тільки
відчуває безкарність після
перших своїх «нападів», знову
і знову прагне пережити приємне для нього відчуття влади
над кимось. А спусковим гачком здебільшого є алкоголь».
«Я бачила очі чоловіка — і уже знала, що треба
втікати», — розповіла мені
жінка, яка залишила свою
оселю і тимчасово мешкає
у притулку Волинського центру соціально-психологічної
допомоги. Мама двох дітей,
молода й вродлива, розказує
свою 10-літню історію Світла
і Темряви: «Якщо були босі

Б

УПЕРШЕ коронавіруси, які
можуть заразити людей, ВИЯВЛЕНІ В СЕРЕДИНІ
60-х РОКІВ ХХ ст.
ІСНУЄ 7 ТИПІВ
КОРОНАВІРУСІВ:
229Е
(альфа–коронавірус)
NL63
(альфа–коронавірус)
OC43
(бета–коронавірус)
НКU1
(бета–коронавірус)
НОВІ
КОРОНАВІРУСИ,
ЯКІ ВИНИКАЮТЬ
УНАСЛІДОК МУТАЦІЇ
У ТВАРИН
ТА НЕБЕЗПЕЧНІ
ДЛЯ ЛЮДИНИ

знову починалося. Останній
раз із сокирою було… Боюся.
Не хочу дітей травмувати».
Терплячість — це одна
з рис, на якій «грає» агресор. Інша — не називати
образи і побиття насильством. Тотальний нагляд,
залякування, цькування —
психологічний вид. Коли ж

як тільки
« Кривдник,
відчуває безкарність
після перших своїх
«нападів», знову
і знову прагне
пережити приємне
для нього
відчуття влади над
кимось.

»

хтось у сім’ї ховає документи
іншого, забирає зарплатню,
контролює кожну копійку —
це насилля економічне. У нас

За даними Нацполіції Волині, на обліку як домашні насильники перебуває 1845 людей. 92% з них — чоловіки.
Крім того, 131 жінка та 3 дорослих дітей.

Цю ялиночку створили діти, для яких центр став тимчасовою домівкою
у новорічні свята.

з дітьми — втікали до сусідів, а як встигали взутися —
до друзів… Тільки п’яним він
руку піднімає. Не раз казав

— вертайся, все буде добре.
Пробачення просив. Я вже
стільки йому вірила. Та спочатку все ніби добре, а потім

Офіційна статистика ООН наголошує: понад 68%
жіночого населення України певною мірою потерпають від домашнього насильства, серед них менше 2%
звертаються по допомогу до державних органів влади.
Правоохоронці визнають, що офіційні цифри – це лише
10% реальної кількості випадків вчинення домашнього
насильства.

n У номер!
Інфографіку створено за даними відкритих
джерел інформації станом на 23.01.2020 року

У ГРУДНІ 2019 РОКУ
ВИЯВЛЕНО НОВИЙ ТИП
КОРОНАВІРУСУ.
Вірус пов’язують
зі спалахом пневмонії
в м. Ухань, провінція
Хубей, Китай.

провокує
в інфікованих
ним людей
розвиток
пневмонії

приймати
знеболювальні
та жарознижувальні
препарати

нежить

кашель

поширюється
респіраторним
шляхом

прийняти
гарячий душ,
щоб полегшити
біль у горлі
і кашель

біль у горлі

11 МЛН

головний
біль

>ніж у Нью–Йорку

Захворюваність на грип та ГРВІ
стрімко зростає. На Рівненщині
смертельний вірус убив
50-річного жителя Корецького
району. Побільшало пацієнтів
із ускладненнями і у Волинській
обласній інфекційній лікарні

використовувати
зволожувач
повітря в кімнаті

затруднене
дихання

Населення
м. Ухань становить

ПОНАД 30 ШКІЛ,
ДО ПІВТОРА ДЕСЯТКА
САДОЧКІВ —
НА КАРАНТИНІ

Оксана КРАВЧЕНКО

пити
багато
рідини

лихоманка
(тривалість
до кількох діб)
поширюється
від тварин до людей

(бета–коронавірус або MERS)

ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

SARS-CoV
(бета–коронавірус або SARS)

мити руки
з милом
>20 сек

поширюється
між людьми

не торкатися очей,
носа або рота
немитими руками

уникати тісного
контакту
з хворими людьми

молодь

носити
респіраторні
маски

очистити
та дезінфікувати
предмети
і поверхні

люди похилого віку мають
(можуть хворіти на цироз
слабкий
печінки, гіпертонію, цукровий
діабет чи хворобу Паркінсона) імунітет

прикривати рот
і ніс серветками
під час кашлю
і чхання

провітрювати
приміщення
та дезінфікувати
поверхні

Фото slovoidilo.ua.

Новий коронавірус 2019 року

афіксовано перевищення епідемічного порогу у Камінь-Каширському,
Локачинському, Маневицькому,
Любешівському районах. У Нововолинську з 24 по 27 січня захворіло 375 осіб,
з них більш як 70% —діти. Через це у місті шахтарів із 29 січня по 9 лютого оголосили карантин у школах і дитсадках.
В управлінні освіти і науки облдержадміністрації повідомили, що станом
на вчорашній ранок через грип і ГРВІ
у вихованців понад 30 волинських шкіл
і майже півтора десятка садочків — вимушені канікули. Припинити заняття
можуть і в інших навчальних закладах,
де нездужає до 30 відсотків учнів.
Зростає кількість госпіталізованих
хворих. За словами медичної директорки Волинської обласної інфекційної лікарні Любові Серби, 109 пацієнтів закладу (а це більше половини) перебувають
на лікуванні із респіраторними вірусними
інфекціями, з них 80% — діти. У 5 хворих
грип підтверджено лабораторно, у 4 випадках — це вірус А(H1N1). n

З

залишатися
вдома, якщо
захворіли

MERS-CoV

2019–nCoV

є за таке кримінальна й адміністративна відповідальність
(санкції — штраф чи громадські роботи, арешт).
Дільничні, голови ОТГ,
соцпрацівники на місцях
за потреби радять потерпілим звернутись у Волинський обласний центр
соціально-психологічної
допомоги. Тут є спеціальний
відділ, що опікується жертвами насилля, і безплатний притулок. У ньому можна проживати до 90 діб. Є одноразове
харчування. Керівник закладу Наталя Мишко каже, що
протягом цього часу її колеги
допомагають людям обміркувати їхнє майбутнє. У центр
приймають тільки з довідкою
про медогляд. Наталя Мишко пояснює: «Хай ліпше лікарі
оглянуть і жінку, яка в стресовому стані, і якщо мама
не сама — дітей, бо вони були
свідками насилля». Адреса
центру — конфіденційна, але
він має однойменну сторінку
у фейсбуці.
Наостанок скажу, що ота
жінка у притулку нині вчиться
жити без страху. Дивується,
як довго могла терпіти лиходійство, і тішиться, що може
не боятися озвучувати свої
думки і самостійно приймати
рішення. n

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua
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n Шок!

Фото dyvys.info.

13-річна школярка завагітніла від вітчима
«Що він зробив дитині — життя зламав!»
Здолбунівський районний суд Рівненської області
задовольнив клопотання місцевої прокуратури
про застосування запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою чоловікові — мешканцю одного
із сіл Здолбунівського району, який у середині
липня 2019 року в будинку за місцем проживання,
застосувавши фізичне насильство, зґвалтував свою
малолітню падчерку
Олена ВОЛИНЕЦЬ

о винесення судом вироку за вчинення вказаного
злочину зловмисник перебуватиме під вартою у слідчому ізоляторі. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні перебуває
на контролі прокуратури об-

Д

ласті, як інформує пресслужба
відомства.
Зі ЗМІ стало відомо, що йдеться про село
Стеблівка Здолбунівського
району. 36-річний чоловік тривалий час ґвалтував 13-літню
дитину своєї співмешканки.
Школярка завагітніла й наразі перебуває на 7-му місяці.

Дівчинка довго приховувала правду і від матері,
і від вчителів, бо боялася.

Місцеві журналісти довідалися, що її матір має 8 дітей від двох чоловіків. Про

те, що доньку ґвалтували,
вона не знала. 33-літня жінка
на камеру говорила: «До того

ми нічого не знали і не помічали. Ні я, ні сусіди. Що він зробив дитині — життя зламав!
Щоб йому довічне дали, щоб
звідти не вийшов».
Тим часом сусіди запевняють, що чоловік знущався
з усієї родини, особливо з нерідних дітей. Вагітність дівчинки помітили тільки в інтернаті,
де вона вчилася. Дитина довго приховувала правду і нічого не розповідала ні матері,
ні вчителям, бо боялася.
Заступник начальника Головного управління Національної поліції в Рівненській області
Олександр Панасюк повідомив, що вітчим ніде не працював і має кримінальне минуле.
Правоохоронці розпочали провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Зловмисник може сісти у в’язницю
на строк від 8 до 15 років. Він
визнав провину. n

n Фотофакт
Фото gl.kr-admin.gov.ua.

Місячний календар робіт
на городі та в садку
на І півріччя 2020 року
О і сприятливих днів
Окрім
і для посадки/посіву
/ і якихось культур,
ур,
астрологи виділяють ще й дні, які найкраще надаються для
тих чи інших робіт у садку та на городі. Сподіваємося,
це стане у пригоді тим читачам, які переконані, що
Місяць чинить значний вплив на рослини, а відтак
ила
прополювання чи поливання мають залежати від фази світила
ВИД РОБІТ

12 ДОМОГОСПОДАРСТВ
РАТНІВЩИНИ
ВИРОБЛЯТИМУТЬ
СОНЯЧНУ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ
РАВ

ЧЕРВЕНЬ

1, 8, 20, 24–25,
28– 29

3, 6, 11, 13,
17–18, 22

3, 8, 10, 14, 23, 30

2, 7, 11–12, 15–16,
23, 26, 30–31

1, 4, 8, 17–18,
22–23, 25, 28

5, 8, 10, 11, 13, 16,
18, 21, 23

1–2, 7–9, 11, 14,
16, 19–20, 22–23,
26, 29, 31

3–4, 6, 9, 12, 14,
16, 19, 21, 23, 30

1, 4, 8–9, 12, 14,
17, 19, 21, 24,
28–29, 31

1, 5–7, 9, 11, 14, 16,
19, 20, 24, 26–27,
29, 30

Заготівля живців

1, 8, 20, 24–25,
28–29

1, 4–6, 11, 13,
17–18, 22, 29, 30

1–6, 8, 10, 14, 23,
25–27, 30

2–3, 5–7, 9, 11–12,
15–17, 23, 26,
30–31

1, 3– 4, 7–8, 17–18,
22–23, 28, 30

Щеплення дерев

12–14, 19–20,
26–27, 29

10, 12, 14–16,
19–21, 23, 29, 31

3, 5–6, 9, 11–13,
17, 19, 21, 25– 27

1, 4, 8–9, 11, 14,
17, 19, 20, 22, 24,
30–31

5–7, 9–11, 14, 16,
19–20, 24–25, 27

Обрізання гілок

8, 10–11, 13, 16,
18, 21, 26–27

1, 7–8, 11, 16, 19,
26, 31

3, 5–6, 9, 12–13,
15, 23

1, 4, 8, 14, 17, 19,
22, 24

1, 5, 7, 9, 11, 14–16,
6,
19–20, 24–25, 27, 299

5, 8, 10, 11, 13, 16,
18, 21, 23, 26–27

1–2, 7–8, 9, 11,
13–14, 16, 19–20,
22–23, 26, 29, 31

3, 5–6, 9, 11, 12,
14, 16, 18, 23, 30

1, 4, 8–9, 12, 14,
17– 18, 19, 22, 24,
28, 31

1, 5–7, 9, 11, 14, 16,
6,
19–20, 24, 27, 29–30
300

5, 8, 10–11, 13, 16,
18, 21, 23, 26–27

1–2, 7–9, 11–12,
14, 16, 19–20, 22,
24, 26, 29, 31

3, 5–6, 9, 11–12,
14, 16, 18–20,
23, 30

1, 4, 8, 10, 14, 17,
19, 21, 22, 24,
28, 31

1, 5, 7, 9, 11, 14, 16,
19–20, 24, 26–27,
29– 30

5, 8, 10–11, 13, 16,
18, 21, 23, 26–27

1–2, 7–9, 11,
13–14, 16, 19,
21–23, 26, 29, 31

3–6, 9, 11–12, 14,
16, 18, 22–23, 30

1, 4, 8–9, 11–12,
14, 17, 19, 22–24,
28, 31

1, 5, 7, 9, 11, 14, 16,
19–20, 24, 27, 29–30

1–3, 5, 8, 24–26,
28–29

1–4, 6, 9, 25–27,
29, 31

1–2, 5–7, 23–25,
28, 29–30

2–6, 23, 25–27, 31

1, 4–5, 22–24, 26,
29–30

10–16, 19–21

10, 12–15, 17–19,
21, 23

8–9, 11, 13–17,
19–22

7–9, 11–15, 17–21

6–7, 9–14, 16,
18–20

Приготування
компосту

5, 8, 10–11, 13, 16,
18, 21, 23, 26–27

1, 7, 8–9, 11,
13–14, 16, 19–20,
22, 24, 26

3–4, 6, 9, 12, 14, 17,
20, 22–23, 25, 27, 30

1, 4, 8–9, 11 ,14 17,
19, 22–23, 28, 31

1, 5–7, 9, 11, 14, 16,
19–20, 24, 27, 29

Поливання

1–2, 4–7, 12,
14–15, 18, 20, 23,
25, 27, 29

1–2, 4–6, 9, 12–14,
17–18, 22–24,
26–28, 31

1, 3–5, 7–10, 12,
14, 18–19, 23,
25–28, 30

2–3, 5–9, 12, 15,
17, 20, 22, 25, 27,
29, 31

В міру висихання
ґрунту

Підготовка
та замочування
насіння
Пікірування
розсади

Боротьба з
хворобами та
шкідниками
Розпушування,
обгортання,
культивація
Прополювання
Внесення
міндобрив
Внесення
органіки

У цьому район — серед лідируючих
на Волині. У 2018 році енергетики
підключили до загальної мережі
6 домогосподарств, які виробляють
сонячну електроенергію для власних
потреб і навіть продають її державі.
А в 2019-му — 14, переважна більшість з яких — у Ратному. Приватні
станції на сьогодні працюють у Лучичах — 3, у Старостині — 2, по одній — у Жиричах, Самарах-Оріхових
та Самарах, всі інші — у райцентрі.
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SUDOKU
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Правила нескладні: заповніть порожні
клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб у
кожному рядку і кожному стовпчику не
було двох однакових цифр.

1
5

Леонід МАНЧИНСЬКИЙ.
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:)) Анекдоти

6
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3
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2
1
4
9

1
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3
6
7
9
2
8
5

6
1

7

5
3

— Фімо, шо ви
порадите як засіб для
схуднення: зелений чай чи
зелену каву?
— З’їжте зелену ковбасу

1
9

2

4

1

5

8

9
3

8
1

2
7

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ 23 СІЧНЯ

— за день мінус три
кілограми.

:)) :)) :)

:)) :)) :))
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СЕРЕДА, 5 ЛЮТОГО

— Здрастуй, хлопчику,
твій тато вдома?
— Мені треба знати,
хто ви.
— В якому сенсі?
— Якщо ви з

податкової, то тато пішов
збирати пляшки, щоб нас
прогодувати, якщо ви
Семен Аркадійович, якому
тато винен грошi, то тата
два дні тому поховали, а
якщо ви Марк Юхимович,
який винен татові гроші,
то він таки вдома.

Програма телепередач на 3 — 9 лютого
ПОНЕДІЛОК, 3 ЛЮТОГО
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, 23:10 Новини 06:35,
07:10, 08:10, 09:10 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Домашні вогнища» 11:15
Д/ц «Аромати Південної
Африки» 11:45, 14:10
Телепродаж 12:00 Д/ц
«Аромати Шотландії» 13:10
#ВУКРАЇНІ 13:40 Бюджетники
14:25 Д/ц «Аромати Чилі»
15:10 UA:Фольк 16:15 Д/ц
«Боротьба за виживання»
17:25 Перша шпальта 18:20
Тема дня 19:20 Д/ц «Дикі
тварини» 19:55 Д/ц «Тваринна
зброя» 21:30, 23:40 UA:Спорт
21:45 Розважальна програма
з Майклом Щуром 22:15 Т/с
«Епоха честі»

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 «Життя відомих людей
2020»
10:20 «Життя відомих людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:20, 14:40 «Світ навиворіт 8: Непал»
15:40 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
20:45, 21:45 Т/с «Найгірша
подруга»
22:45 «Гроші 2020»

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
«Ранок з Інтером» 09.20,
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.15,
12.25 Х/ф «КОХАННЯ З
ПЕРЕШКОДАМИ» 14.00
Х/ф «ПРОГУЛЯНКА ПО
БАНГКОКУ» 15.50 «Чекай на
мене. Україна» 20.00, 02.25
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
війни» 23.50 Т/с «Спокуса»
03.10 «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»

23:30 Т/с «Друге життя Єви»

СТБ
06:05, 18:00, 22:40 Один за
всіх 16+
07:15 Ультиматум 16+
09:05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
10:55 МастерШеф 12+
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:10 Т/с «З вовками жити»
23:50 Слідство ведуть
екстрасенси 16+

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Т/с «Відділ 44»
05:50 Громадянська оборона
06:40, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:10 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Не дай себе обдурити!
10:55 Секретний фронт.
Дайджест
11:55, 13:20 Х/ф
«УЛЬТРАФІОЛЕТ»
14:00, 16:20 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ
ШЕРШЕНЬ»
16:45 Х/ф «НЕЙМОВІРНИЙ
ГАЛК»
20:15, 21:30 Х/ф «ТУРИСТ»
22:20 Свобода слова
23:55 Х/ф «НАРОДЖЕННЯ
НАЦІЇ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:05 Kids Time
05:50 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
07:10 Х/ф «ЗЕМНЕ ЯДРО»
09:50 Х/ф «РАЙОН 9»
12:10 Х/ф «ФАНТОМ»
13:50 Х/ф «СКАРБ НАЦІЙ»
16:20 Х/ф «СКАРБ НАЦІЙ:
КНИГА ТАЄМНИЦЬ»
19:00 Х/ф «ТВАРИНА»
20:40 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
БАТЬКАМИ»
22:50 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.15, 01.35 Правда життя
09.15, 00.25 Речовий доказ
10.25, 18.05 Сучасні дива
11.20 Елемент 11.55, 17.05
Світ дикої природи 12.25,
22.35 Суперчуття 13.25
Скептик 14.25, 19.45 У
пошуках істини 15.15, 23.35
Загадки Всесвіту 16.05 НЛО з
минулого 19.00 Теорія змови
20.45 Секрети Другої світової
21.45 Ефект Нострадамуса
02.40 Доктор Хайм 03.35
Бізнес на залякуванні
04.25 Жертви краси 05.10
Єврорабині

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
09:15 Х/ф «СТАТУС:
ОНОВЛЕНИЙ»

ВІВТОРОК, 4 ЛЮТОГО

11:10, 17:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
19:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
21:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
23:50 Х/ф «СЕРЕНА»

2+2
06:00, 11:00 «Шалені
перегони 2018»
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест
2018»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАІ»
12:00 «Загублений світ»
14:50 Х/ф «СНАЙПЕР»
16:20 Х/ф «ДЖОН ВІК»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-5»

ФУТБОЛ-1
06:00, 13:45, 17:50 Yellow
06:10 Гранада - Еспаньйол.
Чемпіонат Іспанії 08:00, 10:00
Топ-матч 08:10 Боруссія (Д)
- Уніон. Чемпіонат Німеччини
10:15 Барселона - Леванте.
Чемпіонат Іспанії 12:00
Удінезе - Інтер. Чемпіонат Італії
13:55 Лейпциг - Боруссія
(М). Чемпіонат Німеччини
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:00 Ювентус - Фіорентина.
Чемпіонат Італії 18:00
Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра 18:55 Реал
- Атлетіко. Чемпіонат Іспанії
20:45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра 21:40 LIVE.
Сампдорія - Наполі. Чемпіонат
Італії 23:40 Валенсія - Сельта.
Чемпіонат Іспанії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00, 17.30, 20.00,
21.00 Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30, 17.00, 20.30,
21.30 Танька і
Володька
10.00, 19.00 4 весілля
12.00, 18.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «ПІСЛЯЗАВТРА»
16.00, 22.00 Казки У Кіно
16.30 Одного разу в Одесі
23.00 Сімейка У

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини 06:35,
07:10, 08:10, 09:10 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Домашні вогнища» 11:15,
16:15 Тема дня. Спецвипуск
12:10, 14:10 Телепродаж
12:25 Д/ц «Аромати
Шотландії» 13:10 Сильна доля
14:25 Д/ц «Аромати Перу»
15:10 Бюджетники 15:45
#ВУКРАЇНІ 17:25 Схеми.
Корупція в деталях 18:20 Тема
дня 19:20 Д/ц «Дикі тварини»
19:55 Д/ц «Тваринна зброя»
21:30, 23:40 UA:Спорт 21:45
Наші гроші 22:15 Т/с «Епоха
честі»

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 «Життя відомих людей
2020»
10:20 «Життя відомих людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:20, 14:25 «Світ навиворіт 8: Непал»
15:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
20:45, 21:45 Т/с «Найгірша
подруга»
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» 11.05
Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Х/ф «НАРЕЧЕНИЙ
НАПРОКАТ» 14.45, 15.40
«Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00,
19.00, 01.30, 02.15 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
війни» 23.50 Т/с «Спокуса»
03.00 Подробиці 03.45
«Щоденник вагітної» 05.00
«Top Shop»

НТН

УКРАЇНА

05.00 «Top Shop» 05.45 Х/ф
«ЛЮДИ В ОКЕАНІ» 07.05,
16.50 «Випадковий свідок»
07.40 Х/ф «ВОНИ ВОЮВАЛИ
ЗА БАТЬКІВЩИНУ» 10.45,
19.30 Т/с «Альпійський
патруль» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 23.15 «Свідок» 12.50
«Таємниці світу» 14.05
«Речовий доказ» 18.20
«Свідок. Агенти» 21.20, 23.45
Т/с «Хейвен» (12+)

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»
23:20 Контролер

СТБ
06:05, 18:00 Один за всіх 16+
07:15 Ультиматум 16+
09:05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11:55 МастерШеф 12+
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «З вовками жити»
22:40 Таємниці ДНК 16+

ICTV
05:00 Т/с «Відділ 44»
05:45, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Більше ніж правда
11:00 Антизомбі. Дайджест
11:45, 13:20 Х/ф «300
СПАРТАНЦІВ»
14:20, 16:20 Х/ф «300
СПАРТАНЦІВ:
ВІДРОДЖЕННЯ
ІМПЕРІЇ»
16:50 Х/ф «ТУРИСТ»
21:20 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ»
23:05 Х/ф «ФОРРЕСТ АМП»

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 Вар’яти 12+
07:35, 09:00 Kids Time
07:40 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
09:05 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
БАТЬКАМИ»
11:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
13:00 Хто зверху? 12+
19:00 Хто проти блондинок
12+
21:00 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ 2»
23:00 Х/ф «ВІН, Я І ЙОГО
ДРУЗІ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.05, 01.40 Правда життя
09.05, 00.30 Речовий доказ
10.15, 18.15 Сучасні дива
11.10, 17.15 Світ дикої
природи 12.10, 22.35
Суперчуття 13.10 Скептик
14.10, 19.55 У пошуках істини
15.15 Горизонт 16.15 НЛО з
минулого 19.10 Теорія змови
20.45 Секрети Другої світової
21.45 Ефект Нострадамуса
23.35 Загадки Всесвіту 02.45
Таємниці кримінального світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
09:10, 19:10 «Орел і Решка.
Рай та пекло»

11:10, 17:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
21:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»

2+2
06:00 «ДжеДАІ 2018»
08:00 Т/с «Удар у відповідь»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:20 «Загублений
світ»
12:55 «Помста природи»
13:40 Х/ф «НАДНОВА»
15:10 Х/ф «ЧУЖИЙ:
ЗАПОВІТ»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-5»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Мілан - Верона. Чемпіонат
Італії 08:10 Реал - Атлетіко.
Чемпіонат Іспанії 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:15 Yellow. Прем’єра
10:25 Лейпциг - Боруссія
(М). Чемпіонат Німеччини
12:10 Аталанта - Дженоа.
Чемпіонат Італії 13:55 Севілья
- Алавес. Чемпіонат Іспанії
15:55 Сампдорія - Наполі.
Чемпіонат Італії 17:45 Yellow
17:55 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру 18:50 Барселона
- Леванте. Чемпіонат Іспанії
20:40 Ювентус - Фіорентина.
Чемпіонат Італії 22:45
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
23:40 Боруссія (Д) - Уніон.
Чемпіонат Німеччини

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00, 17.30, 20.00,
21.00 Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30, 17.00, 20.30,
21.30 Танька і
Володька
10.00, 19.00 4 весілля
12.00, 18.00 Панянкаселянка
14.00 М/ф «Ранго»
16.00, 22.00 Казки У Кіно
16.30 Одного разу в Одесі
23.00 Сімейка У

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Т/с
«Я - охоронець» (16+) 07.50,
16.50 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
23.15 «Свідок» 09.00 Х/ф
«СКРИНЬКА МАРІЇ МЕДІЧІ»
10.45, 19.30 Т/с «Альпійський
патруль» (16+) 12.55 «Свідок.
Агенти» 14.10 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровi» 21.20,
23.45 Т/с «Хейвен» (12+)

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ

06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:10 Новини 06:35, 07:10,
08:10, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Домашні
вогнища» 11:15 Д/ц «Аромати
Південної Африки» 11:45,
14:10 Телепродаж 12:00 Д/ц
«Аромати Шотландії» 13:10
Енеїда 14:25 Д/ц «Аромати
Перу» 15:10 Сильна доля
16:15 Д/ц «Боротьба за
виживання» 17:25 Наші гроші
18:20 Тема дня 19:20 Д/ц «Дикі
тварини» 19:55 Д/ц «Тваринна
зброя» 21:30, 23:40 UA:Спорт
21:45 Бюджетники 22:15 Т/с
«Епоха честі»

05:10 Вар’яти 12+
07:05, 08:35 Kids Time
07:10 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
08:40 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ»
11:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
13:00 Хто зверху? 12+
19:00 Суперінтуїція 12+
20:50 Х/ф «ДРУЗІ
ПО СЕКСУ»
23:00 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКИЙ
ПИРІГ»

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 «Життя відомих людей
2020»
10:20 «Життя відомих людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:20, 14:25 «Світ навиворіт - 8:
Непал»
15:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
20:45, 21:45 Т/с «Найгірша
подруга»
22:45, 23:45 «Світ навиворіт 11:
Китай»

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» 12.25
Х/ф «РИМСЬКІ ПРИГОДИ»
14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00, 01.30
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 03.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Луна війни» 23.45 Т/с
«Спокуса» 03.45 «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»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:25, 18:00 Один за всіх
16+
07:40 Ультиматум 16+
09:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:05 МастерШеф 12+
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «З вовками жити»
22:40 Давай поговоримо про
секс 16+

ICTV
05:40, 10:05 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
11:15, 13:20 Х/ф
«СПРАВЖНЯ
МУЖНІСТЬ»
13:55, 16:20 Х/ф «ФОРРЕСТ
АМП»
17:00, 21:20 Т/с «Дільничний
з ДВРЗ»
20:10 Секретний фронт
23:10 Х/ф «ВІДСТУПНИКИ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.30, 01.40 Правда життя
09.20, 00.30 Речовий доказ
10.30, 18.00 Сучасні дива
11.25, 17.00 Світ дикої
природи 12.25, 22.35
Суперчуття 13.25 Скептик
14.25, 19.40 У пошуках істини
15.20 Горизонт 16.10, 21.45
Ефект Нострадамуса 18.55
Теорія змови 20.45 Секрети
Другої світової 23.35 Загадки
Всесвіту 03.05 Бандитський
Київ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
09:10, 19:10 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
11:10, 17:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
21:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
відповідь»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:20 «Загублений
світ»
13:45 Х/ф «ПОМПЕЇ:
АПОКАЛІПСИС»
15:15 Х/ф «СТУКАЧ»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-5»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 10:15 Топ-матч
06:10 Валенсія - Сельта.
Чемпіонат Іспанії 08:10
Аталанта - Дженоа. Чемпіонат
Італії 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:25 LIVE. Шахтар Македонія. Контрольна гра
11:15, 16:45 Yellow 12:25
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
13:20 Ювентус - Фіорентина.
Чемпіонат Італії 15:10 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020 15:55
LIVE. Шахтар - Сеннер’юск.
Контрольна гра 17:55
Чемпіонат Італії. Огляд туру
18:50 Лейпциг - Боруссія (М).
Чемпіонат Німеччини 20:40
Реал - Атлетіко. Чемпіонат Іспанії
22:45 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру 23:40 Сассуоло Рома. Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00, 17.30, 20.00,
21.00 Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30, 17.00, 20.30,
21.30 Танька і Володька
10.00, 19.00 4 весілля
12.00, 18.00 Панянкаселянка
14.00 Х/ф «МАРМАДЮК»
15.30, 22.00 Казки У Кіно
16.30 Одного разу в Одесі
23.00 Сімейка У

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Т/с
«Я - охоронець» (16+) 07.50,
16.50 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
23.15 «Свідок» 09.00 Х/ф «ДО
МЕНЕ, МУХТАР!» 10.40, 19.30
Т/с «Альпійський патруль»
(16+) 12.50 «Будьте здоровi»
14.05 «Речовий доказ» 18.20
«Вартість життя» 21.20, 23.45
Т/с «Хейвен» (12+)

ЧЕТВЕР, 6 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини 06:35,
07:10, 08:10, 09:10 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Домашні вогнища» 11:15
Д/ц «Аромати Південної
Африки» 11:45, 14:10
Телепродаж 12:00 Д/ц
«Аромати Шотландії» 12:30
Д/ц «Аромати Іспанії» 13:10
UA:Фольк. Спогади 14:25 Д/ц
«Аромати Перу» 15:10 Енеїда
16:15 Д/ц «Боротьба за
виживання» 17:25 #ВУКРАЇНІ
18:25 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік»
21:30, 23:40 UA:Спорт 21:45
Схеми. Корупція в деталях
22:15 Т/с «Епоха честі»

«Стосується кожного» 20.00,
03.05 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Луна війни» 23.50 Т/с
«Спокуса» 03.50 «Щоденник
вагітної» 05.05 «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»
23:20 Слідами Андрія Геруса

1+1

СТБ

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 «Життя відомих людей
2020»
10:20 «Життя відомих людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:25, 14:25 «Світ навиворіт 8: Непал»
15:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Мама»
20:45, 21:40 Т/с «Найгірша
подруга»
22:30 «Право на владу 2020»

06:15, 18:00 Один за всіх 16+
07:25 Ультиматум 16+
09:05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
12:05 МастерШеф 12+
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
20:05 Т/с «З вовками жити»
22:40 Я соромлюсь свого
тіла 16+

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» 11.05,
12.25 Т/с «Мене звати Мелек»
12.55 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ
МОЇМ ХЛОПЦЕМ» 14.45,
15.40 «Речдок» 16.35
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 01.35 Ток-шоу

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Секретний фронт
11:00, 13:20 Х/ф
«НАРОДЖЕННЯ
НАЦІЇ»
13:45, 16:20 Х/ф
«ВІДСТУПНИКИ»
17:00, 21:20 Т/с «Дільничний
з ДВРЗ»
20:15 Антизомбі. Дайджест
23:05 Х/ф «МЕРЗЕННА
ВІСІМКА»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Вар’яти 12+

П’ЯТНИЦЯ, 7 ЛЮТОГО
07:35, 09:00 Kids Time
07:40 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
09:05 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО
З ФАКЕРАМИ 2»
11:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
13:10, 19:00 Хто зверху?
12+
21:00 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ
НА КОЛИШНЮ»
23:10 Х/ф
«АМЕРИКАНСЬКИЙ
ПИРІГ: ЗНОВУ
РАЗОМ»

15:05 Х/ф «ГЕЛІОС»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:30, 23:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-5»

ФУТБОЛ-1

06:00, 22:20 Yellow 06:10
Удінезе - Інтер. Чемпіонат
Італії 08:00 Топ-матч
08:10 Шахтар - Македонія.
Контрольна гра 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:15
Реал - Атлетіко. Чемпіонат
Іспанії 12:05 Мілан - Верона.
МЕГА
Чемпіонат Італії 13:55 Шахтар
06.00 Бандитський Київ
- Сеннер’юск. Контрольна гра
08.30, 01.50 Правда життя
15:55 Боруссія (Д) - Уніон.
09.30, 00.40 Речовий доказ
Чемпіонат Німеччини 17:45
10.40, 18.15 Сучасні дива
«Бундесліга weekly». Чемпіонат
11.35, 22.45 Світ дикої
Німеччини 18:15 Лаціо природи 12.35 Особливий
Верона. Чемпіонат Італії 20:00
загін 13.25 Скептик 14.25,
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020
19.55 У пошуках істини 15.20
20:30 Барселона - Леванте.
Погляд зсередини 16.20
Чемпіонат Іспанії 22:45
Ефект Нострадамуса 17.15
Чемпіонат Італії. Огляд туру
Суперчуття 19.05 Теорія
Змови 20.45 Секрети Другої 23:40 Ювентус - Фіорентина.
світової 21.45 НЛО з минулого Чемпіонат Італії
23.40 Горизонт 02.55 Брама
ТЕТ
часу
06.00 ТЕТ Мультиранок
К-1
08.00, 09.00, 17.30, 20.00,
21.00 Одного разу під
06:30 «TOP SHOP»
Полтавою
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг» 08.30, 09.30, 17.00, 20.30,
21.30 Танька і Володька
09:10, 19:10 «Орел і Решка.
10.00, 19.00 4 весілля
Рай та пекло»
11:10, 17:25 Т/с «Мисливці за 12.00, 18.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «ЗАЛІЗНИЙ ГАНС»
реліквіями»
15.30, 22.00 Казки У Кіно
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
16.30 Одного разу в Одесі
Навколо світу»
23.00 Сімейка У
21:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»

НТН

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
відповідь»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:15 «Загублений
світ»
12:45 «Помста природи»
13:25 Х/ф «МІСТО
ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ»

05.00 «Top Shop» 06.00 Т/с
«Я - охоронець» (16+) 07.50,
16.50 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
23.15 «Свідок» 09.00 Х/ф
«НА ВІЙНІ ЯК НА ВІЙНІ»
10.40, 19.30 Т/с «Альпійський
патруль» (16+) 12.50 «Вартість
життя» 14.05 «Речовий доказ»
18.20 «Правда життя» 21.20,
23.45 Т/с «Хейвен» (12+)

06:00 М/с «Книга джунглів»
06:25, 07:15, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 22:40 Новини
09:30 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік»
12:00, 18:50 Щоденник
Національного відбору
учасника від України на
Міжнародний пісенний конкурс
«Євробачення-2020» 12:05
Д/ц «Королівський тур» 13:10,
14:35 Телепродаж 13:30 Д/ц
«Мегаполіси» 14:50 #ВУКРАЇНІ
15:55 Д/ф «Одесити на
Донбасі» 17:00 Т/с «Епоха
честі» 19:00 Національний
відбір учасника від України на
Міжнародний пісенний конкурс
«Євробачення-2020» 23:00
Д/ц «Боротьба за виживання»

1+1
06:05, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 Х/ф «БУМЕРАНГ»
12:15 Х/ф «СОРОК ВІСІМ
ГОДИН»
14:15 Х/ф «ІНШІ СОРОК
ВІСІМ ГОДИН»
16:15, 21:30 «Вечірній
квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15 «Українські сенсації
2020»
23:30 «Світське життя. 2020»

20.00, 02.25 «Подробиці»
23.15 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
ЗАПИС» 00.55 Х/ф
«ШТОЛЬНЯ» 02.55 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.15 «Україна
вражає» 04.35 «Орел і Решка.
Дива світу»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:40, 15:20 Т/с «Між
коханням та
ненавистю»
17:00, 21:00 Т/с «Без вагань»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Зовсім інше життя»

СТБ
05:30 МастерШеф.
Професіонали
09:50 Т/с «З вовками жити»
17:05 Хата на тата 12+
19:00 Євробачення 2020
Національний відбір
21:25 Євробачення 2020
Національний відбір.
Підсумки голосування
22:20 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
ШУРИКА»
23:55 «Операція И: невідома
версія»

ICTV

05:00, 12:45, 18:45 Факти
05:25 Особливості
національної роботи
07:55 Х/ф « РАНД-РЕВАНШ»
09:50 Скетч-шоу «На трьох»
16+
ІНТЕР
13:00 Дизель шоу 12+
05.35 «Чекай на мене. Україна» 14:25 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
07.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 09.00 19:10 Х/ф «ФОРМА ВОДИ»
21:20 Х/ф «ПРИБУТТЯ»
«Готуємо разом. Домашня
23:30 Х/ф «ЛАБІРИНТ
кухня» 10.00 «Корисна
ФАВНА»
програма» 11.00 Х/ф
«МОЛОДА ДРУЖИНА» 13.00
НОВИЙ КАНАЛ
Х/ф «ЄДИНА» 15.00 Х/ф
«СОЛОДКА ЖІНКА» 17.00,
05:45, 10:05 Kids Time
20.30 Т/с «Не жіноча робота»
05:50 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

кожного» 20.00 «Подробиці
тижня» 22.00 Д/п «Олег Антонов
- людина неба» 03.10 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.30 «Україна
вражає» 05.05 «Top Shop»

07:40 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
09:00 Х/ф «ГОЛА ПРАВДА»
11:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
13:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «МИСЛИВЦІ НА
ПРИВИДІВ»
23:10 Х/ф «ХАЙ ЩАСТИТЬ,
ЧАКУ!»

ФУТБОЛ-1

17:50 Х/ф «ПІКСЕЛІ»
19:50 Х/ф «МИ - МІЛЛЕРИ»
22:00 Х/ф «СУСІДИ 2»
23:50 Х/ф «СУСІДИ»

Верона - Ювентус. Чемпіонат
Італії 10:00, 15:40 Футбол
NEWS 10:20 Журнал Ліги
чемпіонів. Прем’єра 10:50,
14:55, 17:55, 18:40, 21:10,
21:40, 23:55 Топ-матч 11:05
Шахтар - Олімпія. Контрольна
гра 12:55 LIVE. Еспаньйол Мальорка. Чемпіонат Іспанії
13:45 Футбол Tables 15:55
LIVE. Наполі - Лечче. Чемпіонат
Італії 16:45, 19:45, 22:45 Yellow
18:10 Журнал Ліги чемпіонів
18:55 LIVE. Баварія - Лейпциг.
Чемпіонат Німеччини 20:55,
21:25 «LALIGA ZAP» 8 епізод.
Чемпіонат Іспанії 21:55 LIVE.
Бетіс - Барселона. Чемпіонат
Іспанії

06:00 Топ-матч 06:10 Аталанта
- Дженоа. Чемпіонат Італії 08:00,
23:40 Yellow 08:10 Барселона
- Леванте. Чемпіонат Іспанії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
УКРАЇНА
NEWS 10:15 Боруссія (Д) - Уніон.
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Чемпіонат Німеччини 12:05
Україною
Лаціо - Верона. Чемпіонат Італії
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
13:55 Шахтар - Македонія.
МЕГА
Сьогодні
Контрольна гра 15:55 Реал
09:30 Зірковий шлях
06.00 Бандитська Одеса 08.00, - Атлетіко. Чемпіонат Іспанії
11:30 Реальна містика
01.45 Правда життя 09.05, 00.35 17:40 Сампдорія - Наполі.
12:30, 15:30 Т/с «Встигнути все Речовий доказ 10.15, 17.55
Чемпіонат Італії 19:25 Шахтар
виправити»
Сучасні дива 11.10, 22.45 Світ
- Сеннер’юск. Контрольна
17:00 Історія одного злочину
дикої природи 12.10 Особливий
гра 21:10 Чемпіонат Італії.
16+
загін 13.00 Скептик 14.00,
Передмова
до туру. Прем’єра
19.40 У пошуках істини 15.05,
19:50 Ток-шоу «Говорить
21:40 LIVE. Рома - Болонья.
20.45 Секрети Другої світової
Україна»
Чемпіонат Італії 23:50 Чемпіонат
16.05 Ефект Нострадамуса
21:00 Свобода слова Савіка
Іспанії. Передмова до туру
16.55 Суперчуття 18.45
Шустера
Теорія Змови 21.45 НЛО з
ТЕТ
СТБ
минулого 23.40 Горизонт 02.40
06.00
ТЕТ
Мультиранок
Ризиковане життя
06:35 Один за всіх 16+
08.00, 09.00, 20.00 Одного разу
07:45 Т/с «Коли ми вдома. Нова
К-1
під Полтавою
історія»
1+1
08.30, 09.30, 20.30 Танька і
06:30 «TOP SHOP»
08:45 Х/ф «АНЖЕЛІКА,
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Володька
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
МАРКІЗА ЯНГОЛІВ»
«Сніданок з 1+1»
10.00, 19.00 4 весілля
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
10:55 Х/ф «ПРЕКРАСНА
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
12.00 Панянка-селянка
09:10 «Орел і Решка. Рай та
АНЖЕЛІКА»
16:45, 19:30 ТСН:
14.00 Х/ф
пекло»
12:55 Х/ф «АНЖЕЛІКА І
«Телевізійна служба
«ЗОЛОТОВОЛОСКА»
11:10 Т/с «Мисливці за
КОРОЛЬ»
новин»
15.30 Казки У Кіно
реліквіями»
14:55 Х/ф «НЕПРИБОРКАНА
09:25 «Життя відомих людей
16.30 Одного разу в Одесі
14:30, 22:00 «Орел і Решка.
АНЖЕЛІКА»
2020»
17.00 Х/ф «ПЕРСІ ДЖЕКСОН:
Навколо світу»
16:35, 18:00 Х/ф «АНЖЕЛІКА
10:20 «Життя відомих людей»
МОРЕ ЧУДОВИСЬК»
17:25 Х/ф «БІЛЬШЕ ЗА
ТА СУЛТАН»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
21.00 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ЖИТТЯ»
17:25, 21:55 Відлік часу
13:25, 14:30 «Світ навиворіт - 8: 17:30, 22:00 Вікна-Новини
ПІДКОРЮВАЧ
19:10 Х/ф «ДИЯВОЛ І ДЕНІЕЛ
Непал»
СВІТАНКУ»
ВЕБСТЕР»
19:00, 22:40 Хата на тата 12+
15:35 Т/с «Величне століття.
21:00 «Орел і Решка. Морський 23.00 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
Роксолана»
ICTV
МАРШ 4: ЩОСЬ
сезон»
17:10 Т/с «Мама»
СТАРЕ, ЩОСЬ
05:40 Громадянська оборона
20:25, 22:20 «Жіночий квартал
2+2
НОВЕ»
06:30 Ранок у великому місті
2019»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти 06:00, 07:50 Т/с «Удар у
НТН
відповідь»
09:15, 19:20 Надзвичайні
ІНТЕР
05.00 «Top Shop» 06.00 Т/с
09:30, 18:15 «Спецкор»
новини
05.35, 23.00 «Слідство вели... з
«Я - охоронець» (16+) 07.55,
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:05 Антизомбі. Дайджест
Леонідом Каневським» 07.00,
10:50, 17:20 «Загублений світ» 16.50 «Випадковий свідок»
11:10, 13:20 Х/ф « РАНД08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15
12:45 «Цілком таємно-2017»
РЕВАНШ»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
«Свідок» 09.00 Х/ф «ТІ, ЩО
13:15 «Помста природи»
13:50, 16:20, 22:45 Скетч-шоу
з Інтером» 10.00 «Корисна
13:40 Х/ф «ЧУЖИЙ: ЗАПОВІТ» ЗІЙШЛИ З НЕБЕС» 10.40,
«На трьох» 16+
програма» 11.00, 12.25 Х/ф
19.30 Т/с «Альпійський патруль»
15:50 Х/ф «ЧИСЛОВА
«З РЕЧАМИ НА ВИЛІТ!» 13.10 20:05 Дизель шоу 12+
(16+) 12.50 «Правда життя»
РАДІОСТАНЦІЯ»
Х/ф «БАНДИТИ» 15.40,
НОВИЙ КАНАЛ 19:25 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ» 14.05 «Речовий доказ» 18.20
23.50 «Речдок» 16.35 «Речдок.
21:50 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-2» «Таємниці світу» 21.20, 23.45 Т/с
05:40 Вар’яти 12+
Особливий випадок» 18.00,
23:40 Х/ф «В ІМ’Я КОРОЛЯ-3» «Хейвен» (12+)
07:35, 08:50 Kids Time
01.40 Ток-шоу «Стосується

НЕДІЛЯ, 9 ЛЮТОГО

СУБОТА, 8 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:10 Новини 06:35, 07:10,
08:10, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Домашні
вогнища» 11:15 Д/ц «Аромати
Південної Африки» 11:45,
14:10 Телепродаж 12:00
Д/ц «Аромати Іспанії» 13:10
Д/ц «Браво, шеф!» 14:25
Д/ц «Аромати Перу» 15:10
UA:Фольк. Спогади 16:15 Д/ц
«Боротьба за виживання» 17:25
Схеми. Корупція в деталях
17:55 VoxCheck 18:20 Тема дня
19:15 Щоденник Національного
відбору учасника від України на
Міжнародний пісенний конкурс
«Євробачення-2020» 19:20
Д/ц «Дикі тварини» 19:55 Д/ц
«Тваринна зброя» 21:30, 23:40
UA:Спорт 21:45 Перша шпальта
22:15 Т/с «Епоха честі»

10:10 Вар’яти 12+
12:10 Хто зверху? 12+
16:10 М/ф «Гладіатори Рима»
18:00 М/ф «Коко»
20:00 Х/ф «ПІКСЕЛІ»
22:00 Х/ф «СУСІДИ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 01.30 Містична Україна
08.30, 18.25 Україна: забута
історія 09.20 Правда життя
10.15 Речовий доказ 11.25
Секрети Другої світової 13.25
101 вид зброї, що змінила світ
15.05 Сучасні дива 15.55
Особливий загін 21.00 НЛО
з минулого 22.40 Світ дикої
природи

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку
часів»
08:30 «Ух ти show»
09:10 М/ф «Земля до початку
часів: Подорож
хоробрих»
10:45 М/ф «Віллі та круті
тачки»
12:20 Х/ф «ДИЯВОЛ І
ДЕНІЕЛ ВЕБСТЕР»
14:15 «Орел і Решка.
Морський сезон»
23:45 Х/ф «ГАВАНЬ»

2+2
06:00, 08:55 «Загублений світ»
07:55 «ДжеДАІ. Дайджест
2018»
13:35 Х/ф «РЕЙД У
ПУСТЕЛЮ»
18:10 Х/ф «ТРИ ДНІ НА
ВТЕЧУ»
20:30 Х/ф «ЕФЕКТ КОЛІБРІ»
22:20 Х/ф «ЧУЖІ ПРОТИ
ХИЖАКА-2»

ФУТБОЛ-1
06:00 Барселона - Леванте.
Чемпіонат Іспанії 07:45, 17:55

Чемпіонат Іспанії. Передмова
до туру 08:15 Сампдорія
- Наполі. Чемпіонат Італії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:20 Yellow. Прем’єра
10:30 Шахтар - Сеннер’юск.
Контрольна гра 12:10 Рома
- Болонья. Чемпіонат Італії
13:55 Айнтрахт - Аугсбург.
Чемпіонат Німеччини 15:55
LIVE. Шахтар - Олімпія.
Контрольна гра 16:45, 21:30
Yellow 18:25 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 18:55 LIVE.
Торіно - Сампдорія. Чемпіонат
Італії 19:45 Футбол Tables
20:55, 23:40 Топ-матч 21:00
«Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини 21:40 LIVE. Верона
- Ювентус. Чемпіонат Італії
23:50 Фіорентина - Аталанта.
Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Перната банда»
12.35 Х/ф «МАРМАДЮК»
14.15, 19.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька
15.10 Сімейка У
17.00 Х/ф «ВИЙТИ ЗАМІЖ У
ВИСОКОСНИЙ РІК»
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
22.00 Ігри Приколів
23.00 Одного разу в Одесі

НТН
06.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
09.20 Х/ф «ОСОБЛИВО
ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ»
12.00 «Легенди карного
розшуку» 15.35 «Випадковий
свідок» 18.05 «Круті 90-ті»
19.00 «Свідок» 19.30 Х/ф
«БАЛАДА ПРО ДОБЛЕСНОГО
ЛИЦАРЯ АЙВЕНГО» 21.20
Х/ф «ГОРБУН» 23.40 Х/ф
«ТРАНЗИТ» (18+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів»
06:25, 07:15, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини 09:30 Щоденник
Національного відбору
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення-2020»
09:35 Національний відбір
учасника від України на
Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення-2020»
12:45, 15:05 Телепродаж
13:00 Х/ф «СВЯТИЙ ФІЛІП.
Я ВИБИРАЮ РАЙ» 15:25
#ВУКРАЇНІ 15:55 «На схід» 16+
17:00 Т/с «Епоха честі» 19:55
Д/ц «Світ дикої природи»
21:25 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 22:00
Х/ф «СОЛДАТ ДЖАНЕТ»
23:30 Д/ц «Мегаполіси»

1+1
06:00 Мультфільм
06:25, 07:10 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45, 11:00 «Світ навиворіт
11: Китай»
12:00 Т/с «Найгірша подруга»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
23:30 Х/ф «БУМЕРАНГ»

ІНТЕР
05.25, 11.00 «Орел і Решка.
Івлєєва vs. Бєдняков» 06.10
Х/ф «ІНОЗЕМКА» 07.45
Х/ф «ЯК ПОСВАРИВСЯ
ІВАН ІВАНОВИЧ З ІВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Дива
світу» 12.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження» 13.00
Х/ф «ЧОГО ХОЧЕ ЖУЛЬЕТТ»
15.00 Т/с «Мене звати Мелек»
18.00 Х/ф «ОСТАННІЙ

ДІАМАНТ» 20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
В ЇХНІХ ОЧАХ» 22.35 Х/ф
«НАЙКРАЩА ПРОПОЗИЦІЯ»
01.15 «Речдок»

УКРАЇНА

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
06:30 Сьогодні
07.25, 23.40 Містична Україна
07:30 Зірковий шлях
08.15, 18.25 Україна: забута
09:25 Т/с «Без вагань»
історія 09.05 Правда життя
10.15 Речовий доказ 11.25
13:25 Т/с «Лінії життя»
17:20, 21:00 Т/с «Довга дорога Секрети Другої світової 13.25
НЛО з минулого 15.05 Сучасні
до щастя»
дива 15.55 Особливий загін
19:00 Сьогодні. Підсумки з
21.00 101 вид зброї, що
Олегом Панютою
змінила світ 22.40 Світ дикої
23:30 Х/ф «ЇЇ СЕРЦЕ»
природи 00.30 Підроблена
СТБ
історія
07:00 Хата на тата 12+
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:55 Один за всіх 16+
22:15 Детектор брехні 16+

ICTV
05:05, 12:45, 18:45 Факти
05:30 Не дай себе обдурити
06:15 Громадянська оборона
07:05 Антизомбі. Дайджест
08:00 Секретний фронт.
Дайджест
08:55 Т/с «Відділ 44»
12:25, 13:00 Х/ф
«ПРИБУТТЯ»
14:45 Х/ф «ФОРМА ВОДИ»
16:55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ
НАШОЇ ЕРИ»
20:30 Х/ф «ЗЕЛЕНА КНИГА»
22:55 Х/ф «ТРИ БІЛЛБОРДИ
У ЕББІНГУ, МІССУРІ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Таємний агент. Постшоу
08:00, 10:00 Kids Time
08:05 М/ф «Гладіатори Рима»
10:05, 12:00 Х/ф
«МИСЛИВЦІ НА
ПРИВИДІВ»
14:10 Х/ф «ТВАРИНА»
15:50 М/ф «Коко»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку
часів»
08:30 «Ух ти show»
09:40 М/ф «Віллі та круті
тачки»
11:20 Х/ф «БІЛЬШЕ ЗА
ЖИТТЯ»
13:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»

2+2
06:00 «Загублений світ»
07:55 «ДжеДАІ. Дайджест
2018»
08:50 «Шалені перегони 2018»
11:15 «Він, вона та телевізор»
13:30 Х/ф «РЕЙД У
ПУСТЕЛЮ-2»
18:00 Х/ф «ЗБРОЙНИЙ
БАРОН»
20:10 Х/ф «ВІЙНА»
22:05 Х/ф «У ПОЛОНІ
СТРАХУ»
23:50 Т/с «Команда»

ФУТБОЛ-1
06:00 Айнтрахт - Аугсбург.
Чемпіонат Німеччини 07:45,
15:10 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини 08:15

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Гномео та
Джульєтта»
12.30 Х/ф
«ЗОЛОТОВОЛОСКА»
14.10, 19.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька
15.05 Сімейка У
17.00 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ПІДКОРЮВАЧ
СВІТАНКУ»
19.00, 20.00, 21.00 Одного
разу під Полтавою
22.00 Ігри Приколів
23.00 Одного разу в Одесі

НТН
05.25 Х/ф «МІЛЬЙОНИ
ФЕРФАКСА» 07.00 «Страх
у твоєму домі» 10.40 Х/ф
«БАЛАДА ПРО ДОБЛЕСНОГО
ЛИЦАРЯ АЙВЕНГО»
12.20 Х/ф «КАБЛУЧКА З
АМСТЕРДАМА» 14.00 Х/ф
«СИЛА ЗАКОНУ» (12+) 16.30
Х/ф «ГОРБУН» 19.00 Х/ф
«КРИМІНАЛЬНИЙ ТАЛАНТ»
22.00 Х/ф «НЕЗАПЕРЕЧНИЙ
- 3» (18+)
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n Журналіст досліджує проблему

Фото В’ячеслава ВЕСЕЛЬЄВА, segodnya.ua.

Б’Є — ЗНАЧИТЬ, ТО НЕ ЛЮБОВ,
А ДОМАШНЄ НАСИЛЛЯ!
Якось одна зі
знайомих зізналася,
що після розлучення
ніби знову
народилася на світ. До
того довго трималася,
«бо ж — сім’я» і «що
скажуть люди». Я
думаю, як би склалося
її життя, якби
тоді був нинішній
Закон про насилля
і якби їй тодішній
— сьогоднішню
мудрість… Нові
норми дають шанс
скривдженим швидше
захиститися. Але, як
завжди, є нюанси…
Оксана КОВАЛЕНКО

акон про
домашнє насилля діє вже
рік. Згідно з
ним насильник може сісти у
в’язницю, — говорить правник Віктор Вальчук (на фото).
— До цього найжорсткіша відповідальність, що діяла, — це
штраф або громадські роботи. Треба знати, що тепер поліцейські мають право виписувати терміновий заборонний припис. Цим документом
забороняється кривднику (навіть власнику житла) наближатися до потерпілих удома й не
тільки упродовж 10 діб. Суддя
має право прийняти рішення
про обмежувальний припис
на пів року.
— На практиці поліцейські не завжди інформують
жертву насилля про такі
можливості, — аналізує далі
пан Віктор, — буває, кажуть:
«Що ви, жіночко, хочете, ми
на 3 години його затримаємо
і відпустимо».
Вальчук — юрист громадської організації «Волинські
перспективи» і керівник правозахисної організації «Велес

-З

Не одному птаху сниться
така супергодівниця!
Можемо тільки уявити, дорогі наші читачі, що б ви ще додали
до своїх підписів, якби з висоти грудня 2019 року дізналися про
січневе збільшення зарплатні депутатам Верховної Ради, членам
Кабміну, а особливо про космічні премії у 700 мільйонів гривень
деяким нашим чиновникам.
Проте і без цієї інформації ваші підписи свідчили про те, що «Епоха
зубожіння» закінчилася, але, на жаль, не для вас і не для нас…
ПІДСУМКИ «СТОПКАДРУ» № 11 – 12 (2019)

+». Сам він щодня консультує
чи телефоном, чи в соцмережах, чи в Центрі первинної
правової допомоги як мінімум
одну людину, яка потерпає через домашнє насилля. 95 % з
них — жінки.
Правник радить обов’язково писати у поліції заяву.

вих заборонних приписів (торік їх було 249) — на непоганих позиціях. У Любомлі навіть
є судове рішення: кривдник
одержав два роки умовно, бо
не дотримувався обмежень.
Суворіший закон і вчасне звернення до поліції (дотичних структур) проблему

радить обов’язково писати у поліції
« Правник
заяву. Не слова, а тільки документ допоможе

»

просунути справу!
Не слова, а тільки документ
допоможе просунути справу!
Писати її треба у двох примірниках (один — собі).
Деякі правоохоронці на
виклику не розповідають
постраждалим про їхні права, тому що діє людський
фактор. Поліцейський, який
коментує появу каменя у своєму городі, — начальник відділу управління превентивної
діяльності у Волинській області Валерій Чоботан. Він
зауважує, що закон порівняно новий: «Направляємо людей регулярно на навчання. Є
такі, що одразу сприймають,
а є інші. Самі розумієте, людський фактор. Працюємо над
цим!». Чоботан каже, що наша
область за кількістю терміно-

домашнього насилля дуже
пом’якшують. Валерій Чоботан зауважує, що багатьох
кривдників стримує інформація, що після третього виклику поліцейської групи їх
поставлять на рік на облік як
насильників. Віктор Вальчук
як правник підтверджує: це
стримує агресорів у 80% випадків! Мовляв, стати героєм
кримінальної справи більшості геть не хочеться. Кривдник
«воює», коли вірить, що йому
все зійде з рук. Тим більше, з
точки зору психології, багато
хто з насильників (як і з жертв)
не усвідомлює себе такими,
бо впевнені, що в них — звичайні сімейні конфлікти, що
вийшли з–під контролю.
Закінчення на с. 12

Хочете нас не тільки
читати, а й дивитися?
Тоді підпишіться на наш

YouTube-канал

Газета виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
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ІІІ місце,
50 гривень призових:
Президент своїм указом
Пільг позбавив їх всіх
разом,
Мінімальні дав зарплати —
І розбіглись депутати,
Прихопивши навідбіг
Все, що кожен тільки зміг.
(Микола ШОСТАК,
м. Луцьк).
ІІ місце,
75 гривень призових:
В такій годівничці
і вмерти приємно,

Кривднику варто давати відсіч. Іноді просто зателефонувавши на «102».
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Не тільки зернятка і крихти
клювати.
Та розфантазувались
птахи даремно —
На табличці написано:
«Тільки для депутатів»!
(Павло ОЛЕХ,
м. Любомль).
І місце,
150 гривень призових:
Не одному птаху
сниться
Така супергодівниця!
(Валерій НЕКРАСОВ,
м. Луцьк).

ТУР № 1 (2020)

А сьогодні пропонуємо вам помізкувати над підписами до цієї світлини — сподіваємось, і тут без політики не
обійдеться.
Фото Google.com.

Кожен учасник може
запропонувати
до 4 лютого будь-яку
кількість варіантів
і надіслати їх на адресу:
43025, просп. Волі, 13,
м. Луцьк, «Читанка для
всіх», або на електронну –
chytanka77@gmail.com.
Не забувайте вказати
свої дані, щоб отримати
250 гривень призових.
Хай щастить!
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