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А ви готові повстати
проти булінгу
досвідченого вчителя?
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n Самородки із народу
Фото Євгенії СОМОВОЇ.

Цю тему, як
зазвичай,
підкинуло саме
життя. Читач не
скаржився, а
бідкався, як йому
шкода молодшого
брата, який
постійно плакав і
не міг опанувати
себе після того, як
на уроці вчитель
агресивно кричав
на нього перед
Варто пояснювати дітям, що інші
усім класом. З
мають право робити з ними
його слів, через
і що заборонено.
непорозуміння.
Начебто педагогу дуже не сподобалося, що школяр
посмів наполягати на певній цифрі у задачі, у точності
якої той засумнівався. «Шкода хлопця, бо дуже
страждав і наступного дня просився не йти в школу.
Він же такий спокійний у нас», – зітхав чоловік. Він
додав, що мова про педагога з багатолітнім стажем!
Зі слів родича підлітка, підвищує голос на учнів
учитель часто

Закінчення на с. 9

»

n Пряма мова

Стіни будинку майстриня розмалювала орнаментом, що символізує дерево життя.

ГАЛИНА МІНДЕР
І МЕБЛІ ВИГОТОВЛЯЄ,
Й ІКОНОСТАС ВИРІЗАЄ...
В руках єдиної на Волині
жінки-різьбяра оживає дерево
Євгенія СОМОВА

леку — біленька, розфарбована квітами. Будувалася вона
за власним проєктом. Переступаєш поріг — і потрапляєш у музей. Усюди дерев’яні
скульптури, маски, декоративні вази, картини… На ка-

НЕ ДІМ, А СПРАВЖНЯ
ПИСАНКА Й МУЗЕЙ

Галина Міндер живе на околиці села Звірів Ківерцівського
району. Її хату видно ще зда-
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міні, оздобленому косами,
серпами, — колекція старовинних прасок. Обіч — древній
(ще польський!) програвач.
Вхідні двері підпирають чудернацькі стовбури дерев. Знайшлося місце і для бабусиної
скрині, саморобного дерев’яного чемодана. Такий можна
побачити лише у фільмах перших післявоєнних років.

Закінчення на с. 8

Ірина ФРІЗ,
народний депутат від фракції «Європейська солідарність», про вручення підозр її колезі по фракції
Софії Федині та військовому інструктору Марусі
Звіробій, яких звинувачують у погрозі вбивством
Президенту Володимиру Зеленському:

«

Україна, яка шостий рік протистоїть військовій агресії
Росії, має «потерпілого» від слів (!) двох жінок — головнокомандувача/Президента Зеленського. Оксюморон, але
факт. Той, хто боїться в Україні слова, завершує кар’єру
поблизу Ростова…
Закликаю всіх патріотів долучитися до флешмобу
і написати на підтримку нашої Софії Федини в соціальних
мережах: «Пане Зеленський, там ненароком стріляють
і може зірватись граната. Ніхто не безсмертний! (у таких словах Федини та Звіробій
слідство вбачає погрозу вбивством. —
Ред.)». ДБР, на всіх повісток не вистачить, схаменіться та займіться своїми
прямими обов’язками — справами
по боротьбі з корупцією, а не політичним
тиском на опонентів чинної влади.
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Доброго дня
вам, люди!

14 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.30, захід — 17.34,
тривалість дня — 10.04).
Місяць у Терезах, Скорпіоні.
21 день Місяця.
Іменинники: Петро, Трохим, Тимофій, Семен, Давид, Василь.
15 ЛЮТОГО
Фото tvoemisto.tv.

Фото Olya Tarasovych.

Терапія під гітару: ці діти вміють слухати музику серцем
Мелодії з перших акордів
роблять дівчаток та хлопчиків
щасливими й усміхненими,
хоча їхні погляди сповнені
болю. На деякий час вони
завмирають — навіть
медсестри підспівують.
Така собі музична терапія
для онкохворих маленьких
пацієнтів
Людмила ВЛАСЮК

16 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.27, захід — 17.38,
тривалість дня — 10.11).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці.
23 день Місяця.
Іменинники: Ганна, Роман, Семен, Тимофій, Гаврило, Дмитро.
17 ЛЮТОГО

адим Войтович — викладач
Львівської середньої спеціалізованої школи-інтернату імені Соломії Крушельницької, навчає
дітей грі на класичній гітарі. Родом
із Маневичів, там закінчив музичну
школу, куди привела його бабуся,
згодом Волинське державне училище культури і мистецтв та Львівську
національну музичну академію імені
Миколи Лисенка. Ми познайомилися після його участі в проєкті «Голос
країни». Саме друзі спонукали гітариста спробувати свої сили на головних талант-шоу — брав він участь
і у «Х–факторі». Перемогу не здобув,
але отримав хороший досвід. Також
Вадим є організатором та ідейним
натхненником уже ІІ Міжнародного
фестивалю-конкурсу класичної гітари «GuitArt Manevychi».
Час від часу чоловік навідується
до хлопців у військовий шпиталь.
Каже, що невидима сила тягне його
до тих, хто бачив справжнє «обличчя» війни. Не з телевізійних кадрів,

Сонце (схід — 7.25, захід — 17.40,
тривалість дня — 10.15).
Місяць у Стрільці. 24 день Місяця.
Іменинники: Микола, Кирило,
Георгій, Єгор, Сидір, Йосип.

В

18 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.23, захід — 17.41,
тривалість дня — 10.18).
Місяць у Стрільці, Козерозі.
25 день Місяця.
Іменинники: Феодосій, Василина, Макар, Антон, Євген.
Позитивні мелодії від Вадима Войтовича додають сил
онкохворим маленьким пацієнтам.

а тої, що випалює тебе зсередини…
«По очах бачив, що музика приносила їм радість, і вони запитували, чи я прийду ще. Лікарі ж дозволяли проводити концерти лише у вихідні», — згадує гітарист.
А тепер серед слухачів у Вадима — ось ці діти. Мелодії додають
настрою хлопчикам і дівчаткам, які
змушені бути в лікарні. У відділенні
гематології та інтенсивної хіміотера-

n Спробуйте — не пошкодуєте!
Фото harchi.infoфів.

Піца «I love you!»
Здавалось би, звичайна
страва, але оформлена
у вигляді серця, вона буде
доречною на святковому
столі
Інгредієнти: для тіста —
1 скл. борошна, 1 ч. л. сухих
дріжджів, 0,5 скл. теплої води,
по 0,5 ч. л. цукру та солі, 2 ст. л.
оливкової олії; для начинки —
3 ст. л. томатного соусу, 1 помідор, 0,5 ч. л. сухого орегано,
100 г моцарели, 100 г шинки,
50 г тертого твердого сиру,
розмарин та базилік для оздоблення.
Приготування. Просіяти
в миску борошно, додати цукор, сіль і дріжджі, влити теплу
воду і замісити. Наприкінці,
коли тісто стане гладким, влити олію і ще раз добре вимісити
до однорідності. Тоді перекласти в миску, змастити зверху
оливковою олією, накрити харчовою плівкою і поставити в тепле місце на 40 хвилин, поки ті-

Сонце (схід — 7.29, захід — 17.36,
тривалість дня — 10.07).
Місяць у Скорпіоні. 22 день Місяця.
Іменинники: Гаврило, Агафодор,
Йордан.

пії Львівського західноукраїнського
спеціалізованого дитячого медичного центру Вадим Войтович завітав до іменинників Остапа, Ірини
та Мар’яна просто у палати. Вони замовляли пісні, а він щиро виконував
їх під супровід гітари. Чоловік запевняє: варто раз прийти туди, де лежать ці сильні духом діти, — і обов’язково повернешся знову… Вони вчать
дорослих мужності й віри. n

«Кохання поза
часом» — у День
святого Валентина
Західне міжрегіональне управління
Міністерства юстиції запрошує стати
учасником романтичної акції, яка
триватиме до опівночі

сто не збільшиться вдвічі. Потім
знову вимісити, розкачати корж
діаметром близько 30 см і помістити на деко. За 2 см від краю
зробити бортик і, розтягаючи
тісто руками, надати основі
форму серця. Змастити його
томатним соусом, притрусити
тертим сиром, викласти начинку (порізані скибочками шинку,
помідор, моцарелу), посипати
спеціями і випікати в гарячій
духовці протягом 7–10 хвилин.
Якими ще стравами потішити найдорожчих людей у День
закоханих — шукайте у традиційній рубриці «Пальчики оближеш!» сьогоднішнього номера

«Цікавої газети на вихідні»!

n Анекдот
Місцевого п’яничку на прізвисько Вася Стакан, після того як він «обнулив» кредитну історію всього села, вкравши
«книжечку» із записами боржників у місцевому
магазині, друзі по чарці стали називати Вася
Хакер.

14 лютого закохані пари мають унікальну
можливість подати до відділів державної реєстрації актів цивільного стану заяви та узаконити
стосунки. Таким чином молодята приєднаються
до акції «Кохання поза часом». У День святого Валентина вона триватиме аж до 12-ї години ночі.
НА ВОЛИНІ ВАС ЧЕКАЮТЬ У 4 ЗАКЛАДАХ:

lЛуцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану:
проспект Соборності, 18, телефони:
(0332) 71–44–37, 71–50–24, 71–33–45,
71–52–90, 71–35–11;
lВолодимир-Волинський міськрайонний
відділ: вулиця Івана Франка, 2-а,
телефон: (03342) 2–28–06;
lКовельський міськрайонний відділ:
вулиця Кармелюка, 4, телефон: (03352)
5–94–17;
lНововолинський міський відділ:
проспект Дружби, 23, телефон: (03344)
4–10–76.

n Цитата дня
«Деякі міста існують тільки
ки
для того, щоб хтось мріяв до них
их
жпотрапити. А мріяти іноді важливіше, ніж їхати».
Андрій КУРКОВ,,
український письменник.

n Погода

«Це білий сніг,
холодний хліб
зими»
Слова поета Олександра Ірванця
нагадали, якою скупою на опади
видалася цьогорічна зима
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Гончаренко, 14 лютого — хмарно з проясненням, вночі
місцями невеликі опади, вдень — невеликі опади, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7–12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — від мінус
3 до плюс 2, вдень — 1–6 градусів тепла.
15-го — хмарно з проясненням, без
істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний,
5–10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — від мінус 3 до 2 градусів
тепла, вдень — 1–6 із позначкою «плюс».
16-го — хмарно з проясненням, без
істотних опадів. Вітер південно-західний, 7–12 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — від мінус 4 до 1 градуса
тепла, вдень — 4–9 із позначкою «плюс».
17-го — хмарно з проясненням, місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 1–6 градусів тепла,
вдень — 8–13 із позначкою «плюс».
За багаторічними спостереженнями,
найтепліше 14 лютого було 1995 року —
плюс 9, найхолодніше — 2003-го — мінус
27 градусів.
У Рівному 14 лютого небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ зі снігом, який
розпочнеться у другій половині дня,
до вечора зміниться снігом. Температура повітря — від мінус 3 до плюс 1,
15- го — від мінус 2 до плюс 2,
о плюс
16- го — від мінус 3 до
4, 17- го — 3–8 градусів
сів тепла.

Ведучий рубрики
и
Кость ГАРБАРЧУК.
Тел. 72–51–02

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Зверніть увагу!

«Ваш син у поліції. Гоніть 8000 баксів»
По гроші до ошуканих волинян шахраї вже приїжджають
у поліцейській формі

Фото youtube.com.

Петро МАКАРУК

лютого, зокрема, 85-річна
мешканка Луцька віддала
незнайомцю, вдягнутому
у форму, 65 000 гривень, аби
залагодити ситуацію з дорожньо-транспортною пригодою,
винуватцем якої нібито була
її донька. Жінці подзвонили
буцімто «із поліції» і повідомили прикру новину, а також
сказали, що і з потерпілими,
і з правоохоронцями все можна
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ЗАКОХАНІСТЬ –
ХВОРОБА, ЯКА МИНАЄ.
ХАЙ ЖИВЕ ЛЮБОВ!

вято логічно не можна пов’язати зі
святим, якого вшановують у східному і
західному церковних обрядах у травні,
липні і серпні, та вже й священники змирилися, аби зайвий раз нагадати людям про
найсильніше з почуттів. «Без любові я ніщо,
– казав апостол Павло, – навіть коли гори
можу переставляти». І добре, коли б це свято
вшановувало таку любов, яка «ніколи не перестає, не заздрить, і не шукає тільки свого»,
та назва чисто маркетингова й одноденна –
День закоханих.
Психіатри попереджають, що закоханість — найбільш неміцний вид любові.
Світ нарікає на її швидкоплинність, але закохані про це не думають, вони обіцяють,
дарують подарунки, клянуться й сподіваються на віддачу. Якраз такі клієнти й потрібні комерсантам: скільки всього можна
продати під шумок. А якщо раптом почуття
невзаємне, то й тут є вихід: кафе-ресторани придумують флешмоби: «Принеси одяг
свого колишнього» (щоб потім спалити на
вогнищі, мабуть, з лікувальною метою),
«Розкажи слізливу історію і отримай каву
безкоштовно» (головна мета – заманити в
заклад).
Всесвітня організація охорони здоров’я
вже давно внесла закоханість до реєстру
захворювань. Серед симптомів: нав’язливі думки про іншого, безсоння, перепади
настрою, необдумані, імпульсивні вчинки,
головні болі й навіть алергічні реакції такі
ж, як при психічних розладах. Водночас
кохання — ще й інтелектуальний процес і
спонукає до діяльності мозок. «Що дужче
любиш— то розумнішаєш», – писав синові
Василь Стус. Тож необхідно змиритися з
тим, що закоханість минає, і хімічні реакції
кохання тривають 3,5–4 роки, а більшість
розлучень трапляються до п’яти літ сімейного життя.
Але коли вже цю межу перейдено, то
емоції переростають у стабільність – любов. Хоча можна померти через розбите
серце, відчай і безнадію, та поети вважають, що «любов варта всього, варта болю
твого» (Сергій Жадан). У такому стані
написана найчуттєвіша лірика, починаючи від Сапфо. І вже тоді лікарі боролися
з цією недугою. Авіценна вважав, що
закохані схильні перебільшувати достоїнства обранця, і радив зняти пелену з очей.
Кажуть, в організмі закоханих виробляється ендорфін, тому вони у стані ейфорії не
помічають недоліків. Радять випробовувати почуття дружбою: розповідати історії
про себе і спостерігати, чи не дратують
вони вашого обранця. Одне слово – шукати рідну душу. А любов приходить
несподівано. Усім відомий Чарльз Дарвін
розмірковував, варто чи ні йому одружуватися, склав список усіх за і проти і вирішив
холостякувати, поки не розбалакався зі
своєю кузиною і почуття накрили його з
головою. Він навіть забув про шкідливість
родинних зв’язків для народження щасливого потомства.
P.S. Якщо ти це читаєш, то подаруй їй
квіти після Дня закоханих (20 років натякаю
чоловікові на одне і те ж, що приємніше бачити його з квітами не 8 березня чи 14 лютого, а тоді, коли це неочікувано. Та, мабуть,
у чоловіків свій щорічний флешмоб). n

С
»

владнати за гроші, по які згодом
і прибув «поліцейський».
Жертвою таких же дій шахраїв 9 лютого став і 88-річний
лучанин. Він віддав псевдополіцейському, який під’їхав до нього
додому, 8 тисяч доларів США,

Останнє віддаси, аби врятувати свою дитину.

аби врятувати сина від кримінальної відповідальності за нібито вчинену ним автопригоду.
Прокуратура Волинської
області та редакція звертаються до читачів із проханням:

розкажіть, будь ласка, своїм
родичам поважного віку про
цю шахрайську схему. Це займе небагато часу, але може
врятувати від серйозних неприємностей. n

n Пульс дня

РОЗПУСНИКОВІ «СВІТИТЬ»
ДО 8 РОКІВ ЗА ҐРАТАМИ
За процесуального керівництва
Маневицької місцевої прокуратури слідчі
Маневицького відділу поліції повідомили
25-річному мешканцю селища Колки про
підозру у розбещенні малолітньої
Наталка МУРАХЕВИЧ

еребуваючи увечері 7 лютого у стані алкогольного сп’яніння в будинку знайомих, чоловік, скориставшись відсутністю дорослих,
вчинив розпусні дії щодо їхньої 7-літньої доньки.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Вирішується питання про
обрання підозрюваному запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою. Згідно із санкцією
ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України, наруга щодо малолітньої особи карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. n

П

У РІВНОМУ ЗАТРИМАЛИ КІЛЕРА
Служба безпеки України попередила
замовне вбивство громадського активіста,
який публічно виступав проти незаконного
видобутку бурштину і вирубки лісів
Валентин СТАВСЬКИЙ

перативники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю
СБУ отримали інформацію, що раніше судимий мешканець Рівного підшукує через кримінальні
кола виконавця для вбивства місцевого активіста,
який протидіяв схемам розкрадання державних природних ресурсів на території Рівненської, Житомирської і Волинської областей. Вдома у затриманого
провели обшук, під час якого вилучили гранатомет
РПГ-18 і 2 бойові гранати.
А з метою попередження вбивства було здійснено
його імітацію. Викриття і затримання зловмисників
центр спецоперацій «А» СБУ провів спільно з управліннями СБУ в Рівненській і Житомирській областях
під процесуальним керівництвом офісу Генерального
прокурора України.
У
межах
відкритого
провадження
за ч. 2 п. 11 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України тривають
слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10-ти до 15 років
або довічне ув’язнення. n

О

Лариса ЗАНЮК,
редактор відділу
освіти і культури
«Газети Волинь»

Серця у вітринах магазинів, листівкивалентинки та безперервні реклами
по радіо: «Тобі личить моє кохання»
попереджують про безапеляційне
насування комерційного свята –
Дня святого Валентина. І кожен
підприємець надіється на нашу
закохану щедрість, заради якої
скупимо увесь цей нехитрий крам

своїм
« Розкажіть
родичам про цю
шахрайську схему.
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ВИНЕСЛИ З КВАРТИРИ
ДОБРА МАЙЖЕ НА ПІВТОРА
МІЛЬЙОНА
Прокурори Луцької місцевої прокуратури,
які здійснюють процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням у кримінальному
провадженні про вчинення двома раніше
судимими жителями обласного центру
Волині крадіжки в особливо великих
розмірах, наполягають на застосуванні
до підозрюваних у скоєнні цього злочину
запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою
Наталка МУРАХЕВИЧ

день 20 січня цього року хтось, підібравши
ключ, проник у квартиру в будинку на вулиці
Кравчука в Луцьку й викрав звідти 48 000 доларів США, 8 000 євро та ювелірні вироби. Матеріальна шкода, завдана власниці помешкання, — майже півтора мільйона гривень. Завдяки
скоординованим діям правоохоронці невдовзі
встановили, що до скоєння цього злочину причетні
два молодики (одному з них — 28, іншому — 27 років). Їм повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб крадіжки в особливо великих розмірах, поєднаної із проникненням
у житло. Вирішується питання про обрання ласим
до чужого запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою та про накладення арешту на належне
їм майно.
Правоохоронці встановлюють також причетність підозрюваних до вчинення інших злочинів. n

У

ЩЕ ОДНА ГРОМАДА
ПРИЄДНАЛАСЯ ДО ПЦУ
Парафіяни Свято-Іллінського храму
села Борочиче Горохівського району
вийшли з підпорядкування Української
православної церкви
Євгенія СОМОВА

ро це повідомляє протоієрей Андрій Сидор на своїй сторінці у фейсбуці. Там же
він розмістив світлину, на якій зафіксована
урочиста мить отримання указу про приєднання
до ПЦУ від митрополита Луцького і Волинського
Михаїла делегацією вірян. Священник привітав
людей із цією подією. n

П
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«Затяті критики Мінських домовленостей, які прийшли до влади, не запропонували власного мирного плану».

«НАЙЖАХЛИВІША НІЧ У МОЄМУ ЖИТТІ».
Спогади Порошенка про переговори у Мінську
12 лютого — п’ята річниця підписання так званих других Мінських угод. На прохання
«Української правди» п’ятий Президент поділився думками про ніч, коли вів перемовини
з Путіним за посередництва Франсуа Олланда та німецького канцлера Ангели Меркель
Петро ПОРОШЕНКО
для «Української правди»

ГОЛОВНЕ — ЗУПИНИТИ
НАСТУП РОСІЯН

Виснажливий дев’ятнадцятигодинний марафон із Путіним — холодним, жорстоким
і глибоко ворожим до України
«переговірником» — ніщо у
порівнянні з потрясінням, яке
випало перед тим пережити
східноукраїнському місту…
64 поранені, 17 загиблих внаслідок російського ракетного
обстрілу.
Дорогу до Мінська жоден
навігатор через Краматорськ
не покаже. Але я не міг не заїхати на Донбас. І в Мінську трагічна історія краматорчан була
для мене як відкрита рана, як
оголений нерв.
У душі Путіна, судячи з його
поведінки, краматорська трагедія не зачепила жодної струни. Згодом Франсуа Олланд
напише, як «багато разів Порошенко та Путін підвищували
голос один на одного». Так, то
була найжахливіша ніч у моєму
житті. Однак вирішальна для
того, щоб стриножити агресора.
Тим, хто й досі не зрозумів,
що було на кону, раджу найближчими днями піти до Зали
пам’яті на території Міністерства оборони і послухати удари
дзвонів за кожним загиблим у
лютому 2015–го. Згадати, які
запеклі бої точилися тієї важкої
зими.
Ключовим завданням «Мінська-2» для нас було зупинити
наступ російських регулярних
військ, запобігти оточенню
наших воїнів, зберегти життя
тисяч людей, військових та цивільних.
Ми не прийняли жодних

ультиматумів, і завдяки підтримці наших німецьких та
французьких партнерів домоглися рішення про припинення
вогню без попередніх умов.
Путін, нагадаю, наполягав, що
в умовах нібито повного, за
його даними, оточення близько восьми тисяч українських
бійців саме він має диктувати
ці умови: підняти білий прапор,
залишити техніку і здатися в
полон.
Ми чітко заявили, що оточення немає, а наші зброю не
складуть. Але для того, щоби
переконати в цьому усіх учасників зустрічі, на деякий час
українська делегація перемістилася в окреме приміщення.
Звідти, через лінію закритого
зв’язку, ми комунікували з Генеральним штабом.

пинення вогню на максимально
можливий термін, аби дозволити своїм найманцям оточити
українську армію і завоювати
додаткові позиції.
Врешті–решт cпільна жорстка позиція України, Німеччини та Франції призвела до того,
що Москва погодилася-таки на
припинення вогню 15 лютого.
Тоді «четвірка» працювала
в чіткому форматі «три і один»,
в якому Путін не зміг знайти жодної шпаринки, і ніхто
не був слабкою ланкою. Було
узгоджено спільну декларацію «нормандської четвірки»,
вагомою позицією якої стало
підтвердження «повної поваги
суверенітету і територіальної
цілісності України…» А підпис
Путіна під документом означав
не що інше, як юридичне під-

завданням «Мінська-2» для нас було
« Ключовим
зупинити наступ російських регулярних військ,
запобігти оточенню наших воїнів, зберегти
життя тисяч людей, військових та цивільних.
Врешті–решт отримали чітке повідомлення, що наші тримають оборону по лінії, визначеній у Мінську 19 вересня 2014
року, і оточення не допустять.
Так героїзм військових посилив позиції дипломатів на
переговорах — подібне за п’ять
років траплялося не раз.
ТРИ ПРОТИ ОДНОГО

Путін тягнув час для того,
щоби українські воїни були оточені і знищені, або, в кращому
випадку, роззброєні і потрапили в полон. Це підтверджує
у своїх мемуарах і Франсуа
Олланд. Французький лідер
швидко зрозумів, що Путін хотів виграти час і відкласти при-

»

твердження очевидного факту:
Росія — сторона конфлікту.
Показова деталь. Путіну
вистачило якихось десяти хвилин, щоб приструнити своїх
маріонеток, які раптом почали
робити вигляд, ніби не згодні
з уже узгодженим лідерами
четвірки проєктом. І Олланд, і
Меркель мали змогу переконатися, наскільки ж короткий
ланцюг, на якому сидять формальні керівники цих псевдореспублік, кому служать і чиї
команди виконують бойовики.
Головне, що дали Україні
Мінські угоди, — це дорогоцінний час. Час для системної розбудови армії. Час для того, щоб
зосередитися на подоланні

соціальної кризи, спричиненої
війною і перекриттям доступу
українських товарів на російський ринок. Час для того, щоб
зміцнити міжнародну коаліцію
на підтримку України. Час, щоб
обладнати і утримувати в робочому стані санкційний механізм
проти Росії.
Ставлення Москви до Мінських домовленостей стало
чи не єдиним критерієм для
їхньої пролонгації. І оскільки
Кремль жодного прогресу так і
не продемонстрував, за ці роки
санкції продовжували близько
десяти разів — із посиланням
на Мінськ.
Завдяки Мінським домовленостям відбувається і процес
звільнення українських заручників. Після Мінська-2015 ми з
союзниками зосередилися на
розробці дорожньої карти його
імплементації. Здавалося б,
здорова логіка розуміння духу
і букви документа означає чітку
послідовність виконання: спочатку безпекові кроки, потім —
політичні. Однак здорова логіка
— це не про Кремль, схиблений
на імперських амбіціях. У латиниці, кирилиці і навіть глаголиці
читають зліва направо, в івриті
— справа наліво. У Москві —
знизу вверх, догори дригом.
Дорожня карта мала би
розставити всі крапки над «і»,
ми її практично погодили з Німеччиною та Францією. Однак
Путін взяв паузу в очікуванні
результатів президентських
виборів в Україні.
МІНСЬКІ УГОДИ ДАЮТЬ
ЗМОГУ НЕ ВИПРОШУВАТИ,
А ВИМАГАТИ ВІД РОСІЇ
МИРУ

Шкода, нова команда в
українській владі відмовилася
від того, щоб дотиснути Путі-

36–літня лучанка Ольга Батура уже декілька днів чекає на евакуацію з ураженого
коронавірусом Уханя. Жінка, яка викладала англійську мову у двох дитсадках китайського міста, повідомила у фейсбуці, що літак із українцями не може вилетіти додому з технічних причин. «Щиро вдячна працівникам посольства за підтримку! Але, як бачимо, нашому
уряду, нашим «слугам народу» байдуже до того, що з кожним днем ситуація тут погіршується. Тим часом, в українських новинах заявляють, що нас уже везуть додому. Нічого не
розумію. Можливо евакуація — це просто жарт? Ну то давайте посміємося всі разом».

на… Натомість сама піддалася
тиску і пристала на путінську
редакцію так званої формули
Штайнмаєра. Я не поділяю
оцього захвату Зеленського від зазирання в очі Путіну.
Стверджувати, ніби десь глибоко в його зіницях проглядається бажання миру — це
значить обманювати українців
і сприяти детоксикації Путіна в
очах світової спільноти, в тому
числі і наших ключових партнерів.
Спозираючи, як саме українське керівництво поступово
припиняє політико–дипломатичний спротив агресору,
скочуючись до політики його
умиротворення, вони все менше розуміють, чому мають обстоювати український інтерес
активніше за саму Україну. В
цьому сенсі останні перестановки в Офісі Президента (з
посади керівника Офісу звільнено Андрія Богдана, колишнього адвоката Коломойського, а на його місце призначено
Андрія Єрмака, який вважається головним у переговорах
з Росією. — Ред.) і не тішать, і
не зловтішають.
З одного боку, шило на
мило, з іншого — поганий знак,
бо очевидним є посилення
партії капітуляції. Вже скоро
рік, як до влади прийшли затяті критики Мінських домовленостей. Як виявилося, «голуби
миру» прилетіли з порожніми
дзьобами, тобто без власного
мирного плану. Далі більше:
в Парижі Володимир Зеленський додав і свій автограф
до того комплекту документів,
які умовно і називаються «Мінськом» (може скласти мені
компанію в походах на допити
до ДБР, яке копає під «Мінськ»).
Альтернативи «Мінську»
так і не запропонували. І знаєте чому? Тому що її нема і тепер, коли простір для маневру
в України значно ширший. А в
ситуації п’ятирічної давнини не
було й поготів.
Ніколи не ідеалізував і не
ідеалізую «Мінськ». І нікому не
бажав би опинитися в таких
обставинах, які були в лютому
2015 року. Не маючи ресурсу
здолати Росію у військовому
плані, ми тоді переграли її дипломатично і тим самим врятували Україну. Завдяки мужності
наших воїнів під Дебальцевим
та на інших ділянках фронту.
І сьогодні Мінські угоди дають шанс формулювати жорсткі вимоги до Росії і не випрошувати, а вимагати у неї миру.
Була б тільки на те політична
воля. Дорожня карта з чіткою
послідовністю пунктів, повернення до добре опрацьованої
нами ідеї миротворців ООН,
відсутність авралу у підготовці
виборів на окупованих територіях (про осінь поточного року
й мови бути не може), не вмовляння, а тиск на Путіна, – все
це є можливим і необхідним
на основі тих домовленостей
в Мінську, які були опрацьовані з вересня 2014-го по лютий
2015 року. n

У Сарнах відзначили річницю загибелі бійця батальйону спеціального призначення «Азов» Степана
Криворученка (позивний Уж). Чоловік загинув, накривши собою гранату, чим врятував життя шістьох військовослужбовців. У 2016 році село Ленінське Саханської
сільської ради Новоазовського району перейменовано
на Ужівку на честь Степана Криворученка з Рівненщини.
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Фото glavcom.ua.

Генерал КРИВОНОС:
«Військові заводи в Україні
очолювали російські агенти,
щоб їх банкротити»
Дестабілізація Кремлем нашої держави почалась набагато
раніше, ніж сама війна. Зараз в країні діє 150 організацій,
які фінансуються Москвою. В Раді національної безпеки
та оборони України частиною «п’ятої колони» вважають
і Російську православну церкву
ро це в інтерв’ю
«Главкому» розповів
заступник секретаря РНБО, генерал Збройних сил Сергій Кривонос
(на фото), відповідаючи
на запитання, якщо на цьому етапі РФ робить ставку
не на відкриті бойові дії,
а на дестабілізацію всередині України, то які ресурси для цього є в арсеналі
Путіна.
«По-перше, він (Путін. —
Ред.) має великий досвід у таких справах. Адже
дестабілізація в нашій країні
почалась набагато раніше,
ніж сама війна. Давайте згадаємо, як після Майдану активізувалися проросійські
сили на території України.
Згодом до них доєдналися
такі рухи, як «казачество».
Крім того, ще є російська
церква. Моментально піднялися всі організації, які
фінансуються російськими грошима. Таких зараз

Фото politeka.net.

Петро МАКАРУК

П

Найбільша біда у команді
Зеленського — тотальний
непрофесіоналізм
Політика Президента і робота монобільшості
в парламенті створюють загрози для держави.
І це вже розуміють навіть їхні виборці. Про
це в інтерв’ю на телеканалі NTA наголосила
народний депутат із фракції «Європейська
солідарність» Ніна Южаніна (на фото)
Фото solydarnist.org.

Дарія КЛИЧ

ьогодні риторика прихильників монобільшості сповзає в бік
того, що Президент не може
знати всіх питань і що за всі невдалі пропозиції та відсутність
позитивних наслідків в економіці й інших сферах треба звинувачувати уряд і парламентарів,
а не главу держави. Мовляв, він
не може бути фахівцем у всіх
питаннях.

«С
«Головну ставку Москва зараз робить на свою «п’яту колону».

ти методи гібридної війни.
Передусім це — інформаційно-психологічні операції
і розхитування ситуації всередині України руками самих українців. Використо-

Цей ворог ніколи не заспокоїться. Він
« продовжує
посилювати свій вплив
і вдосконалювати методи гібридної війни.
більше 150. Питання залишаються досі відкритими
щодо всіх фондів, організацій, товариств, об’єднань, які існують на нашій
території і по краплині наповнюють чашу російських
інтересів», — заявив Кривонос.
Заступник секретаря
РНБО зазначив, що «цей ворог ніколи не заспокоїться».
Він продовжує посилювати
свій вплив і вдосконалюва-

Наразі все, що добре виходить у команди Президента, —
це без упину множити скандали…

»

вуючи вплив проросійських
каналів і «п’ятої колони».
«У першу чергу, це люди,
які досягли певних висот
в нашій державі. Свого
часу спецслужби займалися цими питаннями і відстежували, що їхнє кар’єрне зростання відбувалося
за рахунок і під контролем
РФ. «П’ята колона» у нас
досить активна і її чисельність немала. Не хотів би,
щоб мої слова сприймали

як «полювання на відьом» і
щоб вони стали ще одним
приводом для розхитування ситуації в країні. В нас
є спецслужби, які повинні
займатися цими питаннями. Вони дуже чутливі,
і підхід повинен бути професійним. Треба формувати доказову базу і таких
людей перевіряти. В тому
числі і на поліграфах. Свого часу для мене було дуже
важливим провести всіх
керівників підприємств
оборонно-промислового
комплексу через поліграф,
аби визначити, чи є вони
агентами впливу РФ. Вивчивши цю ситуацію,
я побачив, що багато підприємств, будучи успішними, з часом були виведені «в нуль», у великі
борги саме завдяки таким
людям», — резюмував генерал Кривонос. n

ІЗ ЗАЯВИ РОДИН ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ
СОТНІ ЩОДО ОЗНАК РЕВАНШУ ДИКТАТУРИ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:
«Представники колишнього «Беркуту» та злочинного режиму
Януковича вже не тільки не стидаються содіяного, а наважуються
вимагати від української влади перегляду законодавства і проведення розслідування, спрямованого проти учасників Революції
гідності. Діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, дозволяють собі погрози у бік «майданівців». Дедалі частіше в українському інформаційному просторі лунають тези, витворені російською пропагандою, про «переворот», про «громадянську війну»;
зневажається українська мова, культура, історія.
На жаль, складається враження, що нинішній владі до вподоби
таке демонстративне паплюження пам’яті Героїв, завдяки яким
і вона, до речі, існує».

вже визнають:
« Люди
кроки нової влади
приносять негатив для
бізнесу, для економіки,
для кожного
споживача.

»

Тут я хочу заперечити і наголосити, що Президент має бути
фахівцем і опиратися та дослухатися до думки людей, яким
він довіряє. А якщо серед таких
осіб немає професіоналів, тоді
треба визнати, що він не вміє
підбирати кадри, які б дали
йому змогу керувати державою», — підкреслила Южаніна.
Вона зауважила, що непрофесійна політика Зеленського

і його команди перетнула певну
межу і навіть їхні прихильники
визнають це.
«Вже люди почали відчувати на собі непрофесійні кроки нової влади і долучатися
до різних платформ, де можна
обговорити проблеми і де закликають щось робити, зупиняти цей непрофесіоналізм.
Добре, що люди вже визнають: кроки нинішньої правлячої верхівки приносять негатив
для бізнесу, для економіки,
для кожного споживача. Добре, що її непрофесійність стає
очевидною для багатьох громадян», — наголосила народний
депутат. n

n Пряма мова
Віталій ГАЙДУКЕВИЧ,
журналіст, про звільнення Андрія
Богдана (ексадвоката Коломойського) з посади голови Офісу Президента і призначення на цю посаду Андрія Єрмака (вважається
головним у переговорах з Росією):
От тільки не треба день витрачати
на гадання, який Андрій кращий, ок?
Людину з-під крила Коломойського
замінили на відвертого реалізатора
російського сценарію. Потерпілого Зеленського, як баранця, ведуть
до хвилини Х, коли він буде відверто російським… Голов-

«

не — Єрмак, це напрям на закручування
гайок, вибори за алгоритмом Кремля
восени, замороження інтеграції на Захід.
Що робити громадянам? Відповідь
без змін — відкрито вливатися в підтримку проєвропейських партій, відкинути ідеалізм і вимоги «подайте нам
рожевих єдинорогів», майбутня
коаліція проукраїнських сил має
народитися ДО виборів.
Ну і виходити на акції — вас
кличуть недарма. Сьогодні вже
настав час, «коли вони прийдуть
за мною, нікому буде заступитися».

»
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Чи допоможуть очисні споруди
у Дубні зробити Стир чистішим?
Колись повновода й зариблена Іква, що протікає на Рівненщині через
Дубно, Млинів, а потім впадає у Стир та несе свої води до Луцька,
тепер щоліта перетворюється на «смердючку». Адже одразу два міста
у неї скидають неочищені стоки

зазначає Василь Антонюк. — Споруджуватимемо поряд зі старими,
аби зберегти їх, доки не запрацюють
новозбудовані. Вони відповідатимуть
європейському стандарту, з них виходитиме чиста вода в Ікву.
Будівництво в Дубні очисних може
розпочатися цьогоріч. За словами
пана Антонюка, проєктно-кошторисна документація вже пройшла експертизу. Проте навіть вони проблему
Ікви пом’якшать, але не вирішать:
очисні споруди також потрібні у Кременці, що вище за течією.
— У цьому місті були невеличкі
зрушення щодо їх зведення, але
зі зміною влади торік усе стихло, —

Фото Левка ЗАБРІДНОГО.

підрахунками
« Запроєктантів,
очисні

Левко ЗАБРІДНИЙ

асамперед до проблеми з Іквою почали привертати увагу
мешканці Млинівського району
кілька років тому — саме до них
потрапляють відходи, які скидають
у річку в Кременці на Тернопільщині
та в Дубні. На сесію облради млинівчани навіть привозили банку з водою Ікви — брудно-каламутну рідину
зі шматками фекалій. Така, кажуть,
тече щороку влітку, як тільки рівень
води зменшується.
Дубенська рада взялася вирішувати цю проблему — розробила
проєктно-кошторисну документацію
на будівництво нових очисних споруд. Нинішні хоч і працюють, проте,
збудовані за часів СРСР, не справляються з об’ємами стоків, які сьогодні
викидає Дубно, де значно збільшилась кількість населення.
За підрахунками проєктантів,
очисні для міста обійдуться у 399 млн
грн. Будівництво займе щонайменше
2,5–3 роки за умови стабільного фінансування. За словами мера Дубна
Василя Антонюка, на зведення таких
споруд із міського бюджету планують
виділити 10% суми, більшу частину
грошей хочуть отримати з Державного фонду регіонального розвитку
та за рахунок коштів європейського
кредиту під низькі відсотки. Окрім
того, внесуть свою лепту місцеві
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для Дубна обійдуться
у 399 млн грн. Будівництво
займе щонайменше
2,5–3 роки за умови
стабільного
фінансування.

»

Забруднена вода Ікви потрапляє у ґрунтові води, а потім — у криниці.

підприємства, які використовують
очисні, зокрема 30% на будівництво
очікують від «Дубномолока», яке виробляє продукти для бренду «Комо»
і належить волинському нардепу
Степану Івахіву та дітям покійного

нардепа і бізнесмена Ігоря Єремеєва.
— «Комо» готове до співпраці.
Йому вигідніше долучитися до будівництва міських очисних, аніж зводити
власні на підприємстві. Насамперед
тому, що там немає місця для них, —

додає пан Антонюк. — Та якщо
у Дубні очисні хоч і не справляються з усіма стоками, але очищують
принаймні значну їх частину, то у Кременці абсолютно всі стоки скидають
в Ікву, я це знаю.
Від того, що річка забруднена,
постраждало Млинівське водосховище, на якому раніше було місце
для купання, а тепер щороку епідеміологи попереджають про небезпеку від водойми. Також селяни
нарікають, що забруднена вода Ікви
потрапляє у ґрунтові води, а потім — у криниці. Течуть каналізаційні
стоки і до Луцька. Побудова очисних
споруд у Дубні зменшить проблему,
проте не вирішить цілковито. Потрібен комплексний підхід — і звести їх
ще й у Кременці та вкласти мільйони
гривень в очищення річки і повернення їй колишнього повноводого стану.
Ймовірно, це завдання не найближчих років. n

А

n Hовини

ЩОБ РОЗЖАЛОБИТИ ЛЮДЕЙ,
ПРИКИДАВСЯ БЕЗНОГИМ
Цими днями власниця одного з найбільших
супермаркетів Горохова «Дар» Ольга Краков’як
звернула увагу на чоловіка, який вранці з’являвся
ніби з-під землі і просив у перехожих милостиню,
нарікаючи на те, як важко жити без ніг
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

оли проходила повз нього — опускав
очі, намагалася заговорити — поводився так,
ніби язик проковтнув, —
розповіла пані Ольга.
На гроші для каліки
милосердні горохівчани
і жителі району не скупилися. З’ясується, що
за кілька годин чоловік
заробляв хитрістю понад 500 гривень. Певно,
жертвували б йому і досі,
якби мудра жінка не провела власне розслідування. Найперше вона
встановила, що жебрака
не привозять, як думала,
а він виповзає з простінку
між двома приміщеннями. А коли обійшла магазин, то з тильної сторони
побачила … чіткі сліди від
кросівок, пакет з одягом
і взуттям.

—К

Допомогти викрити
пройдисвіта попросила
поліцейських. До магазину прибула група реагування патрульної поліції.
Отож, хотів чоловік чи ні,
та треба було доводити, що інвалід. А для того
мусив знімати штани. Мав
на собі їх аж три пари.
Кожна була змотана так
вправно, що справляла
враження відрізаної кінцівки, тим часом як ноги
були вивернуті, і він на них
сидів.
Дурисвіт відрекомендувався жителем
Ківерцівського району.
Казав, що йому 29 років.
Не приховував, що вже
був раніше судимий, а після профілактичної бесіди,
яку горохівські правоохоронці провели на очах
у жителів міста, ошуканець всім пообіцяв, що
в Горохові тепер його й
сліду не буде. n

УБИВ БАТЬКА,
ВИПРОБОВУЮЧИ
МИСЛИВСЬКИЙ
КАРАБІН
Від наскрізного вогнепального
поранення 9 лютого загинув
рівнянин
Олена ВОЛИНЕЦЬ

рагедія сталася поблизу села
Бабин Гощанського району
на Рівненщині. Повідомлення про загибель жителя обласного
центру до поліції надійшло близько
16-ї години. Слідчо-оперативна група на місці події попередньо з’ясувала, що батько із сином виїхали у лісовий масив для пристрілювання зброї,
під час якого з необережності одна
з куль влучила 52-літньому чоловікові в голову. Від отриманої травми він
загинув на місці. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть потерпілого настала внаслідок вогнепального
кульового наскрізного поранення.
Нарізний мисливський карабін,
який зареєстрований у встановленому
законодавством порядку, поліцейські
вилучили.У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною
1 статті 119 Кримінального кодексу
України (вбивство через необережність), правоохоронці з’ясовують усі
обставини події, зокрема призначатиметься і балістична експертиза. n

Т
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«Холмську Богородицю
ми вночі перевезли
у мамин будинок»
З’явилися нові подробиці переховування
волинської святині
Наталія НЕДІЛЬСЬКА,
донька Надії Горлицької
Комфортність більшості автобусів, що курсують волинськими дорогами, не витримує жодної критики.

четвер, 30 січня 2020 року, вийшов номер вашої газети,
у якому прочитала статтю Сергія Наумука «Холмську
ікону винесли з війни на плечах у покривалі». Пораділа, що стали відомі додаткові факти про події 1944 року, коли
ікона Божої Матері не опинилася на Заході, а повернулася
до Холма.
З автобіографічних записів, які точно датовані моєю мамою, Надією Горлицькою (дівоче прізвище Коробчук), та з її
розповідей я дізналася, що отець Гавриїл Коробчук відрядив
до Любліна старшу доньку Любу з Петром Суріковим за святим образом. Відтоді він таємно перебував у родині Коробчука. Під час депортації українців з Холмщини (а Коробчуків
виселили у грудні 1945 року) ікону замаскували серед інших
образів Холмського собору, які було доручено отцю Гавриїлу
передати в Київ. Спільне рішення ухвалили разом із отцем
Іваном Левчуком, який залишився на Холмщині і пізніше був
там похований.
З того часу святиню пильно охороняла родина Коробчуків. Коли отцю Гавриїлу заборонили служити в Феодосіївській
церкві, що на вулиці Володимирській у Луцьку, єпархія направила його на виконання священницького обов’язку у Східну і
Центральну Україну (Кагарлик, Чигирин, Звенигородку). Образ був разом з ним.

У

Пане губернаторе,
хто кришує перевезення
пасажирів в області?
В’ячеслав СТРИЙ

дебільшого «Еталони»,
«Богдани» і бусики. Правда, до Харкова вирушав
комфортабельний багатомісний автобус.
А загалом зручностей від
перевізників поменшало, хоча
ніби йдемо–їдемо до Європи.
Бо годі побачити на маршрутах,
які з’єднують обласний центр із
районами, аналоги «Туристів»
чи «Ікарусів». А ось тісненькі бусики курсують. Часто без усяких
стандартів і технічних умов.
Чому, наприклад, випускають у рейс старенький транспортний засіб, у якому провалюються сидіння чи поставлено
їх стільки, що пасажирові не поміститися?
Якось довелося бути свідком, коли водій на проміжних
зупинках хвацько брав у паса-

З

жирів гроші за проїзд, просив
трамбуватися, а коли на автостанції заходили із касовими
квитками, бурчав.
Хто і як у нас контролює роботу перевізників? Мені здається, пора навести порядок і з
касовими зборами. Чому, скажімо, на автостанціях райцентрів одна сума, а на обласній
— значно вища?
На жаль, забувають у департаменті інфраструктури і туризму облдержадміністрації і про

свої обіцянки. Пошлюся на лист
цієї поважної інстанції від 15
березня 2015 року, який був надісланий народному депутатові
Ігорю Гузю. У ньому, зокрема,
сказано, що «будуть винесені на
черговий конкурс маршрути…
«Луцьк — Орищі», «Орищі — Нововолинськ». Йдеться про віддалене село Іваничівського району. Згодом мешканці громади,
як ясного сонечка, дочекалися

Відповідь на це запитання дуже прагне почути від глави
держави наша шановна читачка з Маневицького району
Марія Михайлівна Матвійчук. У листі до редакції жінка
озвучує, на превеликий жаль, не нову, а від того ще більш
гостру проблему переважної більшості українців, які
вийшли на заслужений відпочинок, а насправді —
на незаслужене виживання…

«Д

Волині ікону посилено шукали, стежили
« Наза членами
родини Горлицьких.
»
На пенсію отець Коробчук вийшов 1961 року і повернувся
у Луцьк на постійне проживання вже без ікони. Точно не знаю,
але він передав чудотворний образ, мабуть, у Чигирині або
Звенигородці. Бо на Волині ікону посилено шукали, стежили
за членами родини Горлицьких, обережно випитували про
неї у мого тата Олексія Горлицького, який співав у хорі СвятоТроїцького собору.
У 1950–х роках Люба, старша сестра моєї мами, вийшла
заміж за Дениса Ренду, який, як і мій батько, був артистом
Волинської філармонії. Після її розформування Денис Ренда
вивчився на священника, отримав парафію у Станіславі (нині
Івано–Франківськ). Вони мали двох синів. Коли виникла тривога за долю Холмської Богородиці, отець Гавриїл вирішив
передати ікону доньці Любі в Станіслав. Родина Гавриїла Коробчука в Луцьку та Івано–Франківську зберігала таємницю.
Сталося так, що молодою померла Люба, а образ так і залишився в родині Рендів.
Після смерті отця Дениса Ренди Надія Горлицька (Коробчук) стала задумуватися про подальшу долю святині — хотіла
повернути її на Волинь, де проживало багато холмщаків. Окрім того, син отця Дениса Микола дав знати мамі, що іконою
активно цікавляться зі Львова, навіть були у Рендів в Івано–
Франківську вдома.
Тоді Надія Горлицька переконала Миколу, що чудотворний
образ слід доправити в Луцьк. У 1996 році ми з мамою, перемагаючи страх, вночі привезли в її будинок на Володимирській
Холмську ікону Божої Матері, яка потребувала реставрації.
Порадившись з авторитетними холмщаками, на власний
ризик Надія Горлицька прийняла складне рішення оприлюднити інформацію про святиню та передати її в Музей волинської ікони після таємної реставрації, яку здійснив співробітник цього закладу Анатолій Квасюк.
Подальші події в хронологічному порядку висвітлені в пресі, багато напрацювань зроблено колективом Музею волинської ікони, науковцями, політичними і релігійними діячами. n

навести порядок і з касовими зборами.
« Пора
Чому, скажімо, на автостанціях райцентрів одна
сума, а на обласній — значно вища?
»

Для кого цей кінець
«епохи бідності»?

оброго дня, найкраща
газета «Волинь». Пишу
вам із села Граддя Маневицького району.
Хоч як важко нині пенсіонерам, а відмовитися від улюбленого часопису не в змозі. Надто
люблю отримати свіжий номер
і перечитати все без винятку…
Коли хтось не бажає читати
«Волинь» через критику нашого
президента Зеленського, то я,
мабуть, через це вас обожнюю.
Нікому не спало на думку
уточнити в глави держави, для
кого цей кінець «епохи бідності»?
Кого він мав на увазі, коли порушив цю тему? Можливо, людей
зі свого оточення чи все-таки

маршрутки. Та недовго раділи.
Хоча й асфальтівка не з гірших. І
пасажиропотік чималий.
«Згідно зі статтею 7 Закону
України «Про автомобільний
траспорт», — цитую далі згаданий лист, — організація пасажирських перевезень на приміських автобусах загального
користування, що не виходять
за межі району, покладається
на районні державні адміністрації». Приїхали! Тільки цікаво: чи
закидала клопотаннями Івани-

голову закрадається
« Вгріховна
думка,
що за президентства
Януковича ми
більше могли собі
дозволити.

»

пенсіонерів з мінімалками, які
ледве животіють і земне життя
яких дійсно нерідко закінчується
передчасно?! За майже рік при
владі про найбідніших пенсіонерів (які тяжко пропрацювали багато літ за маленькі зарплати на
благо України) ніхто й не згадує.

чівська РДА департамент оголосити черговий конкурс щодо
перевізника? Чи нове його керівництво це вже не цікавить?
— А може, нашим чиновникам із службового транспорту пересісти на громадський,
— казали селяни, — то були
б ближче до народу, жвавіше
вирішували б насущні проблеми?».
смт. Іваничі. n

Особливо в програші люди, які
виходили на заслужений відпочинок після 1 жовтня 2011 року.
Для них, зокрема, зменшили
коефіцієнт стажу з 1,35 до 1. За
які гріхи — не пояснюють, бо у
людей, які стали пенсіонерами
до цієї дати, трохи «пристойніша» ситуація.
Мабуть, треба тим, хто хоч
трохи здужає, перекривати
міжнародні автошляхи і щось
добиватися, бо ж нам на підвищення ніколи немає коштів.
Натомість народним депутатам
з нового року по декілька тисяч
накидають до зарплат — бачте,
у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму! Додайте
хоч один такий мінімум пенсіонерам!!! Можна багато про це
писати, тільки ніхто нас не чує.
Мені вже в голову закрадається гріховна думка, що за президентства Януковича ми більше могли собі дозволити, ніж
нині. Дотисли до ручки, і ніякої
перспективи на цей рік немає.
Вибачайте, що зосередилася
на цій темі, — повірте, дуже
болить, і, гадаю, не тільки мені.
До побачення. Миру нам
усім!». n

Фото kivertsi.in.ua.

Нещодавно на луцькому
автовокзалі я чекав на
свій автобус. До його
відправлення було чимало
часу. Отож спостерігав, як
прибуває і від’їжджає із
платформ транспорт

Надія Горлицька майже тридцять років опікувалася
чудотворним образом.
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n Проблема

А ВИ ГОТОВІ ПОВСТАТИ ПРОТИ БУЛІНГУ
ДОСВІДЧЕНОГО ВЧИТЕЛЯ?
Фото podrobnosti.ua.

Закінчення. Початок на с. 1
Оксана КОВАЛЕНКО

скільки цю гірку історію
людина розповіла нам
на умовах анонімності,
то ніяких імен або ж інформації, що може зашкодити постраждалим, не повідомляємо. Але ж шило для чогось
вилазить із мішка, правда ж?
Для початку скажу від
себе, що як школярка радянської системи освіти можу
описати в загальних рисах,
що переживає людина, на яку
накричали прилюдно. Стає
немилим увесь світ! А як повертаєшся думками до того,
що за цим спостерігали однокласники (з–поміж яких є і
ті, кому симпатизуєш), — це
кінець! На той момент… Здається, сором «світиться» просто на лобі не день і не два.
Але «мої» часи були «ще ті»,
коли про неправоту вчителя вголос не говорили. Хоча
і тоді не було, і тепер немає
аргументів, щоб пояснити,
чому хтось (а тим більше на
такій (!) роботі) має лякати,
цькувати дитину!
«Ми трактуємо цю ситуацію як булінг. Функціонер
від освіти вчинив неправомірно», — прореагувала
фахівчиня Ресурсного центру підтримки інклюзивної
освіти Волинського інституту
післядипломної педагогічної
освіти, до якої ми звернулися за коментарем. Закон
про булінг (цькування) діє з
2019 року, він передбачає
адміністративну відповідальність. Практичний психолог і
методист Ресурсного центру
ВІППО Неоніла Войтович пояснює: «Відповідний закон
охоплює різні форми фізичного чи психологічного насилля, а крик, якщо він емоційно забарвлений агресією,
претензіями, звинуваченнями, і є однією з таких форм.
Наслідки промовисті — дитина плакала кілька уроків,
відмовлялася йти до школи,

О

Галина Міндер
і меблі виготовляє,
й іконостас вирізає...
Закінчення. Початок на с. 1
Євгенія СОМОВА

будинку відчувається
подих лісу, запах свіжого дерева. Він повен
несподіванок й оригінальних
речей, які майстрині подарувала природа. Його дизайн пані
Галина продумала сама і меблі
зробила власноруч. Замість табуреток у неї пеньки з м’яким
сидінням. Вони слугують і підставками для квітів. І світильник, оздоблений чудернацькими гілками, тут не магазинний.
Любов до дерева їй передалася від батька Данила Микитовича, неперевершеного
майстра. Столярку в нього
замовляв увесь район. Жінка
пригадує, як годинами могла
спостерігати за його роботою,
за витками стружки, що вилітала з–під рубанка. Запах дерева вабив, зачаровував дівчину.
Тож після закінчення восьмирічки довго не роздумувала з
вибором професії. Хоч і мама
була проти («Хіба то жіноча
професія — різьбяр?»), вступила до Дубенського профтехучилища, що на Рівненщині. Але
провчилася два тижні і покинула. Злякалася, що не зможе навчатися, бо ж усі однокурсники
прийшли туди після художніх
шкіл. А вона вчилася малювати
самостійно. Пішла працювати
на Ковельську швейну фабрику. Можливо, трудилася б там
і нині, якби не незадоволення
собою. Не могла вона шити так,
як усі. Їй хотілося вдосконалювати речі, прикрашати. Тому через рік повернулася в училище.
Пані Галина вважає, що їй поталанило, бо ж потрапила в групу
відомого різьбяра Миколи Бондарчука. Саме він побачив у ній
перспективну ученицю, підказав, у якому напрямку працювати. «У тебе є чуття дерева,

У

ти розумієш його душу, бачиш
у ньому те, чого не помічають
інші. Спробуй робити лісові
скульптури, вдосконалювати
створене природою», — сказав
їй майстер.
Попрацювавши художником–оформлювачем у Старовижівському держлісгоспі, на
льонозаводі, Галина пішла на
«вільні хліби».
ЗАВЕРШУЄ СТВОРЕНЕ
ПРИРОДОЮ

Галина Міндер із дитинства
бачила красу у звичних речах.
Якщо подружки, з котрими
часто ходила збирати ягоди,
гриби, проходили мимо якоїсь незвичної форми гілочки,

скульптур майстриня збирає
найчастіше навесні. Тоді з них
краще здирати кору. Іноді вони
чималенькі. І тендітній Галині
не під силу їх нести. Доводиться просити друзів, щоб допомогли привезти. Вже у майстерні, яку жінка облаштувала
в будинку, вона очищає їх від
кори і моху. Фантазія підказує,
що слід зробити: скульптурну
композицію чи якогось звіра…
Галина каже, що природа — великий майстер. Тож треба лише
підправити, завершити те, що
розпочала. Часом достатньо
додати якийсь штрих.
Звернула увагу на перебинтовані пальці співрозмовниці.
Каже, що травми в її роботі не

увагу на перебинтовані пальці
« Звернула
співрозмовниці. Каже, що травми в її роботі не дивина.
Адже працювати доводиться і сокирою, і пилкою…
Але на поранення, втому не звертає уваги. Коли є
робота, поспішає швидше її закінчити.
шишки чи травинки, то вона не
обминала їх. Приносила додому і робила з них аплікації, сувеніри. Згодом у діло пішло й
коріння дерев.
Заготовки для своїх рукотворів у техніці коренепластики
спеціально не шукає. Буваючи
в лісі, наткнеться на якесь кострубате коріння чи чудернацьку гілляку і тягне додому.
— Усе нерівне, криве, горбате — то моє, — каже, усміхаючись, пані Галина.
Якесь внутрішнє чуття їй підказує, що з цієї гілки може вийти цікава річ. Що саме — іноді
й сама не знає. А візьметься за
роботу і фантазія вимальовує,
що має бути. А ось до деяких
лісових дарунків руки не доходять довгенько. Можуть лежати
роками, чекаючи свого часу.
Матеріали для лісових

»

дивина. Адже працювати доводиться і сокирою, і пилкою…
Але на поранення, втому не
звертає уваги. Коли є робота,
поспішає швидше її закінчити.
«МЕНЕ ТЯГНЕ ДО ВСЬОГО,
ЩО ІЗ ЗЕМЛІ І ВОДИ»

— Я люблю свою роботу,
якщо вона є, можу два–три місяці не виходити з дому, працювати, — каже майстриня.
А від її нестачі вона не
страждає ніколи, завжди знайде чим зайнятися. Адже полюбляє вишивати, в’язати гачком, розфарбовувати пляшки,
малювати, плести макраме,
шити одяг, робити прикраси
із кісточок плодових дерев,
ляльки–мотанки… Ще одне її
хобі — збирати речі старовини, що розповідають про побут
народу, його життя. Нещодавно

Взимку приємно посидіти біля такого каміна.

освоїла і виготовлення світильників із лагенарії та музичних
етноінструментів із борщівника, так званих дощовиць.
— Ця рослина у свіжому
вигляді викликає опіки, а коли
висушити — безпечна. Беру її
стебло, — розповідає Галина,
— насипаю туди пшона або
гречки, проколюю дірочки, розфарбовую — і виходить флейта, яка видає звуки, подібні до
шуму дощу.
Свої вироби жінка спершу
роздаровувала, але коли побачила в однієї знайомої, в якому
вони жалюгідному стані, заболіло серце. З тих пір не дарує.
Пробує реалізовувати їх. Її вироби можна було побачити на
виставках у Волинському краєзнавчому та Ківерцівському
музеях. Є вони і в домашньому. Його експозиція відкрита
для огляду всіх охочих. Тож біля
будинку Галини часто зупиняються проїжджі, заходять, аби
ознайомитися з етноречами та
рукотворами майстрині.
Коренепластика, інші вироби — це хобі жінки. Причім витратне. На ньому не заробиш
особливо. Тож годує її інша ро-

бота — виготовлення, реставрація церковного начиння. У
Яровищенській, Залютівській,
що на Старовижівщині, та одній
із луцьких церков вона прикрашала іконостаси, Царські врата, аналої. А в Костопільській на
Рівненщині — престол. Є її роботи і в храмах Рівного, Львова,
Здолбунова.
— Над іконостасом працюю до пів року, — розповідає
Галина. — То кропітка робота.
Спершу малюю проєкт, а тоді
вирізаю кожну деталь, золочу
її. Щоб вийшло, як задумала,
треба мати пластику в руках,
чуття міри, аби зробити необхідну пропорцію лаку й ажурну
різьбу.
Майстриня у постійному
пошуку, як каже, знаходить роботу для своїх невтомних рук. У
майбутньому вона хотіла б зайнятися гончарством. Каже, що
тягне її до всього, що із землі й
води. А ще планує розширити
експозицію та площу домашнього музею, відвести для нього кімнату на другому поверсі
будинку. Хотілося б, аби відвідувачам було комфортно, а експонатам не так тісно, як нині. n

n Тільки факти
Три волинські громади потрапили у «Книгу
успіхів» від Асоціації міст
України. До збірки увійшло
близько 80 історій, серед
яких – модернізація системи
центрального опалення у
Луцьку в рамках спільного
проєкту Луцької міськради
та Європейського банку
реконструкції та розвитку;
завершення реалізації проєкту з освітлення вулиць у
населених пунктах Самарівської ОТГ та медичні послуги
у Прилісненській ОТГ, які
стають ближчими до людей.

Відмова іти до навчального закладу може бути ознакою того, що дитину там цькують.

тивна заява (якщо є свідчення
про регулярні агресивні випади проти учнів). Фахівець
центру Неоніла Войтович міркує, що, якби інші постраждалі (батьки й учителі) відкрито
назвали озвучене булінгом,
домоглися розгляду ситуації
в юридичній площині, ймовірно, винуватець був би притягнутий до відповідальності, а

прагнула лишитися вдома.
Це підлітковий вік, коли діти
дуже чутливі до несправедливості та принижень. Якщо
хлопчик не хотів у школу
— він однозначно отримав
психотравму. У такому разі
винуватий дорослий, і він мусить нести відповідальність.
Особливо прикро, коли собі
дозволяє таке досвідчений

за рік дії закону волинська поліція
« Загалом
зафіксувала 3 факти булінгу: 2 серед школярів,
а також підтверджено, що учень принижував
учителя.

Надія Шпаченко — перша
українка, яка своєю грою
украла серця американців
і отримала «Греммі»
с. 5
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ня наголошує, що кривднику
обов’язково треба озвучити
можливі юридичні наслідки,
щоби позбувся думки про
безкарність!
Передусім потрібно
допомогти дитині подолати психотравму. Неоніла
Войтович аналізує: «Дитину
треба вчити протидіяти психологічному тиску, виробляти
стресостійкість. Це комплексна робота з психологом».
Варто подумати й про одно-

Як може
виглядати
і відчуватися
рак
грудей

Японці тепер
захоплюються не
тільки своїми воїнамисамураями, а й
українськими кіборгами
Там завдяки молодій художниці
наші атовці перетворилися
на героїв аніме

Нацуме вражена
тим, що її ровесники
з далекої країни
сміливо стали на захист
своєї Батьківщини.

Інна ПІЛЮК
Деякі види онкозахворювань можна виявити завдяки регулярним самообстеженням.

«Роздягайтесь догола
перед дзеркалом…»
Таку, на перший погляд, дивну пораду дає людям
доктор Девід Агус (на фото), який очолює
Каліфорнійський Вестсайдський центр раку. У
всесвітньо відомого лікаря-онколога багато премій
і нагород за наукові досягнення, він успішно
практикує. Нині професор дуже багато часу
присвячує популяризації здорового способу життя,
навчає людей, як запобігти раку
с. 7
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«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»

ЗА 13 ЛЮТОГО ВЖЕ
ЗА 23 ТРАВНЯ ЩЕ
У ПРОДАЖУ!
У ПРОДАЖУ!
П
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столиці нашої держави
художниця особисто
познайомилася з героями своїх полотен. Один із них,
боєць Данило Турчин, подару-

У

“

людьми під синьо-жовтими
прапорами.
В Україні дівчину цікавило
буквально все — вона роздивлялася навіть живі ялинки

Воїни зізналися: дуже добре, що у світі
їх бачать саме такими — щасливими гарними
людьми під синьо-жовтими прапорами.

вав їй тубус від ручного гранатомета для зберігання малюнків. «Пакетик дали поліцейські
на Хрещатику. Сказали, щоб
я з таким предметом по місту
не ходив», — сміється він. Воїни
після виставки зізналися: дуже
добре, що у світі їх бачать саме
такими — щасливими гарними

на вулиці, бо раніше бачила
тільки пластикові. На її сумці
з’явилися синьо-жовті стрічки,
котрі подарувала незнайома
жінка на Майдані Незалежності. Має вона тепер і вишиванку.
Для неї це — символ миру.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Закінчення на с. 10
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це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у
психологічному, фізичному, економічному, сексуальному
насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи
неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших
учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи
була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю
потерпілого. Вчинення булінгу тягне за собою накладення
штрафу від 850 до 1700 грн або громадські роботи на строк
від 20 до 40 годин.
Законом передбачено покарання за приховування випадків
булінгу педагогічним, науково–педагогічним, науковим
працівником, керівником або засновником закладу освіти.
Йдеться про штраф від 850 до 1700 грн або виправні роботи
на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

ЧИТАЙТЕ У «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ» ЗА 13 ЛЮТОГО:

Для світу — це вигадані персонажі, а для України —
її гордість та її герої.

25-річна Нацуме із Країни
сонця, що сходить,
малювала героївзахисників, яких ніколи
раніше не бачила. Але торік
вона відвідала Київ і дійшла
висновку, що її роботи
досить схожі на,
так би мовити, оригінал:
«У мене на картинах
та в реальних українців
усмішка вийшла найбільш
подібною»

класників, які стали свідками
насилля.
Якщо школа малокомплектна, то методист чи психолог
прийме в найближчому опорному закладі. Такий фахівець
може підготувати маму з татом до розмови з «крикуном»,
щоб він їх «не здолав» авторитетом. А кривднику, який
зривається, треба вчитись
управляти своїм емоційним
станом. «Не виключено, що це
старша людина, то в неї може
бути професійне вигоряння»,
— припускає пані Войтович.
Дитині можна допомогти, не караючи її кривдника. «Кожен сам оцінює свій
ресурс, як він може воювати
із системою, рішення боротися непросте, — міркує психолог, — батьки іноді просто
заминають ту тему, щоб «не
осоромитися». Можна це
сприймати, що ми вищі від
цього, бо нестримний чоловік
не вартий наших затрат — ні
моральних, ні інших. Але тут
немає виправдання педагогу
однозначно»!
Загалом за рік дії закону
волинська поліція зафіксувала 3 факти булінгу: 2 серед
школярів, а також підтверджено, що учень принижував
учителя.
Наостанок від себе додам,
що хоч ми живемо не в Америці й не звикли щоразу відстоювати себе з допомогою
юристів, але ж і не на березі
африканського озера з крокодилами, щоб дозволити
будь–кому знущатися над
дітьми! У цій темі видніється
ще більша глибина: справжню еліту держави формують
люди з виплеканим почуттям
гідності.

Довідка. Законом визначено, що булінг (цькування) —

можливо, його б і звільнили.
Був би резонанс, що змусило
б усіх, у тому числі й педагогів
інших закладів, задуматися
про можливі наслідки психологічного насилля. Інший
варіант: батькам можна вдатися до мирних переговорів у
присутності правника, домовитися про вибачення та моральну компенсацію для відновлення психоемоційного
здоров’я дитини. Психологи-

педагог. Очевидно, він не
вперше так чинить і думає,
що може залишитися непокараним».
Батьки мають право звернутися з письмовою заявою до місцевого
управління освіти (засновника закладу), щоб розібралися. Оскільки притягнення до відповідальності
— шлях емоційно складний,
полегшити його може колек-

Фото shotam.info.

Екобудинок Галина спроєктувала сама.

У цих прикрас – аромат мигдалю, абрикосів, яблук...
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Рулон
туалетного
паперу на рік:
порівнюємо
споживчий
кошик в Україні
та Європі

Перша українка,
яка своєю грою
полонила серця
американців
і отримала
премію
«Греммі»
Жінка
вигодувала
28 чужих
немовлят
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Вітаємо!
Сьогодні святкує
70-літній ювілей чудова людина, гарний
господар, тато, дідусь
Василь
Федорович
ГРИМАЙЛО.
А ще цього дня,
18 років тому, дочка
подарувала шановному ювіляру чудових внучок
Софію та Катю.
Дорогі іменинники, від щирого серця вітаю вас.
Як вода джерельна, будьте ви здорові,
Хай сміються очі, не хмуряться брови,
Зігрівають серця ваші
почуття високі,
А Господь дарує
100 щасливих років.
З повагою
Ніна Панасівна.

12 лютого відзначив 70-літній ювілей
дорогий тато, дідусь, житель селища
Мар’янівка Горохівського району
Микола Михайлович
ШЕРЕМЕТА.
Вам 70! Та хіба ж це літа,
Коли очі горять і душа молода.
Хай доля дарує вам доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку.
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози.
Міцного здоров’я — з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди.
Ми вам посилаємо ці вдячні слова,
А Бог хай дарує вам многії літа.
З любов’ю та повагою
син Віктор,
невістка Оксана,
внук Владислав.

День народження
16 лютого відзначатиме
чудова людина, прекрасна
жінка, мама трьох синів,
жителька села Козин Луцького району
Наталія Василівна
ЧЕРЕН (Кацевич).
Дорога імениннице, бажаємо тобі
щастя, отримуй від життя тільки приємні сюрпризи та позитивні емоції. Нехай твої найголовніші мужчини — чоловік та сини — радують, тішать, носять
на руках. Залишайся
завжди такою ніжною
та тендітною, як твої
улюблені троянди.
З повагою
сім’я Ткачуків.

Р Е К Л А М А

ТЕРМІНОВО ПРОДАЄТЬСЯ ДОГЛЯНУТА ДАЧА НА МАСИВІ
СТРУМІВКА. Є БУДИНОК, 0,10 ГА ЗЕМЛІ, САДОК, КУЩІ.

Тел. 0664421994.
Державне підприємство
«Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» проходить етап реорганізації-ліквідації відповідно до наказу
Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру № 23 від
31.01.2020 р.

ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ
ОХОРОННИКІВ.
Метод роботи — стаціонарний
та вахтовий.
Заробітна плата своєчасна.
Доїзд до місця роботи (вахта)
забезпечує підприємство.
Звертатись за тел.:
067 361 88 59, 067 361 47 27.

ПРОДАЄТЬСЯ КАРТОПЛЯ
НАСІННЄВА ТА ХАРЧОВА СОРТУ
«АРІЗОНА» (голландська селекція).
Висока врожайність, відмінні
смакові якості, стійкість
до хвороб.

Тел. 0506742465.

ПРОДАМ
добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:

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
фаворит, мулатка, мускусна, чері веллі, дезінфекції приміщень, лампи для обігріву,
годівниці, поїлки, сухе молоко, ветаптечки.
пекінка);
Тел.: 066 4087776, 067 3629532 (Людмила), 050 6431766, 067 3326250 (Микола),
067 3324664, 050 1984541 (Оксана), 0676348334, 050 4887771 (Віта).

l курчата (бройлер, іспанка, несучка);
l каченята (башкірка, благоварка, голубий

15 та 23 лютого

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА
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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 Продаються у Луцьку (район вул.

l Продам новий мототрактор «Булат Т-160» (з плугом та фрезою). Ціна
45 000 грн (c. Дідичі Ківерцівського
району). Тел. 066 49 63 979.
l Продається кінна та тракторна грабарка «сонечко». Тел. 095 43 85 889.
l Терміново недорого продаються прес-підбирач «Клаас Маркант-40» та картоплесаджалка КСП-4.
Тел. 067 70 05 019.
l Продам: трактори Т-25 у доброму стані (привезені з-за кордону),
прес-підбирачі, гноєрозкидачі, сівалки, плуги, саджалки, іншу техніку. Недорого. Тел.: 067 12 53 737,
099 08 34 091.
l Продам або привезу на замовлення: сівалки кінні (13, 15, 17, 21, 26, 30)
та тракторні (з баком на міндобриво),
сошникові (дискові), копачки дворядні причіпні польського та німецького
виробництва («Кухман», «Шмутцер»,
«Кромаг»), картоплезбиральні комбайни («Болько», «Карлик», «Хассія»),
розкидачі гною. Тел.: 096 85 85 455,
098 11 67 547.
l Продам: трактори Т-25, МТЗ,
«Джон Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки,
обприскувачі (навісні та причіпні),
саджалки, сівалки, плуги та плуги
оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні
та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив, шпагат
«Юта», грунтофрези, зерношнеки,
прес-підбирачі, шини до тракторів,
твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г техніку. Тел.: 097 23 95 170,
066 72 14 192.
l Продається трактор Т-40 (після капремонту, у доброму робочому стані).
Недорого. Тел. 096 72 22 134.
l 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.

Дубнівської) два утеплені будинки
на одному подвір’ї (72 кв. м і 35 кв. м,
усі зручності, частково вмебльовані). Є два сараї, льох, 0.06 га городу.
У дворі — бруківка. Тел.: 095 82 56 503,
099 47 62 577.
l У м. Новограді-Волинському
Житомирської області продається на 3-му поверсі 5-поверхового будинку 3-кімнатна квартира
(58,5 кв. м, кімнати роздільні, великі балкон, лоджія, усі зручності.
Центр міста, поряд — парк, школа, дитячий садок, магазини).
Тел. 050 46 30 374.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної
цегли (під розбір). Тел.: 050 72 27 271,
096 80 00 567.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної
цегли (під розбір). Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l У c. Бобли Турійського району продається газифікований будинок із надвірними спорудами. Є 0.25 га землі.
Тел.: 050 72 60 037, 097 10 50 569.
l Продається частина будинку
(м. Луцьк, район спиртзаводу). Ціна
договірна. Тел. 095 71 35 770.
l У житловому масиві c. Тарасове
(м. Луцьк) продається садиба (велика хата, гараж, господарські будівлі,
0.25 га городу, сад). Огороджено.
Тел. 067 49 82 214.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль ГАЗ-53 або ЗІЛ
(з дизельним двигуном), а також
трактор МТЗ-82 (можна неробочий).
Тел. 097 83 79 730.
l Куплю автомобіль ЛуАЗ «Волинянка» та комплект запчастин до нього.
Тел.: 066 12 99 287, 068 85 42 736.
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 Продаються білоруська навісна картопляна копачка (МТЗ,
ЮМЗ) та кінний віз у доброму стані.
Тел. 098 91 86 208.
Р

ПРОДАЮТЬСЯ ДОБРИВА
ДЛЯ ПІДЖИВЛЕННЯ УСІХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
КУЛЬТУР:
l аміачна селітра
(ПрАТ «Рівнеазот») —
від 7 грн/кг;
l нітроамофоска (Росія,
Білорусь);
l вапнякова селітра;
l карбаміт, сульфат амонію, діамофоска, хлористий калій та інші.

Тел.: 067 1195313, 099
6278855 (Світлана), 050
6431766, 067 3326250
(Микола), 067 6348334,
050 4887771 (Віта).
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l Продам мінітрактори (японського
виробництва): «Кубота», «Янмар»,
«Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від
17 до 80 к/сил). Повний пакет документів, без використання в Україні (фреза у подарунок). Можлива доставка. Тел.: 097 76 27 586,
050 56 17 800, 096 74 51 932.

РІЗНЕ
l У Рожищенському районі продається кінний хомут (комплект). Тел.:
099 52 96 806, 097 65 45 774.
l Недорого продається холодильник «Днепр-2» (б/в) у доброму робочому стані. Тел. 050 24 15 094.
l Продається дитяча зимово-літня
коляска (б/в). Ціна 1 200 грн. Тел.:
066 14 48 288, 097 17 85 901.
l Продається весільна арка (фотозона) з квітами (б/в). Ціна 1 500 грн.
Тел.: 066 14 48 288, 097 17 85 901.
l Чищу та реставрую подушки, ковдри, перини (пересипаю, перешиваю,
кварцую). Під’їжджаю до кожного двору. Тел.: 066 70 45 841, 096 17 01 933.
l Продам механічну вагу (500 кг).
Тел. 066 70 60 709.
l Продам: металопрофіль оцинкований (некондиція, ціна 80 грн/
кв. м), кольоровий (90 грн/ кв. м),
металочерепицю (119 грн/ кв. м),
стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2,
ціна 52 грн/п. м), прогони для огорожі (30 х 20 х 2, ціна 32 грн/ п. м),
арматуру (діам. 8, 10, 12), цемент
(50 кг, 25 кг). Тел.: 050 90 10 508,
099 19 79 367.
l Продам дрова твердої породи (дуб, граб. Можна чурки, рубані). Недорого. Тел.: 096 55 33 644,
066 55 33 644.
l Продам: жом, торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), пісок, щебінь,
відсів, керамзит, цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ
(самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.
l Продам: дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, цеглу білу та червону (нову та б/в), шифер (б/в), пісок,
щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем
«Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам: 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 Продається спокійний працьовитий кінь. Ціна договірна. (c. Лаврів
Луцького району). Тел: 066 64 45 993,
098 06 01 565.

А

НА РОБОТУ В ПОЛЬЩІ ПОТРІБНІ
ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ
(СІМЕЙНІ ПАРИ)
Є багато вакансій. Висока заробітна плата. Хороші умови.
Тел.: 0665298726.
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l Куплю корів, биків, коней.
Тел. 068 91 57 460.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.:
050 18 64 979, 097 07 72 211.
l Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Продається
корова.
Тел. 068 87 52 571.
l Куплю корів, телят, коней, лошат
(дорізи). Тел. 096 67 09 725.
l Продам дійну корову (на вибір).
Тел. 096 34 00 871.
l Продається теличка від спокійної
молочної корови (c. Чаруків Луцького
району). Тел. 095 20 47 127.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
l Продам якісне насіння картоплі (німецька селекція). Тел.:
097 86 36 047, 068 89 92 134.
l У Луцьку продам насіннєву картоплю (Беллароса, Вінета,
Королева Анна, Лабелла, Гала).
Тел. 050 95 90 654.
l Продається велика картопля.
Тел. 095 43 85 889.
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.
l Продам сіно в тюках. Ціна
25 грн/шт. (Любомльський район).
Тел. 096 44 34 169.
l Продам сіно та солому. Тел.:
097 39 05 985, 067 88 84 361.
l Продам сіно, солому (в тюках),
дрібну картоплю. Тел. 096 42 24 834.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків, цегли, роблю монтаж та підшив, утеплення фасадів.
Тел. 098 39 05 559.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний двосторонній дуб), а також штахети жалюзного
типу (горизонтальні), металеві кольорові водостічні системи (труби,
ринви, коліна). Тел.: 099 64 21 028,
096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублену залікову книжку, видану
деканатом економічного факультету
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
на ім’я Перхалюк Аліна Ігорівна, вважати недійсною.
l Загублений сертифікат (серія
ВЛ № 032882) на право власності
на земельну частку (пай), виданий
29.11.1996 р. та зареєстрований
за № 328 колишнім КСП «Весна» Хорлупівської сільської ради на ім’я Лівак
Андрій Петрович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
М и н а є
40 скорботних днів, як на
76 році життя
після важкої тривалої
хвороби обірвалася життєва
стежина нашого
любого тата та дідуся
Віктора Петровича
СКУЛИНЦЯ,
педагога, музиканта, просто чудової та щирої людини.
Ніщо не замінить нам твого
батьківського піклування, мудрого слова, щирої усмішки.
Твоє життя стало гідним прикладом для всіх нас. Пам’ять
про тебе назавжди залишиться в наших серцях. Спи спокійно, дорогий татусю.
Із глибоким
сумом і безмежною
вдячністю твої діти
та внуки.

Волинська обласна партійна організація ВО «Батьківщина» висловлює щире співчуття члену бюро обласного партосередку В. С. Вітру з
приводу тяжкої непоправної втрати
– смерті матері
Неоніли Олексіївни.
У ці скорботні дні розділяємо з
вашою родиною невимовний біль
і тугу, сумуємо з приводу відходу у
Вічність найріднішої для вас
людини – люблячої мами.
Разом із вами молимося за
спокій її душі і просимо милосердного Господа Бога дарувати їй Царство Небесне.

Члени громадської організації
«Ветерани судових органів Волинської області» глибоко сумують з
приводу смерті судді у відставці
Петра Івановича
ДОРОША
та висловлюють щирі
співчуття рідним і близьким
покійного.
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Фото Олександра ПІЛЮКА.

китайською синтетикою, а от
у Видерті на Камінь–Каширщині ще пам’ятають обряд
його збирання, який супроводжували десятки пісень. Тож
аби вони не зникли, як льон
та льонокомбінати, треба їх
співати.
— Минулого року ми захищали своє звання і представили цей обряд перед обласним
журі. Посіяли в кінці літа льон
на грядці — восени зацвів, ми
вийшли на сцену в лляних сорочках, постолах, хустинках
простеньких і з пучками синіх
квіток. Так було гарно! — розповідають.
Ми поцікавилися, як рідні
ставляться до того, що жінки
кидають роботу в селі та їдуть
на виступи.
— А ми встигаємо, — відповідають, — та й у селі давно
знають про нашу любов до сцени, то як серед ночі вертаємося з концертів, лише жартують:
«Ночниє бабочкі приїхали», але
ми не ображаємся. Бо внуки
нами пишаються, їм у школі
розповідають, що їхні бабусі —
то гордість і окраса села. Ми ж
беремо участь і в міжнародних
фестивалях — «Берегиня»,
«Поліське літо з фольклором»,
в обласних центрах, про районні й не говоримо.
Заспівали нам і ту, з якою
на «Фольк-music» перемогли.
«Якби льон–льонок не цвів,
серце б так не билося,
Серед зоряних полів
з милим я зустрілася.
На світанку в поле йду,
льон мені всміхається,
Я коханого так жду,
жду не дочекаюся.
Льон відцвів, відголубів,
сірими ліг косами,
А хто вперше полюбив,
ходить в поле з росами».
Її тоді переспівала молода
івано–франківка Ірина Зінковська. Мають «криничани»
в репертуарі й жартівливі:
«Побреду, побреду по коліна
в лободу, чи я в тебе наймичка, шо я боса ходю? Купи мені
черевички, щоб порипували,
щоб на мене, молоду, позавидували», — як співаючи, ще й
пританцьовують, то й не скажеш, що ці жіночки копу літ
нажали. Чисто тобі молодиці,
дай Боже здоров’я! А секрет
успіху розкриває їхня поетеса
Марія Тимофіївна:
«У нашій «Криниці»
джерельна водиця,
такої води ніде не знайти,
дівчата і хлопці,
жінки і вдовиці,
у кожнеє свято
приходять сюди».
Відео з виступу «Криниці» –
на сайті volyn.com.ua

«Ой у полі Галя коксагиз сапала», — співають. А знаєте, що таке коксагиз?

«Усі виходять на сцену накрашені,
а ми — селюхи,
але приз віддають нам»
«Льон відцвів, відголубів, сірими ліг косами,
а хто вперше полюбив, ходить в поле з росами»
Так співає народний аматорський фольклорний колектив «Криниця» із камінь-каширської Видерти — і ним
неможливо не захопитися. Почули їхній спів на заходах
до 80-річчя району і не стрималися — записали на відео,
аби мати змогу переслухати
Лариса ЗАНЮК

олиняни їх знають і
люблять, бо «Криниця»
— окраса багатьох мистецьких дійств, що відбуваються в області. Понад 30 літ
дивують старовинними піснями. Із колиски з піснею — це
про них. Костюми — з бабиної
скрині, а у творчості — вся історія села, все народне життя. Деяким їхнім пісням то й
понад 200 літ. А скільки вони
обрядів відтворили, по крупинках, від кожної мами, бабці почуте ловили, по слову, по
ноті — і пісня. І навіть слів не
осучаснювали, так і співають
з діалектизмами.
Ой розвийся, сухий дубе,
та й на штири листки,
любив козак три дівчини —
нимає користи.
Їдна вийшла літом замуж,
друга на мясници,
а третая, чорнявая,
пошла по чорници.
Їк я з тею чорнявею
найлуччи кохався
Вона ішла з чорницами
я з єю стрічався.
Як я з єю стрічаюся
в мине сльози ллюцця,

В

Тириз тибе, чорнявая,
то я не вжинюся».
Вперше гуртом вийшли на
сцену 1985-го, пригадують.
То була так звана хор-ланка. Жінки важко працювали в
колгоспі. Усе ж вручну робилося: чи сіяли льон, чи збирали, а пісня допомагала, як
казали тоді, «і строіть, і жить».
І хоч мусили трохи й на вимогу
часу поспівати, але пісні про
рідний ліс, льон допомогли їм
стати не лише улюбленцями
сільської сцени, а й об’їздити
пів України. Автентичні тексти,
потужні голоси та справжній
народний одяг колоритного
колективу досі відзначають на
міжнародних і всеукраїнських
конкурсах. Подобаються вони
публіці, що й казати, тому й на
«Фольк-music» перемагали
двічі, і минулоріч у конкурсі
«Червона калина» у Кривому
Розі серед багатьох учасників перемогли одразу у трьох
номінаціях: найкращі солістка,
квартет і колектив. Кажуть, отримали справжнє творче піднесення. Серед фольклорних
гуртів здобули перше місце за
виконання «Ой орішку, орішку»

та «Ой брала я льон, льон».
Солістка Ніна Мендель переспівала всіх вокалістів поліською ягідною піснею «Здоров,
боройку–бору», а вокальний
квартет — весільною «Сядьмо, матінко, повечеряймо з
тобою» та ліричною «Ой, розвийся, сухий дубе», за які отримали найвищі нагороди. У
номінації «Вокальні ансамблі»
«Криниця» взяла гран–прі конкурсу. З приводу такої гучної
перемоги народна артистка України Оксана Пекун, що
була в журі, сказала: «Дівчата
поважного віку, але такі молоді душею і голосами. Віват! Ви
— справжні! Ви — наше коріння і наш скарб».

видно — як і справді вдягалися селянки.
— А як готуєтеся до виступів, то не буває у вас творчих
суперечок, що аж пір’я летить? — запитуємо.
— Не сваримося, але творчо дискутуємо, проте пір’я не
летить, — кажуть. — До нас
і внуки приходять, беруть
участь в обрядових дійствах.
Тепер Любов Зубач керує
колективом, а організувала
його Ольга Малащук, серед
учасниць — Валентина Нестерук, Галина Євчук, Надія Приведенець, Любов Чикида, Анастасія Шумік, Євгенія Хомик, Ніна
Мендель, Єва Куцик та Марія
Орлюк. Найстарша Єва Куцик

— з бабиної скрині, а у творчості —
« Костюми
вся історія села, все народне життя. Деяким

»

їхнім пісням то й понад 200 літ.
— Всякого було на тих виступах, — розповідають, —
режисер Петро Клекоцюк нас
учив, як на сцені поводитися.
І зовні треба бути справжніми:
щоб і спідниці, і фартушки у
нас були колишні. На конкурси
всі приїжджають накрашені, а
ми селюхи та й селюхи, — сміються жінки. — Здається, має
бути встидно, а виходить наоборот, що нас ще й хвалять.
Ну бо воно якось негарно, як
60-річна жінка надіне вінка на
голову — куди таке? А в нас
із-під хусток навіть волосся не

нещодавно святкувала 76-ліття, а двом молодшим по 59.
У 1995-му, коли колектив
отримав звання народного, то
утвердився, як граніт. Але свої
перші пісні пам’ятають і досі
виконують. Про що вони? «Ой
у полі Галя коксагиз сапала».
— А знаєте, що таке коксагиз? — запитують мене співухи. А я й не знала, що то така
рослина, з якої гуму для взуття робили. Або про льон. Ну
що тепер ми про нього знаємо? Вже його не побачиш
на полях, замінили і в одязі
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І ЗНОВУ СМЕРТЬ ТА КАЛІЦТВО НА ДОРОГАХ

АСТРОЛОГ-ТАРОЛОГ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Позавчора на автошляху неподалік села Колодяжного Ковельського району
автомобіль Peugot Boxer з’їхав у кювет та врізався в дерево

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

Василь БАЛЕМ

орожньо–транспортна пригода сталася після 12-ї години. За кермом
іномарки перебував 67-літній житель
міста залізничників. Він загинув на місці.
Цього ж дня після 14-ї неподалік села
Соловичі Турійського району зіткнулися
автомобілі Volkswagen LT, яким управляв
житель Ковеля, та Iveco, котрим керував
ратнівчанин. У результаті ДТП тілесні ушкодження отримала 41-літня пасажирка
Volkswagen LT. Її госпіталізували в реаніма-

Д

ційне відділення Ковельського територіального медичного об’єднання.
А годиною пізніше у Горохові на вулиці
Луцькій автомобіль Daewoo Lanos під керуванням 76-річного жителя Іваничів наїхав на
20-літню перехожу, жительку Горохівського
району. Внаслідок цього потерпіла з тілесними ушкодженнями потрапила у відділення
травматології центральної районної лікарні.
За фактами дорожньо–транспортних
пригод відомості слідчі внесли до Єдиного
реєстру досудових розслідувань. n

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

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

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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n Особливий випадок
Фото з особистого архіву Тетяни ЛІЩУК.

Микола Ліщук (крайній справа) та його побратими з честю виконали свій солдатський
обов’язок.

І в горі, і в радості — разом.

«ЗА 32 РОКИ ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ
Я ПРОЙШЛА ДРУГИЙ АФГАН»
Закінчення. Початок на с. 16
Євгенія СОМОВА

опри проблеми зі здоров’ям чоловіка, труднощі із житлом, молоде подружжя було щасливим,
будувало плани на майбутнє.
Коли мала народитися друга дитина, пішли у міськраду
просити житло і наштовхнулися на грубість: «Тебе ніхто
в Афганістан не посилав, а ти
ще не родила, а вже житло
просиш», — почула від чиновника. Правда, коли поскаржилися в обком партії, він
прийшов до них із вибаченнями. Мовляв, погарячкував.
Квартиру — трикімнатну — їм
тоді таки дали. Здавалося б,
жити та радіти. Але афганська війна не відпускала рідну
людину. Нагадувала фантомними болями і душевними.
Їх намагався вгамовувати
роботою. Маючи групу інвалідності, Микола працював,
де міг, — на взуттєвій фабри-
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ці в охороні, дитсадку… Коли
була несила терпіти страждання, випивав 100 грамів,
хоча раніше був байдужим
до спиртного. Тоді ставав іншим — агресивним, неконтрольованим.
— Бувало, я вночі до сусідів утікала, — розповідала
Тетяна, бо ж міг розпалити
вогонь на підлозі, трощити
меблі. А на другий день прокинеться: «Боже, що зі мною
було!». Нічого не пам’ятає.
Я за ті 32 роки життя з ним
пройшла другий Афган, втратила здоров’я, але навіть
думки не допускала, щоб
розлучитися. Розуміла, що
агресивним його робить хвороба. Вона мучила, руйнувала психіку. Він переживав, що
в афганській землі залишилися лежати товариші, відчував
свою вину перед ними, усіма,
в кого доводилося стріляти.
Якось сказав мені: «Маю гріх,
бо вбивав, але якби не я їх,
то вони б мене. То на перший
погляд афганці здавалися

мирними. Вдень порпалися
у землі, а вночі брали зброю
і йшли стріляти у нас».
Микола наче передбачав
свою смерть. Якось сказав
дружині: «Я скоро вмру. Як
ти будеш жити, коли мене
не стане?». Тетяна не надала
його словам особливого значення, але вони виявилися
віщими.

перенервує, підніметься тиск.
О 10-й сама зателефонувала. Відповів, але з його мови
зрозуміла, що з ним щось зле
коїться. Говорив якось дивно.
Перепитала: «Що з тобою?».
Заспокоїв: «Усе добре». Проте
дружина не повірила. Зателефонувала ще раз.
— О 12-й його телефон
уже не відповідав, — згаду-

не каліцтво, отримане на війні,
« Якби
не психологічна травма, не ота щорічна комісія,
яку треба було проходити, доводити, що нога
не відросла знову, чоловік не мав би нервових
зривів, нападів агресії, був би живим.

»

… Того вечора чоловік був
навдивовижу спокійним. Сказав, що вранці поїде на рибалку у Боголюби. Його завжди
хтось супроводжував, а того
дня з ним не було нікого. Поїхав сам. Вибрався на світанку. О 8-й ранку передзвонив:
«Загруз, штовхаю машину».
У дружини тенькнуло серце:

вала той день жінка. — Кажу
синові: «Андрію, щось, певне,
трапилося з татом». Він бере
таксі і їде. Через деякий час
дзвонить: «Мамо, тата вже
нема».
Миколу знайшли у воді
неподалік берега. У довідці
про смерть, виданій судмедекспертизою, було зазначе-

но, що причиною є механічна
асфіксія, утоплення. Очевидно, йому стало зле — і впав
у ставок.
— Коли мали хоронити,
я зателефонувала у Спілку
ветеранів Афганістану, — згадує Тетяна. — Попросила допомогти. Але даремно. Ніхто
навіть співчуття не висловив.
Прийшли з вінком. Постояли і пішли. Я зрозуміла, що
на таких, як мій чоловік, там
не звертають уваги. Коли
вшановували афганців, його
навіть не запрошували, бо ж
він контужений, боялися, що
скаже чи зробить щось не так.
А він же не гірше від інших
воював, мав орден Червоної
Зірки.
Тетяна каже, що нині влада
більше шанує ветеранів АТО,
а ось афганців забуває. Першим — і повага, і пільги, і земельні ділянки, а коли Микола
просив кілька соток під дачу —
відмовили.
Після смерті чоловіка жінка вирішила оформити пенсію
по втраті годувальника, бо ж
хворіє на цукровий діабет, мусить колоти інсулін, перенесла дві складні і дороговартісні
операції та отримала другу
групу інвалідності. Але коли
кинулася збирати документи, з’ясувалося, що зробити
це непросто. Регіональна
військово-лікарська комісія
не пов’язує смерть чоловіка
з афганською війною. Тетяна написала лист із вимогою
переглянути справу, оскільки вона не згідна з рішенням, бо ж, вважає, експерти
не врахували усіх обставин.
— Те, що Микола був на обліку в психлікарні, залишився
без ноги, — переконує, —
і спричинило його загибель.
Якби не каліцтво, отримане
на війні, не психологічна травма, не ота щорічна комісія, яку
треба було проходити, доводити, що нога не відросла знову, чоловік не мав би нервових
зривів, нападів агресії, був би
живим. А мені не довелося б,
ковтаючи сльози, відповідати на запитання п’ятирічного
внука Дані, куди пішов дідусь.
Ми кажемо йому: він став зіркою. Тією, що найяскравіше
сяє, бо хоче, щоб ти його побачив. n

Р

n

Освіта

Магістрам Лесиного вишу вручили дипломи
З цієї нагоди у Волинському обласному академічному музичнодраматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулися урочистості
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Ольга ЛЯСНЮК

цьому році Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки випустив
1146 магістрів, які навчалися на денній та заочній формах. З них 332 отримали дипломи з відзнакою. Вітаючи
випускників, ректор СНУ
ім. Лесі Українки Анатолій
Цьось відзначив високі рейтинги рідного вишу. Розповів, що студентів навчає
101 доктор наук, професор,
та наголосив на тому, що
на врученні присутні магі-

У

Привітав магістрів ректор СНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось.

стри, які отримують відразу
два дипломи — СНУ і закордонного ЗВО.
Протоієрей Волинської
єпархії ПЦУ Віктор Пушко благословив випускників на нові звершення.
Заступниця начальника
управління освіти Волинської облдержадміністрації
Тетяна Соломіна побажала
їм успішного старту. Привітали винуватців свята
і перший заступник голови
Волинської обласної ради
Юрій Поліщук, і заступниця
луцького міського голови
Ірина Чебелюк. n
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Чайнворд «Стрітення Господнє»
1-2. «Якщо на ..?.. холодно, то вже скоро весна» (прислів’я). 2-3. Бог
місяця (єг. міф.). 3-4. Споруда, де відбуваються релігійні обряди. 4-5. «…благодать вам і ..?.. від Бога,

Отця нашого…» (Фил.
1,2). 5-6. Історія поколінь
певного роду. 6-7. Подарунок. 7-8. Служитель релігійного культу,
позбавлений духовного
сану. 8-9. Батько біблій-

ного Сифа (Буття). 9-10. Те
саме, що чарівник, чаклун. 10-11. Рятувальник.
11-12. Церковна хорова
пісня на честь свята чи
святого. 12-13. Те саме,
що небосхил. 13-14. Дійство, ритуал, церемонія.
14-15. Вдячність за зроблене добро. 15-16. Благополучний стан справ
(розм.). 16-17. Здатність
людини мислити, пізнавати дійсність. 17-18. У
католиків – Богородиця. 18-19. Посвячений у
таємниці якогось учення. 19-20. Успіх, удача.
20-21. Туга за батьківщиною. 21-22. Наявність
істотних ознак предмета,
його властивостей.

Склав Ярослав РОЙКО.

Програма телепередач на 17 — 23 лютого
ПОНЕДІЛОК, 17 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
«Жіночий рай» 11:45,
14:10 Телепродаж 12:00
Д/ц «Аромати Південної
Африки» 13:10 #ВУКРАЇНІ
13:40 Бюджетники 14:25
Д/ц «Аромати Мексики»
15:10 UA:Фольк 16:15
Д/ц «Дикі тварини» 17:25
Перша шпальта 18:20 Тема
дня 19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання» 19:55 Д/ц «Світ
дикої природи» 21:30, 23:40
UA:Спорт 21:45 Розважальна
програма з Майклом Щуром
16+ 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»
10:25, 18:00 «Життя відомих
людей 2020»
11:25, 12:20 «Міняю жінку»
13:00, 14:05 «Світ навиворіт
-10. Бразилія»
15:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:00 «Щоденник медіума»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45, 21:45 Т/с «Подаруй
мені щастя»
22:45 «Гроші 2020»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10
«Ранок з Інтером» 09.20 Ранок
з Інтером 09.50, 18.00, 19.00,
01.30 Ток-шоу «Стосується
кожного» 11.40, 12.25 Х/ф
«ЗАМІЖ НА 2 ДНІ» 14.00
Х/ф «ПАТРИК» 15.55 «Чекай
на мене. Україна» 20.00,
03.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволі» 23.45
Т/с «Спокуса 2» 03.45 «Орел
і Решка. Шопінг» 05.00
«Телемагазин»

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 «Зникаючі сліди»
23:30 Т/с «Дорога додому»

СТБ
06:10 «Ультиматум» 16+
10:00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11:50 «МастерШеф» 12+
17:25, 21:55 «Відлік часу»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
17:55, 22:40 «Один за всіх»
16+
19:55 Т/с «Та, що бачить
завтра»
23:50 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Т/с «Відділ 44»
05:50, 10:05 Громадянська
оборона
06:40, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:10 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
11:30, 13:20 Х/ф «СВЯТІ З
БУНДОКА»
14:05, 16:20 Х/ф «НА
ВІДСТАНІ УДАРУ»
16:35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА
ЗБРОЯ-3»
20:05, 21:30 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНА
ЗБРОЯ-4»
22:35 Свобода слова
23:55 Х/ф «АРСЕНАЛ»

ВІВТОРОК, 18 ЛЮТОГО

14:30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:15, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
19:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
21:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
23:50 Х/ф «КОХАННЯ БЕЗ
ПЕРЕСАДКИ»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест
2018»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:50 «ДжеДАІ»
11:15 «Загублений світ»
14:15 Х/ф «СВІТ ПРЕДКІВ»
15:50 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ
«НОЇВ КОВЧЕГ»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:25, 22:55 Т/с «CSI: Місце
злочину-6»

ФУТБОЛ-1

06:00, 13:45, 22:20 Yellow
06:10 Валенсія - Атлетіко.
Чемпіонат Іспанії 08:00, 10:00
Топ-матч 08:10 Аталанта Рома. Чемпіонат Італії 10:15
Реал - Сельта. Чемпіонат Іспанії
12:00 Лаціо - Інтер. Чемпіонат
Італії 13:55 Кельн - Баварія.
Чемпіонат Німеччини 15:40,
НОВИЙ КАНАЛ 22:30 Футбол NEWS 16:00
Журнал Ліги Європи. Прем’єра
05:35, 07:05 Kids Time
16:30 Барселона - Хетафе.
05:40 М/ф «Ману»
07:10 Х/ф «БІЛІ ЦІПОНЬКИ» Чемпіонат Іспанії 18:15
09:20 Х/ф «ШПИГУН, ЯКИЙ Ювентус - Брешія. Чемпіонат
Італії 20:00 Журнал Ліги
МЕНЕ КИНУВ»
11:50 Х/ф «ВІДЬМІНА ГОРА» чемпіонів 20:30 Хет-трик: Енді
Коул. Золота колекція Ліги
13:50 Х/ф «ВАРТОВІ
чемпіонів. Прем’єра 20:35
ГАЛАКТИКИ»
МЮ - Андерлехт (2000 / 2001)
16:10 Х/ф «ВАРТОВІ
Золота колекція Ліги чемпіонів.
ГАЛАКТИКИ 2»
Прем’єра 22:50 Чемпіонат
19:00 Від пацанки до панянки Іспанії. Огляд туру. Прем’єра
16+
23:45 Фортуна - Боруссія (М).
21:00 Х/ф «ПРОБУДЖЕННЯ» Чемпіонат Німеччини
23:10 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
РОЗУМОМ»
ТЕТ

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.55, 01.30 Правда життя
09.00, 00.20 Речовий доказ
10.10 Погляд зсередини
11.10, 22.35 Дика природа
Чилі
12.05, 17.05 Тваринна зброя
13.00 Скептик
14.00, 19.55 У пошуках істини
15.05 Горизонт. Юпітер
відкриває таємниці
16.05, 21.45 НЛО з минулого
18.00 Реальна історія Ісуса
18.55 Підроблена історія
20.45 Секрети Другої світової
23.30 Загадки Всесвіту
02.30 Наші

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Орел і Решка. Шопінг»
09:10 Х/ф «МАТУСИН
СИНОК»
11:00, 17:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00, 17.30, 21.00
Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30, 17.00 Танька і
Володька
10.00, 18.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 М/ф «Астерікс і Земля
Богів»
15.30, 22.00 Країна У
16.30 Казки У
20.00 Т/с «Кухня»
23.00 Сімейка У

НТН
05.00 «Top Shop» 05.45 Т/с
«Запороги» 07.25, 16.50, 20.50
«Випадковий свідок» 07.55
Х/ф «ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ» 10.55
Т/с «Альпійський патруль»
(16+) 12.30, 16.30, 19.00,
22.00 «Свідок» 12.50 «Таємниці
світу» 14.05 «Речовий доказ»
18.20 «Свідок. Агенти» 19.30
«Легенди карного розшуку»
22.30 Т/с «Закон і порядок»
(16+)

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
«Жіночий рай» 11:45, 14:10
Телепродаж 12:00 Д/ц
«Аромати Південної Африки»
13:10 Сильна доля 14:25
Д/ц «Аромати Мексики»
15:10 Біатлон. Чемпіонат
світу. Індивідуальна гонка
15 км. Жінки 16:55 Д/ц
«Дикі тварини» 17:25
Схеми. Корупція в деталях
18:20 Тема дня 19:20 Д/ц
«Боротьба за виживання»
19:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 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, 18:00 «Життя відомих
людей 2020»
10:20 «Життя відомих
людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:00, 14:00 «Світ навиворіт
-10. Бразилія»
15:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:00 «Щоденник медіума»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45, 21:45 Т/с «Подаруй
мені щастя»
22:45 «Одруження наосліп»

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
«ДОКТОР «Т» ТА ЙОГО
ЖІНКИ» 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.
Злочинець мимоволі» 23.45
Т/с «Спокуса 2» 03.45 «Орел
і Решка. Шопінг» 04.55
«Телемагазин»

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 «Зникаючі сліди»
23:20 Контролер

СТБ
05:50 «Ультиматум» 16+
09:35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11:30 «МастерШеф» 12+
17:25, 21:55 «Відлік часу»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
17:55 «Один за всіх» 16+
19:55 Т/с «Та, що бачить
завтра»
22:40 «Таємниці ДНК» 16+

ICTV
05:40, 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
10:20 Х/ф «ВОСКРЕСІННЯ»
12:15, 13:20 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРІЛУ»
14:20, 16:20 Т/с «Пес»
17:00, 21:25 Т/с «Дільничний
з ДВРЗ»
23:10 Х/ф «НА ВІДСТАНІ
УДАРУ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
07:10 Вар’яти 12+
09:00 Х/ф «КРОК ВПЕРЕД:
ВСЕ АБО НІЧОГО»
11:00 Т/с «Завзяті
домогосподарки»
13:00, 19:00 Хто проти
блондинок 12+
20:50 Х/ф «УЧИЛКА»
22:50 Х/ф «ЄВРОТУР»

14:30 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:25, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
відповідь-2»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:20 «Загублений
світ»
13:30 «Помста природи»
13:55 Х/ф «СЕРЕД БІЛОГО
ДНЯ»
15:30 Х/ф «ПЕРШЕ
ВБИВСТВО»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:25, 22:55 Т/с «CSI: Місце
злочину-6»

ФУТБОЛ-1
06:00 Кельн - Баварія.
Чемпіонат Німеччини 07:45,
15:10, 20:45 Журнал Ліги
чемпіонів 08:15 Барселона
- Хетафе. Чемпіонат Іспанії
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS 10:20 Yellow. Прем’єра
10:30 Мілан - Торіно.
Чемпіонат Італії 12:20
Чемпіонат Італії. Огляд туру
13:15 Валенсія - Атлетіко.
Чемпіонат Іспанії 15:05
Топ-матч 16:00 Лаціо - Інтер.
Чемпіонат Італії 17:50
Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру 18:45 Реал - Сельта.
Чемпіонат Іспанії 20:35
Yellow 21:15, 23:55 «Ніч
Ліги чемпіонів» 21:55 LIVE.
Атлетіко - Ліверпуль. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
МЕГА
08.00, 09.00, 17.30, 21.00
Одного разу під
06.00 Бандитський Київ
08.40, 01.30 Правда життя
Полтавою
09.40, 00.20 Речовий доказ 08.30, 09.30, 17.00 Танька і
10.50 Погляд зсередини
Володька
11.50, 22.35 Дика природа
10.00, 18.00 4 весілля
Чилі
12.00, 19.00 Панянка12.45, 17.20 Тваринна зброя
селянка
13.40 Скептик
14.00
Х/ф
«КРАСУНЯ»
14.40, 20.00 У пошуках
15.10, 22.00 Країна У
істини
16.30 Казки У
15.30, 23.30 Загадки
20.00 Т/с «Кухня»
Всесвіту
16.20, 21.45 НЛО з минулого 23.00 Сімейка У
18.15 Реальна історія Ісуса
НТН
19.10 Підроблена історія
20.45 Освенцім
05.00 «Top Shop» 06.00 Т/с
02.30 Україна: забута історія «Запороги» 07.50, 16.50,
20.50 «Випадковий свідок»
К-1
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
06:30 «TOP SHOP»
22.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
«БАЛАДА ПРО СОЛДАТА»
08:10 «Орел і Решка.
10.40, 22.30 Т/с «Закон
Шопінг»
і порядок» (16+) 12.50
09:10, 19:10 «Орел і Решка.
«Свідок. Агенти» 14.05
Рай та пекло»
«Речовий доказ» 18.20
11:00, 17:25, 23:50 Т/с
«Будьте здоровi» 19.30
«Мисливці за
«Легенди карного розшуку»
реліквіями»

СЕРЕДА, 19 ЛЮТОГО
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 «Жіночий
рай» 11:45, 14:10 Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати Південної
Африки» 12:30 Д/ц «Аромати
Колумбії» 13:10 Енеїда 14:25
Д/ц «Аромати Мексики»
15:10 Біатлон. Чемпіонат
світу. Індивідуальна гонка 20
км. Чоловіки 16:55 Д/ц «Дикі
тварини» 17:25 Наші гроші
18:20 Тема дня 19:20 Д/ц
«Боротьба за виживання»
19:55 Д/ц «Світ дикої природи»
21:30, 23:40 UA:Спорт 21:45
Бюджетники 22:15 Т/с «Епоха
честі»

06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
07:10 Вар’яти 12+
09:00 Х/ф «ДАВАЙ,
ТАНЦЮЙ!»
11:00 Т/с «Завзяті
домогосподарки»
13:10, 19:00 Суперінтуїція 12+
21:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
ЛАБІРИНТ»
23:00 Х/ф «БУДИНОК
ВОСКОВИХ ФІГУР»

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, 18:00 «Життя відомих
людей 2020»
10:20 «Життя відомих людей»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
12:55, 14:10 «Світ навиворіт
-10. Бразилія»
15:25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:00 «Щоденник медіума»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45, 21:45 Т/с «Подаруй мені
щастя»
22:45, 23:45 «Світ навиворіт 11:
Китай»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05
Т/с «Мене звати Мелек» 12.25
Х/ф «КУДИ ПРИВОДЯТЬ
МРІЇ» 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. Злочинець мимоволі»
23.45 Т/с «Спокуса 2» 03.45
«Орел і Решка. Шопінг» 04.55
«Телемагазин»

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 «Зникаючі сліди»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:10 «Ультиматум» 16+
10:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:00 «МастерШеф» 12+
17:25, 21:55 «Відлік часу»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
17:55 «Один за всіх» 16+
19:55 Т/с «Та, що бачить
завтра»
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, 19:20 Надзвичайні
новини
11:30, 13:20 Х/ф
«3000 МИЛЬ ДО
ГРЕЙСЛЕНДА»
14:25, 16:20 Т/с «Пес»
17:00, 21:20 Т/с «Дільничний
з ДВРЗ»
20:15 Секретний фронт
23:10 Х/ф «МАРОДЕРИ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.25, 01.30 Правда життя
09.35, 00.20 Речовий доказ
10.45 Погляд зсередини
11.45, 22.35 Дика природа Чилі
12.40, 17.15 Тваринна зброя
13.35 Скептик
14.35, 19.55 У пошуках істини
15.25, 23.30 Загадки Всесвіту
16.15, 21.45 НЛО з минулого
18.05 Реальна історія Ісуса
19.00 Підроблена історія
20.45 Освенцім
02.30 Таємниці кримінального
світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Орел і Решка. Шопінг»
09:10, 19:10 «Орел і Решка. Рай
та пекло»
11:00, 17:25, 23:50 Т/с
«Мисливці за
реліквіями»
14:30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:25, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
21:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
відповідь-2»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:15 «Загублений світ»
12:45 «Помста природи»
13:10 Х/ф «ОСТАННІЙ
ЛЕГІОН»
15:00 Х/ф «МІФ»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:25, 23:00 Т/с «CSI: Місце
злочину-6»

ФУТБОЛ-1
06:00, 21:05 Yellow 06:10, 18:30
Боруссія (Д) - ПСЖ. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА 08:00,
20:50 Топ-матч 08:10 Реал Сельта. Чемпіонат Іспанії 10:00,
15:40, 22:45 Футбол NEWS
10:20 Лаціо - Інтер. Чемпіонат
Італії 12:10 Барселона - Хетафе.
Чемпіонат Іспанії 13:55
Аталанта - Рома. Чемпіонат Італії
16:00, 20:20 «Ніч Ліги чемпіонів»
16:40 Атлетіко - Ліверпуль. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
21:15 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА 21:45 LIVE.
Тоттенгем - Лейпциг. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА 23:55
Журнал Ліги Європи

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00, 17.30, 21.00
Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30, 17.00 Танька і
Володька
10.00, 18.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «ЦУКЕРКИ АБО
СМЕРТЬ: ВЕСЕЛОГО
ХЕЛЛОВІНУ» (16+)
15.30, 22.00 Країна У
16.30 Казки У
20.00 Т/с «Кухня»
23.00 Сімейка У

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Т/с
«Запороги» 07.55, 16.50,
20.50 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«БЕЗ СТРОКУ ДАВНИНИ»
10.50, 22.30 Т/с «Закон і
порядок» (16+) 12.50 «Будьте
здоровi» 14.10 «Речовий доказ»
18.20 «Вартість життя» 19.30
«Легенди карного розшуку»

ЧЕТВЕР, 20 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ
06:00 «Альманах. Свобода.
Гідність. Братерство» 16+
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини 06:35, 07:10,
08:10, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Жіночий
рай» 11:35, 14:10 Телепродаж
11:55, 12:01 «Небо падає»
16+ 12:00 Хвилина мовчання:
пам’яті Героїв Небесної сотні
13:10 «Герої не вмирають» 16+
14:25 «5 портретів Майдану»
15:10, 17:25 #ВУКРАЇНІ
16:10 Біатлон. Чемпіонат
світу. Одиночна змішана
естафета 17:15 Пліч-о-пліч
18:25 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік»
21:30 UA:Спорт 21:45 Схеми.
Корупція в деталях 22:15 Д/ф
«Майдан»

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, 18:00 «Життя відомих
людей 2020»
10:25 «Життя відомих людей»
11:25, 12:20 «Міняю жінку»
13:00, 14:00 «Світ навиворіт
-10. Бразилія»
15:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:00 «Щоденник медіума»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45, 21:45 Т/с «Подаруй
мені щастя»
22:30 «Право на владу 2020»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05
Т/с «Мене звати Мелек»
12.25 Х/ф «ЛЮДИНА БЕЗ
ОБЛИЧЧЯ» 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.
Злочинець мимоволі» 23.45
Т/с «Спокуса 2» 03.45 «Орел
і Решка. Шопінг» 04.55
«Телемагазин»

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 «Зникаючі сліди»
23:20 Слідами

СТБ
05:35 «Ультиматум» 16+
07:25 Х/ф «ЕКІПАЖ»
10:00 Т/с «Кафе на Садовій»
13:40 Т/с «Снайперка»
17:25, 21:55 «Відлік часу»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
17:55 «Один за всіх» 16+
20:00, 22:40 Т/с «Тільки
скажи»

ICTV
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
11:50, 13:20 Х/ф
«МАРОДЕРИ»
14:20, 16:20 Т/с «Пес»
17:00, 21:20 Т/с «Дільничний
з ДВРЗ»
20:15 Антизомбі. Дайджест
23:10 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРІЛУ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:20 Дешево та сердито
09:20 М/ф «Балерина»
11:10 Х/ф «ШКОЛА
АВАЛОН»
13:00 Х/ф «ЕЛЬДОРАДО:
ХРАМ СОНЦЯ»

П’ЯТНИЦЯ, 21 ЛЮТОГО
15:00 Х/ф «ЕЛЬДОРАДО:
МІСТО ЗОЛОТА»
17:00 Х/ф «Я - НОМЕР
ЧОТИРИ»
19:00 Х/ф «ПІСЛЯ»
21:10 Х/ф «ТРИ МЕТРИ НАД
РІВНЕМ НЕБА»
23:50 Х/ф «ТРИ МЕТРИ НАД
РІВНЕМ НЕБА 2: Я
ТЕБЕ ХОЧУ»

12:50 «Цілком таємно-2017»
13:20 «Помста природи»
13:45 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН»
15:25 Х/ф «КРУТИ 1918»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:20, 22:55 Т/с «CSI: Місце
злочину-6»

ФУТБОЛ-1

06:00 Тоттенгем - Лейпциг. 1/8
МЕГА
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
06.00 Бандитський Київ
07:45, 12:50 Огляд вівторка.
07.35, 01.30 Правда життя
Ліга чемпіонів УЄФА 08:15
08.45, 00.20 Речовий доказ
Мілан - Торіно. Чемпіонат
09.55, 17.50 Погляд
Італії 10:00, 15:40, 20:40,
зсередини
22:40 Футбол NEWS 10:20
10.25 Під іншим кутом
Журнал Ліги Європи 10:50
10.55, 22.35 Дика природа
Атлетіко - Ліверпуль. 1/8
Чилі
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
11.45 Тваринна зброя
12:40 Yellow 13:20 Боруссія
12.40 Скептик
(Д) - ПСЖ. 1/8 фіналу. Ліга
13.40, 19.40 У пошуках істини
чемпіонів УЄФА 15:10 Огляд
14.25, 23.30 Загадки Всесвіту середи. Ліга чемпіонів УЄФА.
15.15, 21.45 НЛО з минулого Прем’єра 16:00, 18:30 «Ніч
16.05 Вижити в дикій природі Ліги чемпіонів» 16:40 Аталанта
18.50 Підроблена історія
- Валенсія. 1/8 фіналу. Ліга
20.45 Освенцім
чемпіонів УЄФА 19:00, 21:50
02.30 Актори-фронтовики
«Шлях до Гданська» 19:50 LIVE.
03.10 Леонід Биков. Зустрічна
Шахтар - Бенфіка. 1/16 фіналу.
смуга
Ліга Європи УЄФА 22:55 LIVE.
03.55 Запрограмовані долі
«Ліга Європи. ONLINE»
04.45 Шосте чуття. Дар чи
прокляття?
ТЕТ
05.35 Таємниці пірамід
06.00 ТЕТ Мультиранок
К-1
08.00 Х/ф «МІЙ
УЛЮБЛЕНИЙ
06:30 «TOP SHOP»
ДИНОЗАВР»
07:50 М/с «Земля до початку
09.45 Х/ф «ОБДАРОВАНА»
часів»
11.35, 23.00 Панянка-селянка
08:15, 20:10 «Орел і Решка.
15.30 Х/ф «ТИТАНІК»
Морський сезон»
19.00 Х/ф «ГОРА МІЖ
11:00, 17:25, 23:50 Т/с
НАМИ» (16+)
«Мисливці за
21.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (16+)
реліквіями»
14:30 «Орел і Решка. Навколо
НТН
світу»
05.00
«Top
Shop»
06.00 Т/с
16:25, 22:00 «Орел і Решка.
«Запороги» 07.55, 16.50,
Перезавантаження»
20.45 «Випадковий свідок»
19:10 «Орел і Решка. Рай та
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
пекло»
22.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
2+2
«СЕКРЕТНИЙ ЕШЕЛОН»
06:00 Т/с «Удар у відповідь-2» 10.50, 22.30 Т/с «Закон і
07:50 Т/с «Удар у відповідь-3» порядок» (16+) 12.50 «Вартість
життя» 14.00 «Речовий доказ»
09:30, 18:15 «Спецкор»
18.20 «Правда життя» 19.30
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:25 «Загублений світ» «Легенди карного розшуку»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:05, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 Х/ф «ТЕЛЕФОННА
БУДКА»
11:35 Х/ф «АВСТРАЛІЯ»
14:45 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС»
16:40, 21:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації 2020»
23:30 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
05.35 «Чекай на мене.
Україна» 07.15 Х/ф «З ЖИТТЯ
НАЧАЛЬНИКА КАРНОГО
РОЗШУКУ» 09.00 «Готуємо
разом. Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.00 Х/ф
«У ЗОНІ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ»
12.50 Х/ф «ХІД У ВІДПОВІДЬ»
14.30, 20.30 Т/с «Захват»
20.00, 01.45 «Подробиці» 21.25
«Великий бокс. Денис Беринчик
- Ектор Сармієнто» 00.00

Х/ф «ПІВЗАХИСНИК» 02.15
«Україна вражає» 02.40 «Орел
і Решка. Шопінг» 04.05 «Орел і
Решка. Дива світу» 04.50 «Орел і
Решка. Івлєєва vs. Бєдняков»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00, 15:20 Т/с «Зникаючі
сліди»
17:00, 21:00 Т/с «Ти тільки мій»
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «БУДИНОК ДЛЯ
ДВОХ»

СТБ
05:15 «МастерШеф» 12+
08:05 Т/с «Тільки скажи»
11:55 Т/с «Та, що бачить завтра»
17:05 «Хата на тата» 12+
19:00 «Євробачення 2020.
Національний відбір»
21:25 «Євробачення 2020.
Національний відбір.
Підсумки голосування»
22:15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
23:45 «Джентльмени удачі:
невідома версія»

ICTV
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:20, 12:45, 18:45 Факти
05:45 Особливості національної
роботи
07:25 Х/ф «САНТА І
КОМПАНІЯ»
09:05 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА-2:
ПОКЛИК ПРИРОДИ»
10:50 Скетч-шоу «На трьох» 16+
13:00 Дизель шоу 12+
14:25 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
19:10 Х/ф «СМОКІНГ»
20:55 Х/ф «РОЗБІРКИ У
БРОНКСІ»
22:35 Х/ф «ПЕРШИЙ УДАР»
23:55 Х/ф «МЕЖА»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 08:00 Kids Time
05:50 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

ЧОТИРИ»
16:50 Х/ф «ПРОБУДЖЕННЯ»
19:00 Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД»
21:20 Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД 2»
23:50 Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД 3»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.20, 01.30 Правда життя
09.30, 00.20 Речовий доказ
10.40, 18.40 Під іншим кутом
11.40, 22.35 Дика природа
Чилі
12.35 Тваринна зброя
13.25 Скептик
14.25, 19.55 У пошуках істини
15.15, 20.45 Освенцім
16.15, 21.45 НЛО з минулого
17.15 Вижити в дикій природі
18.10 Погляд зсередини
19.10 Підроблена історія
23.30 Загадки Всесвіту
02.25 Бандитський Київ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Орел і Решка. Шопінг»
09:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
11:00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:25, 22:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
17:30 Х/ф «ІЛЮЗІОНІСТ»
19:30 Х/ф «ШОКОЛАД»
21:40 «Орел і Решка.
Морський сезон»

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
відповідь-3»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:15 «Загублений світ»
13:45 Х/ф «ГАЛАКТИКА
ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ»
15:05 Х/ф «НЕЗАКОННЕ
ВТОРГНЕННЯ»
19:25 Т/с «Перевізник»
23:05 Х/ф «НІНДЗЯ-2»

ФУТБОЛ-1
06:00 Аталанта - Валенсія.
1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 07:45, 12:15 Огляд
середи. Ліга чемпіонів УЄФА
08:15, 19:40 «Ліга Європи.
ONLINE» 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:25
Олімпіакос - Арсенал. 1/16
фіналу. Ліга Європи УЄФА
12:45 Брюгге - МЮ. 1/16
фіналу. Ліга Європи УЄФА
14:35, 23:40 Yellow 14:45
Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра 16:05, 18:50
«Шлях до Гданська» 17:00
Шахтар - Бенфіка. 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА 21:15
Чемпіонат Італії. Передмова
до туру. Прем’єра 21:40 LIVE.
Брешія - Наполі. Чемпіонат
Італії 23:50 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00 Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30 Танька і Володька
10.00 4 весілля
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «КАЗКА ПРО
ТОГО, ХТО ХОДИВ
СТРАХУ ВЧИТИСЯ»
15.30 Країна У
16.30 Казки У
17.00 Х/ф «МАЛЕНЬКА
ЧОРНА КНИЖКА»
(16+)
20.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕЗСМЕРТНИЙ»
(16+)
23.10 Х/ф «ДЕДПУЛ» (18+)

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Т/с
«Запороги» 07.50, 16.50,
20.50 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«ВОВЧА ЗГРАЯ» 10.45,
22.30 Т/с «Закон і порядок»
(16+) 12.50 «Правда життя»
14.05 «Речовий доказ»
18.20 «Таємниці світу» 19.30
«Легенди карного розшуку»

НЕДІЛЯ, 23 ЛЮТОГО

СУБОТА, 22 ЛЮТОГО
06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 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» 11:50,
15:20 Телепродаж 12:05 Д/ц
«Дикі тварини» 12:40 Біатлон.
Чемпіонат світу. Естафета 4х6
км. Жінки 14:10 #ВУКРАЇНІ
15:40 Біатлон. Чемпіонат світу.
Естафета 4х7, 5 км. Чоловіки
17:00 Т/с «Епоха честі» 18:50
Щоденник Національного
відбору учасника від України
на Міжнародний пісенний
конкурс «Євробачення-2020»
19:00 Національний відбір
учасника від України на
Міжнародний пісенний конкурс
«Євробачення-2020». Фінал
23:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»

Підручник історії» 03.05 «Орел
UA: ПЕРШИЙ
і Решка. Шопінг» 04.20 «Орел
06:00 М/с «Книга джунглів»
і Решка. Перезавантаження»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
05.05 «Телемагазин»
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини 06:35,
УКРАЇНА
07:10, 08:10, 09:10 Доброго
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
ранку, Країно! 09:30 Т/с
Україною
«Жіночий рай» 11:45, 14:10
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
Телепродаж 12:00 Д/ц
19:00 Сьогодні
«Ремесло за призначенням»
13:10 Д/ц «Браво, шеф!»
09:30 Зірковий шлях
14:25 Д/ц «Аромати Мексики» 11:30 Реальна містика
15:10 UA:Фольк. Спогади
12:30, 15:30 Т/с «На самій
16:15 Д/ц «Дикі тварини»
межі»
17:25 Схеми. Корупція в
17:00 Історія одного злочину
деталях 17:55 VoxCheck
16+
18:20 Тема дня 19:20,
19:50 Ток-шоу «Говорить
20:25 Д/ц «Боротьба за
Україна»
виживання» 19:55 Д/ц «Світ
21:00 Свобода слова Савіка
дикої природи» 21:30, 23:40
Шустера
UA:Спорт 21:45 Перша
шпальта 22:15 Т/с «Епоха
СТБ
честі»
06:00 «Ультиматум» 16+
09:50 Т/с «Коли ми вдома.
1+1
Нова історія»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
10:45 «МастерШеф» 12+
«Сніданок з 1+1»
17:25, 21:55 «Відлік часу»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:30, 22:00 Вікна-Новини
16:45, 19:30 ТСН:
18:00, 22:40 «Хата на тата»
«Телевізійна служба
12+
новин»
09:25, 18:00 «Життя відомих
ICTV
людей 2020»
05:40
Громадянська
оборона
10:25 «Життя відомих людей»
06:30 Ранок у великому місті
11:25, 12:20 «Міняю жінку»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
13:00, 14:10 «Світ навиворіт
Факти
-10. Бразилія»
09:15, 19:20 Надзвичайні
15:10 Т/с «Величне століття.
новини
Роксолана»
10:00 Антизомбі. Дайджест
17:00 «Щоденник медіума»
10:55 Х/ф «САНТА І
19:00 «Секретні матеріали
КОМПАНІЯ»
2020»
13:20, 16:20, 22:45 Скетч-шоу
20:25, 22:20 «Жіночий
«На трьох» 16+
квартал»
20:05 Дизель шоу 12+
23:45 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА-2:
ІНТЕР
ПОКЛИК ПРИРОДИ»
05.25, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
05:00 Абзац
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00 06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
«Корисна програма» 11.05
Т/с «Мене звати Мелек» 12.25 07:20 Вар’яти 12+
08:50 М/ф «Королівський
Х/ф «ЛЕВ» 14.45, 15.40,
коргі»
23.45 «Речдок» 16.35 «Речдок.
10:40 Х/ф «ПІСЛЯ»
Особливий випадок» 18.00,
12:50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
01.35 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці
ЛАБІРИНТ»
тижня» 00.40 Д/п «Толочко.
14:50 Х/ф «Я - НОМЕР

08:05 Вар’яти 12+
13:50 М/ф «Ми - монстри!»
15:50 М/ф «Монстри на
канікулах»
17:40 М/ф «Монстри на
канікулах 2»
19:00 М/ф «Монстри на
канікулах 3»
21:00 Х/ф «ЛИСА НЯНЬКА:
СПЕЦЗАВДАННЯ»
22:50 Х/ф «ГРЕББЕРСИ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.45, 00.50 Містична Україна
08.35, 18.35 Прихована
реальність
10.10 Речовий доказ
11.20 Освенцім
13.20, 21.00 Наслідки
15.10 Загадки Всесвіту
16.00 Вижити в дикій природі
16.50 Тваринна зброя
17.45 Дика природа Чилі
22.50 Погляд зсередини
00.20 Під іншим кутом
01.35 Гордість України

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку
часів»
08:30 «Ух ти show»
09:10 Х/ф «БУЛЬ ТА БІЛЛ»
10:40 Х/ф «ІЛЮЗІОНІСТ»
12:40 Х/ф «ШОКОЛАД»
14:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Х/ф «ПАННА АМЕРИКА»
07:40 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
08:40 «Шалені перегони 2018»
09:00 «Загублений світ»
14:45 Х/ф «СПИС ДОЛІ»
16:55 19 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Ворскла»
19:00 Х/ф «ЯНГОЛОХОРОНЕЦЬ»
21:25 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО В КАПКАН»
23:15 Х/ф «КРИЖАНІ АКУЛИ»

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

06:00 Атлетіко - Ліверпуль.
1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 07:45 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру 08:15
Олімпіакос - Арсенал. 1/16
фіналу. Ліга Європи УЄФА 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:25 Yellow. Прем’єра 10:35
Рома - Гент. 1/16 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 12:15 Боруссія (Д)
- ПСЖ. 1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 14:00 Шахтар - Бенфіка.
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА
16:00 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини 16:25 LIVE.
Вердер - Боруссія (Д). Чемпіонат
Німеччини 17:15, 19:45
Yellow 18:25 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 18:55 LIVE.
СПАЛ - Ювентус. Чемпіонат Італії
20:55 Топ-матч 21:10 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020 Прем’єра
21:40 LIVE. Фіорентина - Мілан.
Чемпіонат Італії 23:40 Огляд
середи. Ліга чемпіонів УЄФА

06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:15, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини 09:30, 12:50, 20:50
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».
Фінал 12:55, 15:00
Телепродаж 13:10 Д/ц
«Мегаполіси» 13:40 Біатлон.
Чемпіонат світу. Мас-старт
12,5 км. Жінки 14:30
#ВУКРАЇНІ 15:15 Д/ц «Дикі
тварини» 16:15 Біатлон.
Чемпіонат світу. Мас-старт
15 км. Чоловіки 17:00
UA:Біатлон. Студія 17:25
Т/с «Епоха честі» 20:20 Д/ц
«Світ дикої природи» 21:25
Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 22:00
Х/ф «КЕРОЛ»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Лісовий патруль»
11.50 Х/ф «КРАСУНЯ»
13.00 Одного разу в Одесі
17.00 Х/ф «ТАК, МОЖЛИВО»
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.00 Ігри Приколів
23.00 Казки У

НТН
05.15 Х/ф «СУТО АНГЛІЙСЬКЕ
ВБИВСТВО» 08.20 Х/ф
«ПОВЕРНЕННЯ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 10.05 Х/ф «ЧОРНИЙ
ПРИНЦ» 12.00 «Легенди карного
розшуку» 15.35 «Випадковий
свідок» 18.05 «Переломні
80-ті» 19.00 «Свідок» 19.30 Х/ф
«ФОРМУЛА КОХАННЯ» 21.15
Х/ф «СИНЬЙОР РОБІНЗОН»
23.20 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)

1+1
06:00 Мультфільм
06:25, 07:10 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45, 10:45 «Світ навиворіт
11: Китай»
11:50 Т/с «Подаруй мені
щастя»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
23:25 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС»

ІНТЕР
05.40 Х/ф «У ЗОНІ
ОСОБЛИВОЇ УВАГИ» 07.30
Х/ф «ХІД У ВІДПОВІДЬ»
09.00 «Готуємо разом» 10.00
«Орел і Решка. Дива світу»
11.00 «Орел і Решка. Івлєєва
vs. Бєдняков» 12.00 «Орел і
Решка. Перезавантаження»

12.45 Х/ф «КОХАННЯ З
РИЗИКОМ ДЛЯ ЖИТТЯ»
14.25 Т/с «Мене звати Мелек»
17.45 Х/ф «ВІЙ» 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф
«ВОГНЕБОРЦІ» 23.05 Х/ф
«22 КУЛІ: БЕЗСМЕРТНИЙ»
01.15 «Речдок» 03.10 «Орел
і Решка. Шопінг» 04.55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:30 Т/с «Ти тільки мій»
13:25 Т/с «Жінки в коханні»
17:00, 21:00 Т/с
«Пробудження
кохання»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Ворожея»

СТБ
05:30 «Хата на тата» 12+
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
19:55 «Один за всіх» 16+
22:00 «Детектор брехні» 16+

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:30, 12:45, 18:45 Факти
05:55 Не дай себе обдурити!
06:45 Громадянська оборона
07:35 Антизомбі. Дайджест
08:25, 13:00 Т/с «Відділ 44»
13:55 Х/ф «ПЕРШИЙ УДАР»
15:20 Х/ф «РОЗБІРКИ У
БРОНКСІ»
16:55 Х/ф «СМОКІНГ»
20:30 Х/ф «СПЕЦІАЛІСТ»
22:40 Х/ф «НАЙМАНІ
ВБИВЦІ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Таємний агент
06:20 Таємний агент. Постшоу
08:15, 10:00 Kids Time
08:20 М/с «Шоу Луні Тьюнз»

10:05 М/ф «Балерина»
12:00 М/ф «Монстри на
канікулах»
13:40 М/ф «Монстри на
канікулах 2»
15:10 М/ф «Монстри на
канікулах 3»
17:10 Х/ф «ЛИСА НЯНЬКА:
СПЕЦЗАВДАННЯ»
19:00 Х/ф
«ОДНОКЛАСНИКИ»
21:00 Х/ф
«ОДНОКЛАСНИКИ 2»
23:00 Х/ф «УЧИЛКА»

Чемпіонат Німеччини 07:45
«Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини 08:15 Леванте
- Реал. Чемпіонат Іспанії
10:00, 15:55, 23:00 Футбол
NEWS 10:25 Журнал Ліги
чемпіонів. Прем’єра 10:55
СПАЛ - Ювентус. Чемпіонат
Італії 12:40 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА 13:30 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020 13:55
LIVE. Олександрія - Колос.
Чемпіонат України 14:45,
16:20, 20:15 Yellow 16:30,
18:55 «Тур ONLINE» 16:55 LIVE.
МЕГА
Шахтар - Десна. Чемпіонат
України 17:45 Футбол Tables
06.00 Бандитська Одеса
07.45, 00.50 Містична Україна 19:25 LIVE. Олімпік - Львів.
Чемпіонат України 21:20
08.30, 18.30 Прихована
«Великий футбол» 23:20 Інтер
реальність
10.05 Речовий доказ
- Сампдорія. Чемпіонат Італії.
11.15 Освенцім
Прем’єра
13.15, 21.00 Наслідки
ТЕТ
15.05 Загадки Всесвіту
15.55 Вижити в дикій природі 06.00 ТЕТ Мультиранок
16.45 Тваринна зброя
10.30 М/ф «Бі Муві: Медова
17.40 Дика природа Чилі
змова»
22.50 Під іншим кутом
12.05 Х/ф «ЦУКЕРКИ АБО
01.40 Війна всередині нас
СМЕРТЬ: ВЕСЕЛОГО
ХЕЛЛОВІНУ» (16+)
К-1
13.40 Сімейка У
06:30 «TOP SHOP»
17.00 Х/ф «РОСОМАХА.
07:50 М/с «Земля до початку
БЕЗСМЕРТНИЙ»
часів»
(16+)
08:30 «Ух ти show»
19.00, 20.00, 21.00 Одного
09:35 Х/ф «БУЛЬ ТА БІЛЛ»
разу під Полтавою
11:00 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ РОКУ» 19.30, 20.30, 21.30 Танька і
13:10 «Орел і Решка. Навколо
Володька
22.00 Х/ф «ДЕДПУЛ» (18+)
світу»

2+2
06:00, 09:00 «Загублений
світ»
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест
2018»
13:00 Х/ф «УЦІЛІЛИЙ»
14:45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
17:00 Х/ф «НАЙМАНЕЦЬ»
18:40 Х/ф «РОНІН»
20:55 Х/ф «ЗАРУЧНИК»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Баварія - Падерборн.

НТН
05.00 «Top Shop» 05.30
«Легенди карного розшуку»
06.00 Х/ф «ДОБРІ
НАМІРИ» 07.30 «Страх у
твоєму домі» 11.00 Х/ф
«ФОРМУЛА КОХАННЯ»
12.40 Х/ф «МОРОЗКО»
14.15 Х/ф «СКАРБИ
СТАРОДАВНЬОГО ХРАМУ»
16.55 Х/ф «СИНЬЙОР
РОБІНЗОН» 19.00 Х/ф «А
ЗОРІ ТУТ ТИХІ...» 22.40 Х/ф
«ДНІПРОВСЬКИЙ РУБІЖ»
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n Особливий випадок

n Що віщує небесна канцелярія?

«За 32 роки подружнього
життя я пройшла другий
Афган»

«Про літо згадаємо навіть у грудні…»

Ці слова почула від лучанки
Тетяни Ліщук, дружини, як колись
було прийнято казати, воїнаінтернаціоналіста

Фото Олександра ПІЛЮКА.

Прогноз погоди на рік від народного синоптика з Полісся
Про вміння Володимира Деркача із Каменя-Каширського
вивідувати плани небесної канцелярії свідчать сотні звернень
до редакції «Волині» та листонош із запитанням, коли
очікувати наступне синоптичне передбачення.Ми вже
друкували його прогноз на лютий, але повторимо,
щоб ви могли, виглянувши у вікно, пересвідчитись —
збувається він чи ні
Леонід ОЛІЙНИК

ЛЮТИЙ

Перша десятиденка місяця спочатку лякатиме
невеликими морозами, а далі добряче потепліє,
прийде відлига, хоч і на короткий час, а під кінець
температура знизиться. Один-два дні початку другої декади будуть прохолодніші, далі ж пануватиме
швидше весна, а не зима. Останній відрізок місяця буде прохолодніший, лише кілька теплих днів
у середині декади, а так зима ще нагадає про себе
наостанок.
БЕРЕЗЕНЬ

«У цих світлинах усе наше життя...»
Євгенія СОМОВА

інка принесла до редакції свій біль та ніким не почуту образу, що не дають їй спокою
і печуть пекельним вогнем
навіть після смерті чоловіка.
Розповідаючи, Тетяна раз
по раз змахувала непрохану
сльозу, просила вибачення
за емоційність.
— Я довго думала перед
тим, як прийти до вас, — сказала. — Чоловіка ж все одно
нема. Не допоможу йому вже.
Але вирішила: піду розкажу.
Може, хтось із владців прочитає, зверне увагу на таких, як я
та мій чоловік.
…Микола Ліщук після за-

Ж

ла жінка. — Та й батьки не були
проти. Казали: «Ось наш сусід, дядько Петро, без ніг, але
життя прожив не гірше від інших. Про сім’ю дбав, дружину
не ображав. Головне, що твій
Микола — добра, працьовита
людина і тебе любить».
Тетяна теж так думала.
Не зважала на те, що наречений повернувся не лише з фізичними, але й з душевними
ранами. Була впевнена, що
її любов і час їх залікують.
Це тепер хлопці, які повернулися з АТО, отримують допомогу волонтерів, психологів,
проходять реабілітацію. А тоді
вона стала для чоловіка і психологом, і волонтером, і реабілітологом. Микола був

тепер хлопці, які повернулися з АТО,
« Цеотримують
допомогу волонтерів, психологів,
проходять реабілітацію. А тоді вона була
для чоловіка і психологом, і волонтером,
і реабілітологом.
кінчення профтехучилища
працював слюсарем на Луцькому автозаводі, зустрічався
із Тетяною, дівчиною зі свого села. Планував поєднати
з нею свою долю. Але одруження довелося відкласти.
Хлопця призвали на військову
службу і направили в Афганістан.
— У 1984 році він повернувся контужений, без ноги —
підірвався на міні. Але мене
це не зупинило, — розповіда-

»

неговірким, замкнутим. Ніколи не розповідав про свою
службу в Афганістані, але
якось його «прорвало» —
розговорився. Розказав про
бій, у якому його поранило. Їх
тоді оточили в горах. Дві доби
відбивалися. Щоб дочекатися
вертольота, який мав забрати
поранених, колов собі знеболювальні. n
Закінчення на с. 13
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Початок весни — класичний. Невеликі опади інколи переростатимуть у сильні. Із середини
до кінця декади буде вітряно. Температура коливатиметься: вночі — мінус, удень здебільшого — плюс, хоча ймовірність денних морозів також висока. У другій декаді буде менше опадів.
На початку збережуться перепади температури,
а далі суттєво потепліє. Останній відрізок березня не розчарує: трохи похолодає, але опадів буде
мало — зима відступить.
КВІТЕНЬ

Початок першої декади буде прохолодним.
Можливі невеликі опади. Із середини цього відрізка температура повітря поступово зростатиме.
Ця тенденція збережеться і під час другої десятиденки. Втім, перерветься різким похолоданням
на 2–3 дні. Можливі навіть нічні заморозки. Перед
Великоднем знову потепліє, але буде вітряно
зі скупими опадами. Третя декада квітня принесе
більше дощів, а потепління доведеться почекати.
ТРАВЕНЬ

Місяць розпочнеться із невеликих опадів
на 1–2 дні, але це не позначиться на температурі
повітря, що поступово підніматиметься. Всередині
декади прийде справжнє тепло, що захопить і початок другої десятиденки. Далі через дощову погоду
трішки похолодає. Помірна температура протримається до завершення цього періоду. Останній відрізок травня спочатку потішить літньою погодою, яку
зіпсують на день-два короткочасні дощі. Під кінець
місяця похолодає, опади будуть рясніші.
ЧЕРВЕНЬ

Початок літа буде погожим: тепло, інколи навіть
спекотно. Температура дещо знизиться із середини першої декади, можливі короткочасні опади.
У другій десятиденці варто очікувати інтенсивних
дощів. Розпочнеться цей відрізок зниженням температури і помірними опадами, які посилюватимуться. Можливі шквали і град. Під кінець декади
негода трохи стихне, температура підвищиться.
А вже у третьому відрізку червня добряче потепліє,
вірогідні лише короткочасні опади.
ЛИПЕНЬ

Перша декада місяця потішить справжнім теплом, інколи буде спекотно, майже без опадів.
Лише на початку і наприкінці другої десятиденки
можливий невеликий дощик (день-два), а між цим
буде дійсно літня погода. Опади і незначне зни-

Приймальня 723894

ження тепла наприкінці другого відрізка липня перейдуть на третій, але лише на 1–2 дні. Далі погода
виправиться і знову буде справжнє літо.
СЕРПЕНЬ

На початку місяця буде тепло, але не спекотно, є невелика ймовірність короткочасних дощів.
Із середини декади температура наростатиме. Ця
тенденція збережеться й у перші дні наступного
серпневого відрізка. На екваторі місяця можливі
короткочасні дощі, котрі не позначаться на температурі повітря, яка лише зростатиме до середини
наступної декади. Далі поступово похолодає, але
опадів буде дуже мало.
ВЕРЕСЕНЬ

Початок осені буде помірно теплим. До середини декади температура суттєво зросте. Літня
погода протримається ледве не всю другу десятиденку. Опадів майже не буде. Лише зрідка можливі короткочасні дощі. Похолодає тільки під кінець
цього відрізка. Останні десять днів вересня також
будуть погожими. Цей період можна вважати бабиним літом: помірне тепло вдень, ночі холодні,
але без заморозків.
ЖОВТЕНЬ

Перші дні місяця будуть доволі теплими, але
із середини декади погода зіпсується: дощитиме,
температура знизиться. За кілька діб знову — потепління, що зачепить і початок другої десятиденки. Цей відрізок буде холодніший, ніж попередній,
варто очікувати опадів, але не сильних. Наприкінці
декади на кілька днів потепліє. Далі буде прохолодно, вночі можливі заморозки. Опади вірогідні
у другій половині цього періоду.
ЛИСТОПАД

Останній місяць осені на початку трохи покропить дощем. А десь із середини декади прийде
бабине літо (потепліє) і захопить перші дні другої
десятиденки. Далі приблизно з екватора листопада погода зіпсується: середньої інтенсивності опади, можливий мокрий сніг, температура знизиться
на 2–3 дні. Потім, на диво, знову потепліє. Стовпчик термометра опуститься ближче до екватора
останньої декади: мінус вночі й інколи — вдень.
ГРУДЕНЬ

Незначне похолодання із осені перекочує
до зими. Далі на трішки температура підвищиться, зрідка — опади. На межі першої і другої декад
стовпчик термометра знову опуститься. Із середини місяця добряче потепліє. Лише на Миколи
можливе незначне зниження температури. Остання декада місяця буде незвично теплою. Пропоную впровадити новий термін для того — «зимове
бабине літо». Заморозки і сніжок можливі напередодні нового року. n
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