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n Знай наших!

Кіборг Василь Шумик:
«Я вижив у тому пеклі.
На щастя чи на жаль…»

Василь Власюк: «Це ризик, і затрати повинні окупитися через 8 років».

ЗА МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ
ЗМУСИВ СОНЦЕ
ПРАЦЮВАТИ НА СЕБЕ
Цей будинок на вулиці Мирогощанській у Дубні Рівненської області
відрізняється від інших своїм зовнішнім виглядом: на даху та металевих
опорах перед оселею встановлено сонячні панелі. У дворі над гаражем
та хлівом також змонтовано спеціальну конструкцію. Використано
108 модульних секцій загальною потужністю 30 кіловат на годину.
Щоб стати власником міні-електростанції, 52-річний Василь Власюк
узяв кредит у банку — 800 тисяч гривень. Ми побували у дубенського
енергетичного «олігарха» й на власні очі побачили, як можна змусити
працювати… сонце
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n Пряма мова
Володимир ГРОЙСМАН,
прем’єр-міністр
України, про «фейкове»
підвищення ціни на газ:
У ЗМІ вранці читаю:
уряд планує підвищити ціну на газ. А я про
це взагалі нічого не
знаю!..

« »

Перед поїздкою
у Ворокомле
КаміньКаширського
району ми
розмовляли
із сільським
головою
Медальйон «смертника»
Вірою Тютях.
тепер уже як дорога реліквія
для Василя.
Віра Петрівна
сказала: «Я горджуся тим, що в нас є
такий чоловік, що він пішов захищати
Батьківщину, але… Але війна забрала
у нього здоров’я». А вже зустрівшись
із Василем, зрозуміли, що за цими
словами
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n Майже як у «Червоній Шапочці»…
Фото із сайту inshe.tv

l У селищі Благодатне, що

розміщене в межах Нововолинська, місцеві жителі
почали сортувати сміття.
Відходи — скло, ПЕТ (пластик),
папір, метал, стрейч-плівку, упаковані в різні пакети,
— збиратимуть у п’ятницю.
В іншу вивозитимуть змішані,
які не піддалися сортуванню.
За кошти, отримані від продажу сміття, сільський голова
Олександр Топорівський обіцяє
встановлювати лавки, дитячі
майданчики, купувати саджанці квітів та дерев тощо.
l Військові пенсіонери
вчора пікетували Волинську
облдержадміністрацію з вимогою підвищення пенсії. За
словами учасників акції, низькі
соціальні виплати не приваблюють чоловіків в армію, підривають престижність служби
у Збройних силах.
l 2 мільярди гривень
заплановано виділити на
ремонт волинських доріг
у 2018 році. Насамперед ідеться про автошляхи за напрямками Луцьк — Володимир-Волинський, Володимир-Волинський
— Устилуг, Ковель — Жовква,
включаючи дороги в Нововолинську, значний відрізок
шляху Луцьк — Ковель. Як
заявив голова Волинської
облдержадміністрації Володимир Гунчик, відремонтувати
дороги вдасться за рахунок
державного фонду, кредитів,
грантових коштів, надходжень
від митниці та співфінансування від місцевих бюджетів.
l У двох районах Волині
— Горохівському та Камінь-Каширському — досі не
створено жодної об’єднаної
територіальної громади. До
завершення процесу децентралізації наблизилися Любомльський, Володимир-Волинський, Іваничівський,
Любешівський райони, в яких
залишилися необ’єднаними
від однієї до кількох сільських
рад. Протягом 2015–2017 років
в Україні 24 області сформували 665 ОТГ. Волинь — серед
лідерів цього процесу.
l З 1 вересня в луцькі
школи не прийматимуть
нещеплених дітей. Учням, які
не пройшли імунізації, але вже
навчаються, заборонити відвідування освітніх закладів не
можуть, тож із їхніми батьками
вестиметься роз’яснювальна
робота. Про це у коментарі для
видання «Конкурент» розповіла начальник управління освіти
Луцької міської ради Зіновія
Лещенко. n

Люди, які були у контакті з цим хижаком, тепер отримують щеплення.

СКАЖЕНИЙ ВОВК
ЛЕДЬ НЕ ЗАГРИЗ БАБУСЮ
Непроханий гість, який до села Омит
Зарічненського району забіг із сусідньої
Білорусі, завітав на подвір’я саме на Різдво
Мирослава КОЗЮПА

іти, які ходили від хати до
хати колядувати, першими побачили дику тварину.
Розказали про неї батькам, але
старші не повірили, що то вовк.
Зрозуміли, лише коли хижак

Д

на повну розгосподарювався
у селі: душив домашню птицю
і навіть на очах хазяїна напав
на коня. Тоді повідомили про це
мисливцям, та уникнути біди не
вдалося.
Як розповів начальник відділу організацїі протиепізоотичної

роботи Головного управління
Держпродспоживслужби
Рівненщини Володимир Новосад,
вовк забіг на обійстя 70-літньої
пенсіонерки та почав нападати на птаство, що копошилося
у дворі. Бабуся вибігла, аби відігнати дику тварину, та хижак

кинувся на неї і вкусив за руку.
Жінка почала втікати до оселі,
але звір забіг з іншої сторони
хати й біля самих дверей знову
напав. На щастя, вона все-таки
змогла якось зайти у приміщення, цим і врятувалася.
Тим часом близько 20-ї години вечора гість із лісу завітав
на ще одне подвір’я. Господар,
який якраз приїхав додому возом, спробував хижака відігнати, але той кинувся на коня,
вкусив його за нижню щелепу.
Селянин притиснув вовка вилами, на його крик прибігли мисливці й застрелили агресивну
тварину.
На місце події прибули фахівці Держпродспоживслужби
Рівненщини, відібрали матеріал
на дослідження. Лабораторія
виявила у вовка сказ. Тепер

притиснув
« Селянин
вовка вилами,
на його крик
прибігли мисливці
й застрелили
агресивну тварину.

»
люди, які були в контакті з цим
хижаком, проходять антирабічне лікування. У селі проведені
дезінфекція та інші профілактичні заходи.
Це вже другий випадок сказу у тварин на Рівненщині цього
року. Раніше домашній скажений пес породи ягдтер’єр напав
на свого господаря у селі Гоноратка Радивилівського району. За словами власника, який
є мисливцем, собака мав усі
щеплення, однак чотирилапий
улюбленець був у контакті з лисом у лісі. n

n Економіка

ОЧІКУВАЛИ СТАБІЛІЗАЦІЇ В СІЧНІ…
Такі сподівання щодо курсу гривні висловлював наприкінці
минулого року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман
Алла ЛІСОВА

ле перший місяць 2018-го
позначений новими валютними «сюрпризами».
Апогей знецінення наших грошей припав на минулий вівторок, коли Національний банк
України встановив офіційний
курс гривні щодо іноземних валют. Якщо ціна американського
долара була 28 гривень 56 копійок, то європейська валюта подолала чергову психологічну позначку, досягнувши 35 гривень
07 копійок.
Вчора, в середу, ситуація не
поліпшилася — офіційний курс
долара зріс до 28 гривень 65 копійок, євро скинуло три копійки.
Нагадаємо, останній раз шокуючої ціни американська валюта
досягала у лютому 2015 року,
коли НБУ встановив офіційний
курс долара 30 гривень 01 копійка.
У Національному банку України таке стрімке і невпинне падіння гривні пов’язують в першу
чергу із сезонними коливаннями. Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб пояснив, що фундаментальних
причин
для
девальвації зараз нема. Проблема викликана сезонними та психологічними чинниками. Після
переходу України на плаваючий
обмінний курс гривні в 2015-му
на фінансовому ринку спосте-

А

Краще б цього не бачити...

два шляхи
« Євиходу
із складної
економічної
ситуації — або
виконати все, що
вимагає кредитор,
або інтенсивно
розвивати свою
економіку.

»

рігається сезонність — у перші
місяці зростає попит на валюту,
в тому числі з боку імпортерів,
які формують запаси товарів.
Одночасно знижується її
надходження, зокрема з боку
аграріїв, які зазвичай протягом року забезпечують близько

половини пропозиції валюти
на міжбанківському ринку. Як
наслідок, на початку кожного
року тимчасово посилюється
девальваційний тиск на курс
гривні. Експерти заявляють, що
такі коливання викликані ще й
відсутністю співпраці з МВФ.
У Нацбанку запевняють наших
громадян, що резерви головної
фінансової установи країни дають змогу їх згладжувати. Тільки
чому ж вони цього не роблять?
Адже розплачуватись мусить
населення, дорожчають товари,
падає рівень життя наших співвітчизників.
До слова, в Держбюджеті 2018-го закладений курс —
29,3 гривні за один долар. Якщо
регулятор не застосовуватиме

стримуючих кроків щодо росту
долара і євро, то можна уявити,
яку невтішну картину матимемо
на кінець року.
Разом із тим екс-віцепрем’єр-міністр України, голова
підкомітету з питань економічної
та фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України
з питань аграрної політики та земельних відносин, народний депутат Леонід Козаченко називає
кілька інших причин знецінення
гривні. Він нагадав, зокрема, що
Україна не збільшує експорту,
а тому й виникає дефіцит у надходженні валюти. Брати позики
зараз складно, оскільки МВФ
поставив нові конкретні вимоги. Тому є два шляхи виходу із
складної економічної ситуації
— або виконати все, що вимагає
кредитор, або інтенсивно розвивати свою економіку: якщо ріст
ВВП становитиме не 2 відсотки,
а мінімум 5, тоді й можна буде
реально контролювати курс на
валютному ринку.
Не забуваймо і про те, що
уряд почав впроваджувати ряд
соціальних реформ, які потребують додаткових коштів. А де їх
брати? Тому й не варто, мабуть,
тішити себе думкою, що найближчим часом українцям стане
жити легше. n
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Погляд

Доброго дня вам, люди!

Сергій ХОМІНСЬКИЙ,
доцент кафедри соціальних комунікацій
Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Сонце сьогодні
зійшло о 8.12, зайде
о 16.45. День триває
8 годин 33 хвилини.
Місяць у Водолії.
2/3 дні Місяця. Новий Місяць 17 січня.

«ВРАЖЕСКАЯ
СТРАНА»

ІМЕНИННИКИ:
18 — Григорій, Роман, Поліна, Михайло,
Хома.
19 — Андрій, Лідія,
Марія, Домініка.
20 — Іван, Опанас.
21 — Євген, Василина, Антон, Георгій,
Ілля.
22 — Петро, Пилип,
Пахом, Захар, Антоніна, Євстратій.

МУДРІСТЬ: усе
в тобі

ВІКНО РУБРИКИ: в освяченій воді — не застудишся
З колядками, щедрівками, дзвінкими віншуваннями-посіваннями, застіллями-гостинами, родинними зустрічами минає ціла вервечка свят
зимового циклу. Завтра — Богоявлення Господнє — велике дванадесяте
свято, яке у різних місцевостях називають відповідно до традиції — Водохреще, Хрещення, Богоявлення, Йордань… Цього дня згадують і вшановують євангельський переказ про хрещення Ісуса Христа, якому виповнилося вже 30 літ. Він прийшов на річку Йордан, де хрестив Іоанн Хреститель
«на ознаку очищення від гріхів».
Згідно з Євангелієм, під час хрещення Ісуса Бог-Дух Святий зійшов із
небес у вигляді голуба. Головне дійство цього дня — чин Водосвяття, адже
освячена вода стає цілющою і помічною у багатьох житейських ситуаціях.
Останнім часом усе ширшого розповсюдження набуває традиція купатися в «Йордані», так цього дня називають будь-яку водойму. Адже вважається, що в освяченій воді застудитися не можна.
Народна спостережливість і фантазія оповила це свято безліччю традицій, звичаїв, прикмет, пов’язаних із погодою: «Якщо під час освячення
води йде сніг — добре роїтимуться бджоли і колоситимуться хліба», «Коли
на Водохрещі випав повний Місяць — бути великій воді», «Якщо зоряна ніч
— вродять горіхи та ягоди»…

СПОГАД ДИТИНСТВА: блакитна мрія...
на смітнику
Днями викидала зранку сміття й біля контейнера у
дворі багатоповерхівки побачила... свою блакитну дитячу
мрію. І хоча минуло вже понад півстоліття, мені аж подих
перехопило, не могла відвести очей і проковтнути гіркий
клубок, що підкотився до горла. Біля смітника лежали...
ковзани із високими білими черевиками, майже новісінькі!
Саме про такі я мріяла у далекому 1963-му...
У центрі села Маньків Локачинського району, де ми
тоді жили, був ставок, який у зимові місяці перетворювався на каток і хокейне поле. Хлопці собі проблем не
робили: прив’язували ковзани до чоботят шпагатом чи
білизнярською мотузкою — і вперед! Дівчатка ковзанами
не захоплювались, а я мала нещастя побачити оте «біле
диво» по телевізору, він тоді був у нас першим і єдиним на
все село. Я засинала і прокидалася з мрією про ті ковзани
з білими черевиками.
Нарешті тато їх привіз із Києва. Але вони виявилися
трохи замалими. Ні, не тому, що він не знав, який розмір
мені потрібен. Просто за тих часів у торговельних точках не
було вибору. От і взяв тато найбільші з тих, що трапилися.
І хоч як я підгинала пальці й одягала черевики практично на
босу ногу — вони були тісними. Не буду розповідати, скільки гірких сліз тоді пролила. Не пригадую, куди поділися ті
злощасні ковзани, а я захопилася лижами, також батьковим подарунком. Зими були тоді сніжними, не те що тепер.
Увечері, коли поверталася додому, ковзанів біля контейнера вже не було. Може, здійснилася чиясь мрія?

ПОГОДА: на Водохреще підкине снігу
За прогнозом чергового інженера–синоптика обласного
гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, сьогодні — хмарно з
проясненням, без істотних опадів, місцями ожеледиця.
Вітер західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря по області — від мінус 3 до плюс 2, у Луцьку — від мінус
1 до плюс 1 градуса. 19-го — хмарно, вночі сніг, мокрий
сніг, вдень невеликі опади, хуртовина, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7—12, місцями пориви — 15—20 метрів
за секунду. Температура повітря по області вночі — від нуля
до мінус 5, вдень — від мінус 3 до плюс 2. 20-го — мінлива
хмарність, переважно без опадів, ожеледиця. Вітер південно-західний — 5—10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1—6 градусів морозу, вдень — від мінус
3 до плюс 2. За багаторічними спостереженнями, найтепліше
18 січня було в 2007 році — плюс 11, найхолодніше — 1963-го
— мінус 24 градуси.
Радіаційний фон учора в Луцьку становив 0,012 мілірентгена на годину.

«Хоча б над тобою
було сто вчителів —
вони будуть безсилі,
якщо ти не зможеш
сам змусити себе до
праці й сам вимагати її
від себе».
Василь
СУХОМЛИНСЬКИЙ,
український
педагог,
письменник
(1918—1970).

АНЕКДОТ: а де ж
принцеса?
Дзвонить телефон.
Слухавку бере батько
трьох дочок. Не встиг
він відкрити рот, як
голос у трубці ласкаво
прошепотів:
— Це ти, моє жабенятко?
— Ні, — відповідає
батько, — це власник
ставка!

ТРАНСПОРТ: у новий рік —
з новими «рогатими»
Три нових тролейбуси «Дніпро-Т203»,
виготовлені на заводі «Південмаш», віднині обслуговують найдовший у Рівному
маршрут від зупинки Енергетиків до торговельних центрів, що поблизу Луцького кільця. Машини обладнані опцією автономного
ходу, тобто їх можна застосовувати там, де
нема контактних електромереж.
Пасажири, особливо пенсіонери,
кондуктори і водії задоволені таким видом
громадського транспорту. Місткість салонів — більше 100 осіб. Для зручності людей
з інвалідністю та молодих мам ці машини
на зупинці нахиляються на правий бік. Крім
того, тут є відкидний пандус, щоб можна
було заїжджати на візку.
Усі тролейбуси обладнані GPS-трекерами. Тож їхній рух можна буде відстежувати через інтернет. У робочі дні в години
«пік» вони мають курсувати з інтервалом
35—40 хвилин.
— Сподіваємося, що до лютого надійде
ще три машини. Ми їх пустимо по маршруту навколо вулиці Волинської дивізії, там,
де зараз немає тролейбуса, по Корольова
і Макарова. Зробимо петлю біля колишнього авторинку, щоб забрати людей із
того великого мікрорайону і вивезти до
Луцького кільця. А далі вони знову їздитимуть як тролейбуси, — сказав міський
голова Рівного Володимир Хомко.
Якщо раніше в Рівному намагалися
збільшити кількість тролейбусів за рахунок вживаних, то нині закуповують лише
нові. Парк електротранспорту, за словами
міського голови, має зрости з 87 до 100 з
розрахунком, щоб частина машин була в резерві,
повідомив Валентин
Ставський.

Ведуча рубрики
Валентина ШТИНЬКО.

Тел. 723894
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У п’ятницю, 13 вересня 2013 року, померла
моя бабця Галя – неймовірно дорога мені
людина. Провести стареньку (прожила 88 років)
в останню путь з’їхалася родина, зійшлися
односельці
ойно дізнавшись про смерть тітки, хотіла також приїхати її племінниця Валя. Та де там встигнути на похорон – адже живе аж на російському Уралі! Тож, трохи
подумавши, вирішила їхати вже на сороковини. Щоправда,
Валі на той момент і самій було за 70, тож супроводжувати
її в Україну – на Житомирщину – мав 20-річний онук Вова. До
того ж хлопець давно мріяв побувати на землі своїх предків,
відвідати могили прадіда і прабаби (Валіних батьків) у Житомирі.
Ось і сороковини – і тітка Валя (молодчинка!!!) таки приїжджає! Щоправда, без Вови. Всі разом рушаємо підводами на
могилки (так у селі кажуть на кладовище), потім запрошуємо
священика, відбуваємо поминальний обід…
А вже увечері, коли скорботні клопоти були позаду, випала вільна хвилина поговорити з двоюрідною тіткою.
— Тьоть Валь, а чого Вова не приїхав з вами? Збирався
ж… (Валю батьки вивезли з України, коли їй було п’ять років.
Згодом вони повернулися в Житомир, а донька, вже доросла, так і залишилася на Уралі. Проте українську розуміла прекрасно, хоча й говорила виключно російською).
— Да ты понимаешь, Сереж, не так давно наконец удалось Вову на завод устроить (тітка жила в «суперсекретному»
закритому місті, яке за радянських часів навіть не мало назви
і де все оберталося навколо якогось стратегічного підприємства, що працювало на ВПК). Не в тот цех, в который хотелось
бы. И зарплата пока копеечная. Но хоть так – иначе никаких
перспектив у нас в городе нет… Ну и пошел он перед поездкой отпуск оформить. Рассказал, что к чему, а ему «кадровичка» говорит: «Парень, я бабушку твою хорошо знаю и деда
покойного помню. Мой тебе совет – не глупи! Все равно ведь
узнают! Конец тогда твоей карьере на заводе…»
— Зачекайте, хто і що «узнает», який ще «конец»?!
— Ну, вы же для нас – вражеская страна… Это неофициально, но все знают – поддерживать отношения с родственниками с Украины крайне нежелательно. А тем более,
если ты работаешь на заводе…
— Хто – «вражеская страна»?! Сучасна Україна – для Росії?! Та в нас при владі проросійська Партія регіонів, а «наш»
президент Янукович – то більший кацапура, тьоть Валь, аніж
ви!
— А-а-а! Янукович – это тот, кто пчел любит и у которого
лицо поцарапанное?
— Та ні – то Ющенко! Він уже три з половиною роки, як не
при справах. А в Януковича пика гарна, але бджоли його все
одно не люблять!
— Янукович, Ющенко – я их постоянно путаю… (???!!!) А
про вражескую страну – это ж не я придумала…
Тобто, у жовтні 2013-го, коли до початку Євромайдану лишався ще місяць, а до перемоги Революції гідності і приходу
до влади у Києві «хунты» – ще чотири, коли у львівському метро ще не варили холодець із «русскоговорящих младенцев»,
коли на вулицях Слов’янська «фашисты» ще не розпинали
«трехлетних мальчиков в трусиках», а в Цуманській пущі бандерівці, повилазивши з криївок, ще не відловлювали і не наминали живцем тих нещасних «снегирей» – уже тоді ми були
для них «ВРАЖЕСКОЙ СТРАНОЙ»! І той мій 20-річний родич
Вова, який (не маючи на той момент ніякої спеціальної освіти) подавав там (образно кажучи) якомусь слюсареві якісь
гайки, вже не мав права приїхати на кілька днів в Україну, аби
побачити живих родичів і вклонитися могилам мертвих… Попри те, що щиро хотів це зробити!
…А оце днями купую квиток до Києва на залізничному
вокзалі в Луцьку. У черзі переді мною якихось п’ятеро–шестеро людей. І троє з них – чоловіки якось відразу впізнаваного
«типажу». Звичайні наші волинські дядьки-роботяги, «плюс–
мінус» років по 50. Коли підходить черга кожного з них, стає
зрозуміло – я таки не помилився. Один бере «прямий» плацкарт до Москви. Другий – із пересадками прямує до Ростова. Третій – знову до Москви, але також із пересадками («Так
дешевше», – пояснює касирці).
До четвертої річниці анексії Криму і початку війни Росії
проти України – рукою подати. На Театральному майдані в
Луцьку скоро знову бракуватиме місця для фотографій (дай
Боже мені, нерозумному, помилитися!) на пам’ятній дошці
загиблим на Сході волинянам. І прекрасно ті дядьки–заробітчани розуміють, що «Гради», «Буки», танки з БТРами чи навіть
автомати з ручними гранатами у донецькому «воєнторзі» насправді не продаються…
Але як же ж не зрозуміти і їх! Адже треба вчити дітей. Чи
вже допомагати дітям «піднімати» онуків. Зрештою, якось виживати. А де тут у нас «знайдеш» зарплату в кількадесят тисяч
рублів (до речі, десять рублів нині – це вже більше, ніж п’ять
гривень!)? І які той дядько може «здати» таємниці, навіть
якщо його «там» завербують? Таємниці мурування цегляних
стін, укладання керамічної плитки чи штукатурення стель? І
все це, звісно, так.
Але якось воно зовсім не так… n
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«ВСЕ БУДЕ МАЙДАН!»
В окупованому Криму український
ий
активіст Володимир Балух (на
фото) встиг сказати кілька слів
журналістам перед судом, який
м
відправив його на три роки та сім
місяців у колонію-поселення
е на смерть же ідемо. Хочу
чу
тільки побажати Україні не
ьбу.
здаватись і вести боротьбу.
кра
аЗа те, за що поклало життя стільки крае одно
од
дно
щих людей. Все буде добре, ми все
каза
ав він.
переможемо. Все буде Майдан!» — сказав
мир БаНагадаємо, кримчанин Володимир
пра
апор
лух вивісив на своїй хаті український прапор
одразу після окупації і ніколи його не знімав.
Проти патріота російські окупанти сфабрикували справу про
зберігання вибухівки. n
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ЗАСПОКОЇЛИ: ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я
ТРАМПА У НОРМІ. ЛИШЕ ОЖИРІННЯ
У Президента США не виявлено жодних відхилень
під час обстеження його розумових здібностей, він
перебуває у відмінній формі, заявив лікар Білого дому
Ронні Джексон

Інтернет на вояж глави держави відреагував фотожабами.

НА РІЗДВО ПОРОШЕНКО
ТАЄМНО ЗЛІТАВ… НА МАЛЬДІВИ
окрема, у березні минулого року Петра Олексійовича
без охорони та в домашньому одязі застукали в Іспанії. Він
купував вітаміни та ліки в аптеці.
А коли побачив, що його фотографують, сам сів за кермо білого
«Порше» і поїхав. Виявилось, що
у цьому теплому краї, на березі
Середземного моря, у Президента є вілла (без виходу до самої
води — у цій країні між парканом
власника та морем має бути прохід для усіх. — Ред.). Хоча про цей
маєток у своїй декларації наш гарант не згадав. Написав лиш, що
є власником фірми Feruvita SL, а їй
і належить згадана вілла.
Також ЗМІ торік писали про
відпочинок українського очільника
у Норвегії. Нібито він там рибалив і милувався північною суворою природою. Можливо, Петра
Олексійовича захопила тамтешня
екзотика ще у 2016 році, коли він
відвідував Норвегію з офіційним
візитом.
А навесні минулого року народний депутат Сергій Лещенко
заявив, що Петро Порошенко цілих 5 днів разом зі своїм сімейством на травневі свята злітав на
Мальдіви, де оренда апартаментів
може сягати 25 тисяч доларів на
добу. Але не просто злітав, а «не
задекларував витрати — оренду
острова та чартерний рейс». Ось
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так, мовляв, ставиться до антикорупційних законів.
Про усі ці відпустки Петро Порошенко український народ не попереджав. І лиш коли інформація
набувала розголосу, Адміністрація Президента або підтверджувала його вояжі (як у випадку з Іспанією), або ні (як із минулорічними
Мальдівами).
Так сталося і цього року. Опоненти Порошенка розповіли, що
Різдвяні свята він відзначив не
лише серед ялинок, а й серед
пальм, — знову гайнув на Маль-

рік Президент зустрічав удома
в родинному колі. Кілька днів він
провів у державній резиденції Гута
на Івано–Франківщині», — йдеться у повідомленні. Цього разу
у канцелярії голови держави не
заперечили мандрів у район Індійського океану, і підтвердили, що
«Президент здійснив приватну поїздку на Мальдіви», зазначивши,
що помандрував «з метою короткого відпочинку». «Цю поїздку він
оплатив сам із власного рахунку
задекларованих коштів, що буде
відображено в його електронній

дивно: на Донбас можна анонсувати
« Якось
робочі поїздки, а на Мальдіви — чомусь

дівські острови. Першим, до речі,
про цей візит повідомив адвокат
Андрій Смирнов, який є захисником колишнього голови фракції
Партії регіонів у Верховній Раді
Олександра Єфремова, обвинуваченого у державній зраді.
Тож коли Порошенко уже досхочу посмакував свіжих бананів
далеко від України, його Адміністрація таки розповіла, де ж ще на
свята можна було побачити нашого гаранта, крім телевізора.
«Інформуємо, що новий 2018

У помешканні соліста Львівської національної опери та
балету Миколи Санжаревського 16 січня провели обшук
у його присутності через підозру у сприянні діяльності
терористичної організації
илучено техніку та носії інформації, які будуть вивчені»,
— повідомили в управлінні Служби безпеки України
у Львівській області.
Зазначимо, що минулого тижня Миколу Санжаревського
звинуватили у підтримці «ЛНР» і «ДНР». Блогери почали писати
про те, що соліст Львівської опери ВКонтакте поширює дописи
сепаратистських спільнот та підтримує окупантів, збирає для
них гроші. Сам Микола Санжаревський заперечував звинувачення і звернувся до СБУ для проведення перевірки. n
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ПРЕМ’ЄР ЯПОНІЇ ВПЕРШЕ ПРИЇХАВ
ДО БУХАРЕСТА І… НЕ МАВ З КИМ
ПОГОВОРИТИ
Очільник уряду Румунії Міхай Тудос оголосив про свою
відставку через втрату підтримки з боку партії,
яка його висунула

»

«небезпечно»…

«У

СОЛІСТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОПЕРИ — «СЄПАР»?

А ще раніше нашого Президента бачили на відпочинку
в Іспанії та у Норвегії
Василь УЛІЦЬКИЙ

мене немає ніяких побоювань щодо його когнітивних здібностей або неврологічних функцій… Він не
курить і не вживає алкоголю. У Трампа неймовірно
хороші гени», — повідомив медик, але порадив президенту робити фізичні вправи і покращити дієту. Адже глава Білого дому
має індекси маси тіла 29,9 (при вазі 239 фунтів (108 кг) і зрості
75 дюймів (190 см) — це свідчить про ожиріння.
Минулого тижня 71–річний Дональд Трамп пройшов тригодинний всесторонній медичний огляд — уперше після свого
обрання на пост. Це відбулося незабаром після виходу скандальної книги Майкла Воллфа «Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа», у якій автор порушив питання психічного
здоров’я американського президента. n

декларації», — проінформували
у прес–службі.
Ну і в кінці тексту — уже традиційне пояснення, чому ж Головнокомандувач вперто не ділиться
з українцями передчуттям радості
відпочинку — «виходячи з міркувань безпеки». Якось дивно: на
Донбас можна анонсувати робочі
поїздки, а на Мальдіви — чомусь
«небезпечно»…
Обговорення теми
президентського відпочинку
— на сторінках 6–7. n

зв’язку з цим в курйозну ситуацію потрапив прем’єр–міністр Японії Сіндзо Абе, який 16 січня прибув до Румунії
з візитом. Адже заплановані переговори з румунським колегою скасували. Абе став першим в історії японським главою
уряду, який здійснив офіційну поїздку в Бухарест. Тепер замість
переговорів із владою Румунії японському прем’єру довелося…
відвідувати музеї.

У

У РОСІЇ ЗАТОНУВ ТРАКТОР, ЯКИЙ
ВИТЯГАВ АВТОКРАН, ЩО ВИТЯГАВ
БЕНЗОВОЗ…
Бензовоз «Урал» із 20 тоннами дизельного пального
пішов під лід ввечері 10 січня, коли водій намагався
перетнути річку Лену несанкціонованою льодовою
переправою біля села Крива Лука в Іркутській області
ісля цього власник техніки направив на місце автокран
«Урал», щоб витягти бензовоз, але той теж провалився
під лід і став на цистерну. Трактор ДТ-75 затонув 15 січня
під час спроби витягнути затонулі машини. n

П

n Пряма мова
Євген КОМАРОВСЬКИЙ, педіатр, про масове
захворювання українців на кір через відсутність
вакцинації:

Найстрашніше, що слідом за кором на порозі стоїть
оїть
сно
дифтерія, смертність від якої сягає 50%, якщо вчасно
їні
не ввести протидифтерійну сироватку, якої в Україні
рнемає. Кір — це розминка. Це — квіточки. Буде гірше. І кір видасться вам солодкою ягідкою на торті,
а ось тортик — це дифтерія.

»

ЧИМ ДОПОМОЖЕ
«МІНІСТР ІЗ САМОТНОСТІ»?
Очільниця уряду Великобританії Тереза Мей оголосила
про створення нової посади. Офіційно вона називається
міністр із самотності
иновник буде боротися з проблемами людей, для яких
одинокість — це тягар. За даними організації Червоний
Хрест, у Великобританії від самоти страждає понад 9 мільйонів осіб. Мей називає такі високі цифри «прихованою епідемією». «Я хочу допомагати долати цю проблему людям похилого
віку, опікунам, тим, хто втратив близьких, — тобто людям, яким
нема з ким поговорити, нема з ким поділитися своїми думками
та досвідом», — прокоментувала своє рішення Мей. n
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n Цей день в історії

ОВИНИ КРАЮ

НА ЙОРДАН ВОЛИНСЬКІ ПОВСТАНЦІ
РОЗБИЛИ КОЛОНУ ФАШИСТІВ

ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ ДАХУ
НАД ГОЛОВОЮ
Фото з архіву Валерія КУДЕНЧУКА.

Щороку 19 січня ми
відзначаємо велике
релігійне свято —
Водохреще. Але, на
жаль, небагато наших
сучасників знають, що
1944 року цього дня
відбувся бій воїнів
УПА з гітлерівськими
загарбниками у селі
Янівка (тепер Іванівка)
Рожищенського району

У ніч на 17 січня у селі Боратин Луцького району спалахнула дерев’яна будівля відділення поштового зв’язку
Валентин МИШКО

а півгодини працівники 1-ї та 2-ї державної пожежно-рятувальної частин Луцька (всього виїжджало 3 машини) приборкали вогонь, але він
встиг знищити покрівлю і дуже пошкодити стіни. Причина загорання встановлюється.
Всього протягом доби 16 січня рятувальники ліквідували 6 пожеж. Зокрема, у селі Заячиці Локачинського району горів дерев’яний житловий будинок,
у Луцьку на вулиці Ранковій зайнялася цегляна господарська будівля, у Нововолинську — двоповерховий
житловий будинок. Незначні загорання були у Маневицькому та Камінь-Каширському районах. Причина
біди — несправність пічного опалення чи коротке замикання електропроводки, порушення правил безпеки під час експлуатації твердопаливного котла. n

З

Валерій КУДЕНЧУК,
краєзнавець

о що ж тоді сталося? Радянсько-німецький фронт поволі
наближався до Волині, тому
кількість гітлерівців тут зростала.
Частини УПА в цих умовах змушені були
маневрувати, змінювати дислокацію,
переходячи з боями з місця на місце.
До Янівки та навколишніх сіл здійснив рейд загін повстанців із південних
околиць Луцька (сіл Лаврів, Чаруків та
інших). Зима того року була сніжною і
морозною, тому пересувалися саньми.
Дорогою до загону приєдналися вояки
з інших населених пунктів Луцького та
Рожищенського районів. Пізно ввечері
18 січня вони розмістились у Янівці, Літогощі та Корсинях, де на них вже чекала
сотня під орудою Залізняка, колишнього
сотника військ УНР Василя Петлюка, яка
підійшла сюди з Маневиччини. Командування об’єднаним загоном взяв на
себе Залізняк.
Вранці, як завжди у цей день, мешканці з навколишніх сіл зібралися у храмі села Янівка на службу Божу. Опісля
процесія, що складалася з декількох
сотень парафіян на чолі зі священиком,
вирушила вулицею освячувати воду до
річки Стохід. Раптом люди помітили
колону фашистів, що наближалася від
села Кухарі (нині Ковельського району)
і складалася з восьми вантажівок, на
яких було близько двохсот загарбників. Вони мали намір провести розвідку
бродів та мосту через Стохід, про що
пізніше розповіли полонені. Не відразу
зуміли побачити гітлерівців та повідомити своїх побратимів, які відпочивали після виснажливої дороги і вартові
повстанців. Фашисти ж, уздрівши хресну ходу, зупинилися на околиці села і
чекали, поки процесія пройде далі. Це
тільки й потрібно було воякам УПА, які

Т

15 січня під час рейду група оперативного
реагування ДП «Ківерцівське ЛГ», яка працювала під керівництвом фахівця сектору
мисливського господарства Волинського
обласного управління лісового та мисливського господарства, склала 5 протоколів
про порушення правил полювання

Після двох годин бою
фашисти втекли на
вцілілих автомобілях,
залишивши понад
сорок убитих, в тому
числі офіцера.

Світлана ДУМСЬКА

»

за цей час швидко зайняли оборону і
відкрили вогонь по загарбниках, підпаливши першу й останню автомашини.
Застукані зненацька, фашисти на деякий час розгубились, а потім кинулися…
поміж учасників процесії. Це змусило
вояків УПА припинити вогонь. Селяни
ж розбіглися та заховалися хто куди: за
будинки, хліви, стіжки сіна, в порожні
ями з-під картоплі (в одній із них сховались декілька мирян, священик та німець). Більшість же ворогів опинились
як на долоні — і бій розгорівся з новою
силою. Кулі повстанців косили непроханих гостей. Особливо відзначився
кулеметник, що зайняв вогневу позицію
просто на перехресті доріг і бив «прямою наводкою». На жаль, невдовзі він
загинув. Гітлерівці підпалили декілька
хат, але й це їх не врятувало: на допомогу побратимам з боку Літогощі вже
поспішали інші бандерівці.
Після двох годин бою фашисти втекли на вцілілих автомобілях, залишивши
понад сорок убитих, в тому числі офіцера. Повстанці ще деякий час переслідували ворога, а згодом відійшли в ліс біля
села Угли Ковельського району. У цьому
бою загинуло четверо вояків УПА, померли і двоє з декількох десятків пора-

нених. Наступного дня їх з почестями поховали на сільському кладовищі в Углах.
На сьогодні відоме ім’я лише
одного з них — Олексій Лук’янчук,
1919 р. н., житель села Лаврів. На початку 2000-х в Іванівці на місці бою встановили і освятили символічний хрест, а 12
жовтня 2016 року в Углах відновили та
освятили могили загиблих українських
героїв.
Завдяки ветерану УПА лучанину
Костянтину Кравчуку, який також багато
літ досліджує події того дня, на могилах
героїв встановлені тимчасові хрести.
Може, до 75-річчя бою будуть споруджені пам’ятники.
Хотілось би, щоб герої були належно
пошановані, а пам’ять про них не згасала у наших серцях. n

У рецидивістів свої методи покарання
Встановлюючи місце перебування безвісти
зниклого жителя Млинівського району,
поліцейські з’ясували, що чоловіка
незаконно утримував раніше судимий
мешканець Радивилівщини
Олена ВОЛИНЕЦЬ

З

ли, що 11 січня близько 18-ї
години 60-річний житель
Радивилівського
району
Рівненської області разом із
двома спільниками приїхав
до господарства, де проживає 53-річний мешканець
Млинівщини. Зловмисники
побили його, зв’язали, кинули в автомобіль «ВАЗ» та
відвезли в Демидівку. В одному із господарств селища чоловіка утримували до
ранку 12 січня. З його слів,
викрадачі вимагали, щоб

акий факт зафіксовано у Рожищенському лісництві державного лісогосподарського підприємства, де в угіддях полювання заборонено вже
кілька років задля збільшення популяції диких тварин.
Виявити порушників вдалося за слідами автомобільних шин на снігу. Мисливці — а в групі було 5 чоловіків
із собаками та зброєю — стверджували, що… заблукали і в місці, де полювати не можна, опинилися випадково. Факт порушення зі свого боку визнали. Здобути трофей ще не встигли. Крім того, мали при собі
всі необхідні документи. Тож на кожного із них було
лише складено відповідні протоколи та попереджено про відповідальність і можливі наслідки таких дій.
Варто зазначити, що напередодні працівники цієї ж
групи оперативного реагування попередили самовільну рубку у Торчинському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ».n

Т

n Кримінал

а інформацією сектору
комунікації поліції Рівненської області, сестра потерпілого повідомила правоохоронцям, що на
мобільний телефон із прихованого номера прийшло
sms–повідомлення, нібито її
брат помер. З’ясувавши, що
чоловік за місцем проживання відсутній і невідомо, де
він перебуває, поліцейські
негайно розпочали пошуки
зниклого. Вони встанови-

ЗДОБУТИ ТРОФЕЇ
НЕ ВСТИГЛИ?

Рожищенці не забули подвиг героїв.

«

5

він їхав геть з Рівненщини
і повертався на Львівщину,
звідки родом. Відомо, що
потерпілий проживає у будинку своєї співмешканки

« Зловмисники
побили його,
зв’язали,
кинули
в автомобіль
«ВАЗ» та
відвезли
в Демидівку.

»

та перебуває на обліку за
неодноразове вчинення насильства в сім’ї.
Працівники
сектору
кримінальної поліції Мли-

нівського відділення поліції
у ході проведення комплексу розшукових заходів
встановили особу зловмисника. Наразі він затриманий
у порядку статті 208 Кримінального процесуального
кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового
тримання. Йому загрожує
покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі
на строк до п’яти років. Відомо, що 60-річний «месник»
раніше неодноразово притягувався до кримінальної
відповідальності за вчинення шахрайства, крадіжки,
пошкодження майна шляхом підпалу та інших злочинів. Відбував покарання
у місцях позбавлення волі,
звідки умовно-достроково
звільнився у 2016 році. n

«ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР»
ЗА 350 ДОЛАРІВ
Працівники слідчого відділу прокуратури
Волині за матеріалами, зібраними оперативниками управління СБУ в області,
повідомили про підозру в одержанні хабара
(правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368
Кримінального кодексу України) начальнику
сектору реагування патрульної поліції одного з місцевих територіальних підрозділів
головного управління Національної поліції
Наталія МУРАХЕВИЧ

инагороду» у розмірі 350 доларів США правоохоронець одержав від громадянина за
неперешкоджання у діяльності, пов’язаній
із перевезенням у напрямку Державного кордону
України вантажів, зокрема м’яса та м’ясопродуктів.
Триває досудове розслідування, вирішуються питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу та
відсторонення його від займаної посади. n

«В

ВТЕКТИ НЕ ВДАЛОСЯ
Співробітники Ківерцівського відділу поліції
неподалік села Звірів зупинили автомобіль
«Опель Вектра» під керуванням 27-річного
жителя Одеси. Під час перевірки його особи
правоохоронці з’ясували, що він перебуває
в розшуку за скоєння ряду злочинів на території Одещини
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

оловіка волинські поліцейські затримали, виконуючи відповідну судову ухвалу, та передали його
співробітникам головного управління Національної поліції в Одеській області. Окрім того, склали на нього адмінпротокол за ст. 126 (керування транспортним
засобом особою, яка не має відповідних документів на
право керування таким транспортним засобом) Кодексу України про адміністративні правопорушення. n

Ч

Більше новин — на сайті volyn.com.ua

6

18 січня 2018 Четвер

ОБГОВОРЕННЯ ТИЖНЯ

www.volyn.com.ua

n А ви як думаєте?

«Коли на Сході хлопці
мерзнуть в окопах, то главі
держави не дуже випадає
грітися на Мальдівах…»
Зазвичай американські президенти наперед інформують свій народ, коли і де вони проведуть
свою відпустку. Натомість українці постфактум дізналися, що у ці кілька новорічно-різдвяних
днів Петро Порошенко відпочивав на Мальдівських островах в Індійському океані, оплативши
за свій рахунок екзотичний вояж… Як вважаєте: Президент України має попереджати, коли
і куди їде у відпустку, чи це його особиста справа?
Фото зі сторінки Twitter Василя ДАНИЛКА.

Володимир КАРПУК,

— Нинішній час надто
вагомий для України. Тому
будь–який відпочинок Петра Порошенка від «трудів праведних» уже
викликає певні моральні питання попри те,
що і Президент — людина. Раз узявся за вагому справу — тягни. Адже якщо в більшості
українців на роботі є якісь важливі діла —
у відпустку вони не підуть. А тут — сам Президент країни на Мальдіви їздить, хай і власним коштом. Взагалі він повинен не тільки
повідомляти про відпустки, а й про свій медогляд і про його результати. Бо за такими
речами проглядається ставлення не лише
глави держави, а й інших наших очільників
до народу. І часто той, хто піднявся хоча б
на щабель угору, вже проявляє свою зверхність, нехтує станом та думкою людей. А це
дуже загрозливо для нашого суспільства.

Ірина ФАРІОН,
народний депутат
України VII скликання
(м. Львів):

Богдан БУТКЕВИЧ,
журналіст, блогер,
ведучий ЕСПРЕСО TV
(м. Київ):

Володимир
БЛАЖЕНЧУК,
голова Волинської
обласної ради
і облвиконкому у 1990–
1994 роках (м. Луцьк):

— Якщо ми намагаємося розбудовувати державу
на демократичних принципах, то американський приклад повинен
бути для нас показовим. Я дуже скептично
ставлюсь до того, що такі «вояжі» оплачуються першими особами з власної кишені.
Хай би що казали про комуністичне минуле, але важко навіть уявити, щоб керівник
більш–менш високого рівня міг зробити
щось подібне. Реакція була б миттєвою
— звільнення з посади. Звичайно, як посадовець Президент має право на відпустку.
Однак мусить із дотриманням процедури
оприлюднити час і місце відпочинку та його
«кошторис».
Богдан ШИБА,
луцький міський голова
2006–2010 років
(м. Луцьк):

— Український Президент має враховувати не
відкритість інформації про
місце відпочинку, бо в нашій традиції такого нема,

Ольга ЧЕРЕН,
голова Турійської
районної ради
(смт Турійськ):

— Вважаю, що повинен все-таки попереджати, бо він на виборній посаді. Скажімо, я як
голова районної ради на
найближчій сесії попереджаю депутатів, що йду у відпустку. Деякі очільники
районних рад навіть ставлять у порядок
денний питання про погодження депутатами відпустки голови. А де саме Президент проводитиме відпустку, він не
зобов’язаний інформувати, бо це його
особиста справа, якщо він відпочиває
за власний рахунок. Однак люди мають
знати, коли Президент іде у відпустку.

заслужений лікар
України, народний
депутат України
V та VI скликань
(м. Луцьк):

— Я до Президента ставлюсь по–різному
— насамперед критично.
Але при цьому вважаю, що
вибирати, де відпочивати,
— це його особиста справа. До того ж, коли
він платить за це власні гроші. Чесно кажучи, мені все одно, куди Петро Порошенко
поїде, якщо це робиться під час відпустки.
Зрештою, ми зараз воюємо, і всім знати
плани першої особи держави теж, мабуть,
не варто. В Америці ситуація інша, до того ж
там багато «інсайдерів» в оточенні очільника
країни. І він не може кроку ступити без того,
щоб не привернути до себе увагу. А в нас
— хай глава держави проводить свій вільний
час як хоче. Аби в робочий час нормально
працював.

коштом) поїхати з родиною і на дорогий курорт, і в екзотичну подорож. Але
є одна обставина, яка мусила бути врахована, — війна в Україні. У сьогоднішніх
умовах, коли поранені учасники АТО не
мають змоги повноцінно відновити своє
здоров’я, коли на Сході хлопці мерзнуть
в окопах, то главі держави не дуже випадає грітися на Мальдівах. Очевидно,
з цієї причини й не оприлюднювали інформації про те, де проводить відпустку
Петро Порошенко.
Але люди звернули увагу, що завжди
на найбільші релігійні свята перші особи
йшли на службу Божу до храмів, їх показували у телерепортажах, а тепер цього не було. Тож усі зрозуміли, що Петро
Порошенко десь за межами України. На
мою думку, надалі, щоб уникнути усіляких домислів, чуток, речники Президента
повинні повідомляти, коли, куди і на який
час він їде відпочивати, як це прийнято
у цивілізованому світі.

Хлопці на передовій теж святкують з ялинкою. Патріотичною. Після бою...

а має брати приклад з американського колеги і відпочивати чи зустрічати свята не
за кордоном, а у рідній країні. У нас вистачає гарних, колоритних місць, до того ж
— це символічно. Бо глава держави саме
своїми діями має демонструвати, що на
Батьківщині найкраще, найзатишніше, що
тільки тут він найвпевненіше себе почуває.
А те, що про це заздалегідь мають писати
ЗМІ — це заокеанська традиція. Тому нам,
напевно, не треба дуже за цим ганятися.
Президент має право бути захищеним, не
настільки в нас спокійно, як в Америці.

рупції — він отримав дорогу послугу. Тут
уже виникають етичні питання. А у випадку
Порошенка не бачу ніякого фарисейства.
У нього вистачає своїх грошей. А от у мене
виникає запитання: де була на свята Юлія
Тимошенко? Ніхто не знає. Я теж не впевнений, що вона була в Україні. Восени зустрів одного з лідерів Опозиційного блоку
— такого засмаглого–засмаглого. Теж
десь грівся на сонці. У нас не дуже афішується це. Якщо людина має гроші, вона
має право відпочити, особливо з родиною, з дітьми.

у випадку Порошенка не бачу ніякого фарисейства. У нього
« Авистачає
своїх грошей. А от у мене виникає запитання: де була
на свята Юлія Тимошенко? Ніхто не знає. Я теж не впевнений,
що вона була в Україні.

»

Володимир ФЕСЕНКО,
політолог, директор
Центру прикладних
політичних досліджень
«Пента» (м. Київ):

— Я не бачу тут нічого
поганого, проблема була
би, якби Президент відпочивав на екзотичних островах за державний кошт. Публічні особи,
як правило, проводять дозвілля у закритих
готелях, аби не привертати зайвої уваги.
У світі до цього нормально ставляться,
а от скандали, громадські засудження виникають, коли є великі витрати бюджетних
грошей, або, як було з французьким президентом Ніколя Саркозі, коли він відпочивав на яхтах друга–бізнесмена. Отут є
елементи непрямої, опосередкованої ко-

Показово, що російська пропаганда
на це звернула увагу. Мовляв, глава нашої
держави не відпочиває. Але ж не відомо,
де, як і з ким був Володимир Путін. А там
стільки державних резиденцій, у яких
очільник Кремля розслабляється за бюджетні кошти! А Порошенко — за власні.
Я вважаю, це по–європейськи.
Любомир
ВАЛІХНОВСЬКИЙ,
завідувач хірургічного
відділення Турійської
районної лікарні,
заслужений лікар
України (смт Турійськ):

— Звичайно, Президент, як і кожна людина,
потребує відпочинку, зміни обстановки,
тому він має право (тим більше власним

— Чесно кажучи,
я шокована. Складається
враження, що усе його
президентство — це суцільна відпустка. Незалежно від місця перебування Порошенко
не виконує своєї основної функції — Головнокомандувача. Можливо, за 4 роки
ми порахуємо, скільки разів цей «бізнесюк» виїздив на лінію фронту, скільки
разів він спілкувався з тими, хто тримає
небо української незалежності? Тому
його новорічний відпочинок — це ставлення до українців як до абсолютних рабів. Цього не дозволив би собі президент
жодної з цивілізованих країн у час війни.
Оксана КОВАЛЕНКО,
головний редактор
ТВО телебачення філії
ПАТ «НСТУ» «Волинська
регіональна дирекція»
(м. Луцьк):

— Хай би повідомляв.
Невдовзі вибори глави
держави, то, може, аби
не дратувати електорат, обрав би Світязь. От би облагородили наш волинський куточок! Насправді ж Президент
європейської країни має право на гарний відпочинок, навіть без оприлюднення місця, аби лиш громадяни у тій країні
теж почувалися європейцями (тільки не
з такими «крутими» змінами мінімальних
зарплат та пенсій).
Роман РОМАНЮК,
директор Волинського
обласного центру
зайнятості (м. Луцьк):

— Відпочинок — приватна справа кожного
громадянина.
Занадто
особиста, щоб копирсатися в ній. Може, комусь
заздрісно, що Петро Порошенко ніжиться
на Мальдівах. Але кожен відпочиває відповідно до своїх можливостей. Я, наприклад, — на Світязі, бо то мій рівень, а він
— на островах, бо це його. Президент теж
людина, має право на відпочинок. І може
сам вибирати, куди йому поїхати: у село
послухати колядки чи на гірськолижний
курорт або на береги якогось океану. Обмежувати його в цьому чи зобов’язувати
повідомляти про свій намір не можемо.
Інша справа, якби були посадові інструкції, які б вимагали, щоб він повідомляв народ, де збирається відпочивати.
Закінчення на с. 7

»
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n Сила громади — в єдності
Закінчення. Початок на с. 6

»

Микола ВЕЛЬМА,

редактор ковельської
міськрайонної газети
«Вісті Ковельщини»,
заслужений журналіст
України (м. Ковель):

— Особистою справою
це було б, якби йшлося
про приватну особу. А коли
це Президент — діяч державного рівня, то
люди повинні знати, де він відпочиває. І,
звичайно, які плани у нього на майбутнє.
Я розумію, що є речі, які не можна розголошувати, але, думаю, поїздка на Мальдівські острови до цього «табу» не належить.
Скільки коштує такий відпочинок навіть за
власний рахунок, люди теж мають знати.
Одне слово, хотілось би, аби в цьому плані
була більша відкритість і гласність. Які можуть бути секрети від свого народу?!
Заодно скажу, що це стосується
і прем’єр–міністра, і народних депутатів.
Дехто з них по декілька разів на рік відпочиває в екзотичних місцях і не декларує, за
які кошти їздив. На жаль, це не скоро зміниться. Така вже у нас реальність: народ
і влада живуть немовби у паралельному
світі. І це сприймається можновладцями як
належне.
Дмитро ТАРАСЮК,
голова Рівненської
обласної організації
Національної спілки
журналістів України
(м. Рівне):

— Якщо у глави держави планова відпустка
і він у ній ще не був, то це
його особиста справа. А поїхати можна
туди, куди дозволяють фінансові можливо-

в країні така ситуація:
« Коли
триває війна, падіння курсу
гривні, інші проблеми, —
то Президент взагалі
не мав би іти у відпустку.

»

сті. Хтось вирушає на Світязь чи озеро Біле
у нас на Рівненщині, а Порошенко — на
Мальдіви. Ми ж знаємо, що він не бідняк,
має гроші. Але з іншого боку, коли в країні
така ситуація: триває війна, падіння курсу
гривні, інші проблеми, — то Президент взагалі не мав би іти у відпустку.
Роман СЕМЕНЮК,
молодший сержант,
учасник бойових дій
у складі 28-ї окремої
механізованої бригади
(смт Маневичі):

— На фронті хлопці
в окопах мерзнуть, щодня хтось віддає життя на
Сході, матерям привозять загиблих синів,
а Президент країни, яка воює вже четвертий рік, дозволяє собі закордонні вояжі,
щоб погрітися на курорті. Це не просто
ненормально — це аморально. Він мав би
бути на місці. В Україні стільки невирішених
проблем, люди ледве зводять кінці з кінцями, а глава держави гріється на сонечку
в Індійському океані. Тому цей факт показує справжнє ставлення Порошенка до
простих українців.
Василь ПРАДІД,
голова первинної
профспілкової
організації НПГ України
ДП «Передпускова
дирекція шахти № 10
«Нововолинська»
(м. Нововолинськ):

— Незважаючи на те,
за чиї кошти відпочиває Президент України, він повинен звітувати перед своїм народом, який його обрав на цей пост номер
один. Це передбачає справжня демократія. А якщо ми хочемо в усьому рівнятися на
розвинені країни, то й толерантності та поваги до свого електорату треба в них учитися. Я вже не кажу про те, що в країні так
зване АТО, яке чомусь не хочуть наші можновладці назвати війною, і напрошується
питання: куди й чого варто нашому гаранту
їхати? Тут вже проглядається моральний
аспект.
Бліц провели Галина СВІТЛІКОВСЬКА, Катерина ЗУБЧУК, Василь
УЛІЦЬКИЙ, Кость ГАРБАРЧУК, Мирослава КОЗЮПА, Лариса
ЗАНЮК, Алла ЛІСОВА, Євгенія СОМОВА, Сергій НАУМУК,
Олександр ДУРМАНЕНКО, Олег КРИШТОФ. n

Якість життя покращують самі
Як у селі Рогожани Володимир-Волинського району мешканці
облаштували автобусні зупинки
Алла ЛІСОВА

се почалося більш
як десять років
тому, коли в цьому
населеному пункті
був створений сільський
комітет «Надія». Саме
тоді його члени взяли
участь у конкурсі проектів
для зведення водогону,
який виграли, тож відтоді рогожанці мають воду
в оселях.
Коли торік Устилузька
міська рада оголосила
конкурс на визначення
кращих ініціатив жителів
тамтешньої об’єднаної
територіальної громади,
члени «Надії» відразу вирішили подати свою заявку.
Ініціативна група села
Рогожани на чолі з Мартою Татариною підготувала проект під назвою
«Будівництво павільйонів
автобусних зупинок».
І хоча процедурні питання,
які стосувалися відкриття рахунку в банку, зміни
виду діяльності комітету
тощо, забрали чимало
часу й фінансів, активісти
— а це Світлана Дирда,
Лілія Федюк, Микола Савік, Степан Сіжук, Жанна
Бойчук, Марина Єгорова,
Юлія Баранович, Василь
Люлька — повірили своєму
керівнику Галині Люлько, оперативно зібрали
кошти. Серед п’ятнадцяти
претендентів їхній проект
виборов третє місце, тож
отримали сертифікат на
20 тисяч гривень.
За умовами конкурсу,
передбачалося забезпечити не менше двадцяти
відсотків бюджету проекту
власним внеском у вигляді коштів, матеріалів чи
роботи. Зорганізувалися
і почали міркувати, хто за
що відповідатиме.
Наближалася зима,
тому потрібно було поспішати з будівництвом.
На кошти, виділені Устилузькою міською радою,
розраховували придбати
матеріали для двох зупинок. А от як їх доставити
— це вже клопіт громади.
Виручила сім’я Марти
Татариної, яка взяла на

В

Рогожанські активісти, які працювали над проектом «Будівництво зупинок» (зліва направо
у 2-му ряду): Світлана Дирда, Жанна Бойчук, Степан Сіжук, Галина Люлько,
Марта та Марк Татарині; в 1-му ряду — Микола Савік, Василь Забродоцький, Сергій Татарин.

себе всі витрати, пов’язані
з придбанням дизпалива,
бензину, проплатою за
електроенергію, використану на зварювальні ро-

спорудження цих зупинок вкладено
« Влюбов
до свого села, в якому ми
народилися, виросли. Тепер люди
чекатимуть на автобус у затишних і гарних
міні-будиночках.

»

боти, порізку і фарбування
металевих конструкцій.
Усі необхідні матеріали
вони привезли з Володимира–Волинського та
Нововолинська власним
транспортом.
Пішов назустріч потребам жителів села директор
шахти «Бужанська» Руслан
Шатковський, виділивши
безоплатно 5 тонн шлаку,
яким вимостили під’їзд
Р

Факультет філології
та журналістики
Східноєвропейського
національного
університету
імені Лесі Українки

запрошує всіх,
хто претендує на
державну службу,
пройти атестацію
щодо вільного
володіння
українською мовою.
Контакти:
0951585471;
atestatsia.mova@
ukr.net.

до зупинки. Підприємець
із сусіднього села Ласків
Сергій Сачук дав дошки на
лавки. Директор приватного підприємства Сергій

Е

К

Дишлюк — бетонну плиту.
При сприянні ще одного
місцевого жителя Олександра Панасюка було
встановлено дорожній
знак із назвою населеного
пункту.
Фактично за два тижні
були виконані майже
всі роботи. І це завдяки
вмілим рукам, сумлінності
Сергія Татарина, Василя
Забродоцького, Миколи
Л

А

М

А

Савіка, Степана Сіжука,
Анатолія Бойчука, Юрія
Паходи та інших.
Мешканці села визнають, що, на перший
погляд, дві зупинки — це
мізерія порівняно з ремонтом дитсадка і початкової
школи, встановленням
дитячого майданчика,
тренажерів, що зроблено
стараннями влади.
— Але в спорудження
цих зупинок вкладено любов до свого села, в якому
ми народилися, виросли.
Тепер люди чекатимуть на
автобус у затишних і гарних міні-будиночках. Ми
переконалися, що треба
самим бути більш активними, а не вижидати, поки
тобі хтось щось привезе
і зробить, — підсумувала
голова сільського комітету
«Надія» Галина Люлько.
Якщо жителі це зрозуміли, то будуть жити і процвітати наші села, і вони
мають гарне майбутнє. n
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ДОЖИЛИСЯ:
ВЖЕ І МИКОЛАЯ ОББИРАЮТЬ…
Ні, то не про грабіжника з ножем. А про цілком офіційну установу — банк. Потрібна
інституція, без якої не може обійтись ні держава, ні її громадяни, яких вона постійно тримає
в напрузі: горить банк — горять наші гроші, а з ними і наша надія. Скільки їх лопнуло, мов
мильних бульбашок, за останні роки — не злічити, а скільки людей таким чином обібрали
— рахунку нема. Автор і сам був жертвою махінацій «Західінкомбанку». А як тріснув недавно
такий, здавалось, надійний «Укрінкомбанк» та десятки інших!
Андрій
БОНДАРЧУК,
журналіст,
письменник,
народний
депутат
України
І скликання,
голова
Луцького
Хрестовоздвиженського
братства (відродженого)

ласне, у банківсько-фінансовій системі стільки
методів шахрайства, махінацій, що лічити–не перелічити. Але є й хрестоматійні
— неповернення великих кредитів. На пам’яті багатьох громадян
держави — крах потужного банку
«Україна». Дрібні кредитори погоди не робили. Потопили банк
можновладці, народні депутати,
які не повернули багатомільйонні
кредити, бо ж одразу неймовірно
«збідніли» або ж методом перетасовки власності зуміли довести
в судах, що «я не я і хата не моя».
За цим принципом тріснув і наш
«Західінкомбанк», керівник якого
пан Гаврилишин і його наближені
відбулися легким переляком.
Уже згодом, коли вляглися хвилі гніву вкладників банку,
я ознайомився з матеріалами
судових ухвал за поданням представників тимчасової дирекції
«Західінкомбанку». Цікава ситуація. Багатомільйонні кредити надавались кільком особам, серед
яких знаходжу імена волинських
олігархів, що нині позиціонують
себе для публіки як благодійники.
Їм шана, повага, любов виборців,
державні та церковні нагороди.
Але ж первинна основа їхніх капіталів, як і інших багатіїв, носить
кримінальні ознаки. Так, конкретні кредитори брали величезні
кредити. А коли їх треба було повертати — гроші вже ставали «не
їхніми», десь «щезали», застава
була далеко не в адекватному вимірі з кредитом. «А не могла бути
ситуація, коли банк надає позику
кредитору під неіснуючі в останнього майнові можливості, звичайно, за певну долю, за «відкат»?
— запитав я у представника «погорілого» банку.
— Таке не виключається…

В

На рахунку в нас — уже нулі.

«Не виключається» в перекладі на реальну ситуацію означає,
що це не виняток. Але чи багато
винуватців офіційного пограбування опинилося на нарах? Щось
не пригадую таких випадків.
А коли іноді наша «безкорислива»
Феміда і загратує кого, то він має
ключик до її серця. На пам’яті офіційний пройдисвіт–шахрай, такий
собі Мавроді, що створив фінансову піраміду, надурив у 1990-х
роках мільйони вкладників. Його

Однак баланс інтересів зникає
одразу, коли ви віддаєте свої гроші фінустанові: було ваше — стало
наше.
Подивіться, яка метаморфоза сталась на цьому ґрунті. Коли
раніше було проблемою взяти
кредит, позичку, то тепер чи не
кожна автозупинка, афішна тумба, дошка оголошень рясніє пропозицією: кредит готівкою — тільки паспорт і код, без довідки про
доходи, без застав і поручителів,

ситуація: багатомільйонні кредити
« Цікава
надавались кільком особам, серед яких знаходжу
імена волинських олігархів, що нині позиціонують
себе для публіки як благодійники.

»

запроторили в буцегарню, але
невдовзі випустили. Правильні відповіді на всі запитання дав
анекдот: «За що посадили Мавроді?» — «Не поділився». — «Чому
його випустили?» — «Поділився».
Безперечно, як аксіома, є
ситуація, коли у стосунках банку
і клієнта існує обопільна вигода,
бо вони взаємозалежні. Реально
банк повинен набагато більше
залежати від клієнта, аніж клієнт
від нього. Більше вкладників —
міцніша фінансова стабільність.

інші вигоди. І все це за 30 хвилин.
Прямо ангельська турбота про
нас!
Хіба це найбільше хвилюватиме клієнта? Головне — умови
повернення, проценти, під які
йому так «гостинно» дають позику. Все інше буде його головним
болем згодом. Не секрет, у банківський бізнес, як і у всякий інший, ідуть, щоб збагатитись. Але
тих, хто не має липких рук до чужих грошей, серед українських
банкірів, мабуть, можна перера-

хувати на пальцях однієї руки. Чи
може держава запобігти банківському шахрайству, здирству?
Викорінити його геть, безперечно, неможливо. Але звести до мінімуму, як це вже є у США, Європі, інших країнах, можна цілком.
На те потрібна політична воля.
Шлях до цього — невідворотність і жорсткість покарання. Але
хто це буде робити, коли бізнес
і влада сплять в одному ліжку?
Бо від того диявольського «шлюбу» виплодився мутант–байстрюк — корупція. Ця підступна
потвора–монстр фактично й керує державою. Захід хоче якось
переломити цю ситуацію. Але ж
що ми бачимо? Президентська
ГПУ, що покликана викорінювати
це страшне зло, ополчилась на
НАБУ, яке почало турбувати «священних корів». Олігархічному напівкримінальному бізнесу вигідна існуюча ситуація. Він не дуже
потерпає і від краху окремих
українських банків, бо у нього є
свої — офшори. Це страшна діра,
через яку витікають українські
капітали. Чи можна «зашити» її?
Однозначно. От тільки хто за це
візьметься? Президент? Верховна Рада? Кабмін? Не смішіть. Це
буде тривати доти, доки суспільство перестане бути інертним до
своїх же проблем.
Але як тільки ви підписали
Р

На Рівненщині влаштували флешмоб
на підтримку пораненого бійця АТО
Артема Яблонського, який минулого
тижня підірвався на розтяжці і пережив
операцію у Харкові. Акція
набрала обертів після того, як хлопчик
— похресник військовослужбовця
— опублікував у соцмережі фото з
хештегом «Артеме, ми з тобою»,
далі це повторили співзасновники
фестивалю «Тарас Бульба» та відділ
культури і туризму Дубенської
міськради. Номер картки мами бійця
5457 0822 3604 1435 (Інна Яцина).
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договір (умови якого треба читати з фінансистом, бо банківська
термінологія не для пересічних
громадян), то вже заковтнули
наживку, ви вже на кукані. Зрозуміло, кредит, позика для багатьох
просто необхідні. До цього підштовхує і низький рівень життя.
Нерідко буває, що кредит беруть,
аби погасити попередній.
Так, безумовно, коли позичали, то треба і віддавати. У строк,
обумовлений договором. І тут
банки стають немилосердними.
До грошовитих клієнтів це виправдано. Але немало кредиторів із різних причин опиняються
в безвиході щодо строків повернення позики. Скільки на цьому
ґрунті буває критичних, а то й
трагічних ситуацій! Вочевидь,
що умови кредитування треба
пом’якшити, не бути такими жорсткими до своєї клієнтури, яка
у відповідь на обіцяні банківські
принади йде до них і фактично
утримує їх.
А недавно у Волинському
відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», що
на вулиці Шопена в Луцьку, зіткнувся із зухвалим пограбуванням за формулою: «Як бідного
зробити ще біднішим». На свою
біду наше Братство як юридична особа є його клієнтом, має
жебрацький рахунок, на якому
більш як тризначної цифри не
буває, бо є благодійно–релігійною неприбутковою організацією, основне фінансове джерело
якої — внески. А більшість членів
Братства — пенсіонери. До невеликої суми, що була в касі, хотіли
перед святом Миколая долучити
йому для подарунків дітям 380
гривень. На рахунку їх не виявилось: банк зняв їх як покарання за
те, що ми не проводимо фінансових операцій. З чого? Та ще при
тому, що за операцію вираховують 150 гривень. Хіба нас можна
прирівняти до клієнтів із мільйонними статками? Виходить, треба
працювати лише на банк. Перед
тим з рахунку було знято 500
гривень. Та ж сама «провина».
Кажучи просто — грабунок, більшовицька експропріація, коли
забирають останнє. Адже це
наші, а не банківські гроші.
З приводу такого дикунського здирства я тричі звертався
усно і письмово до начальника
відділення Валентини Федчик.
Валентина Степанівна, треба віддати їй належне, уважно вислухала, обіцяла розібратись. Ото й
розібралась. А з приводу здирницької норми за операцію вселила надію, що коли банк зміцніє,
то, можливо, суму за фіноперації
й переглянуть. Отак і обібрали
нашого Миколая, а з ним і дітей,
до яких зібрався йти. Та, зрештою, ми таки поклали подарунки
йому в торбу. Хвилює інше. Як
тепер банк буде триматися без
нашої допомоги? Адже на рахунку у нас нулі, а поповнювати його
і таким чином зміцнювати банк
ми вже не будемо. Багатійте на
багатших! n
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n Повертаючись до надрукованого

ПРОПИЛИ… 8 ДІТЕЙ
На щастя, сьогодні зозулині малята вже зігріті теплом у нових родинах
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

инув рівно рік із того
часу, як наша газета
розповідала читачам
про резонансне позбавлення батьківських прав подружжя з Горохівщини. Тоді з етичних міркувань у своїй публікації
«У горе–батьків забрали вісьмох
дітей» я назвала 27-літню матір
Мирославою, а її 35-річного цивільного чоловіка — Іллею. Не називатиму їх справжніми іменами
і тепер. Не тому, що переймаюся
репутацією безсоромних чи то
безталанних, а заради дітей, які
підростають, мабуть, уже звикнувши до нових матусь і татусів,
до інших прізвищ і затишних світлиць–гніздечок. У батьківському
домі, куди малечу приносила з пологового відділення найрідніша
людина, було голодно і холодно,
наче у злої мачухи зі страшної казки. Принаймні так вирішили люди,
які бачили…
У січні 2017–го двійнятам
Славкові й Сашкові було по вісім
рочків, Іриночці — шість, Сонечці —
чотири, Ігорчику — три, Вадимчику
майже три, а Русланчик і Ромчик
мали лише чотири місяці від народження (імена дітей теж змінено). Їхні батьки потрапили в поле
зору правоохоронних органів,
служби у справах дітей Горохівської райдержадміністрації, сільської влади і громадськості ще від
народження первістків–двійнят,
але ніхто з них так і не зміг упросити, спонукати, змусити молоду
жінку навести лад у своїй оселі
і стати берегинею домашнього затишку, батька — подолати згубну
пристрасть до спиртного та влаштуватися на роботу.
Питання про позбавлення

М

гий і подружжя, усвідомивши,
що сталося, швидко наведе лад
у будинку і стрімголов помчить
за дітьми. Малеча ж сумувала
за мамою й татом, але протягом
трьох місяців ненька спромоглася
відвідати дітей тільки двічі. Отож
Горохівський районний суд не наважився знову приректи малят на
бездоглядність і назавжди забрав
їх у тих, хто так і не зрозумів свого
найбільшого щастя.
… Кажучи мовою офіціозу,
всі восьмеро діток Мирослави та
Іллі вже охоплені різними формами сімейного виховання — це
усиновлення, опіка та піклування,
прийомні сім’ї та дитячі будинки
сімейного типу. Словом, від си-

сумувала
« Малеча
за мамою і татом,
але протягом трьох
місяців ненька
спромоглася
відвідати дітей
тільки двічі.

»

сущої кіптяви, бруду і зважилися
на кардинальний крок — негайно
ініціювали засідання виконкому
сільської ради, на якому постановили забрати трьох найменшеньких діток із того пекла спершу
у дитяче відділення Горохівської
ЦРЛ, а п’ятьох малолітніх відвезти до Волинського обласного
центру соціально–психологічної
реабілітації у місті Ковелі. Мабуть,
сподівалися, що мине день–дру-

рітства малят врятували подружні пари, котрі мріяли про діточок.
Хочеться, щоб склалося щасливо
їхнє життя!
А що Мирослава та Ілля? Вони
досі живуть у п’яному тумані. Їхній
дім, який ще рік тому дзвенів дитячими голосами, тоді ж розколола
п’ятисантиметрова тріщина. Та
щілина, мабуть, неабияк злякала
ледачих господаря й господиню.
Замість «латати» її — подружжя
переїхало жити у сусіднє село, до
матері Іллі. В одній кімнаті й кухні туляться кілька дорослих, але
горілка робить їх байдужими до
тісняви і безладу, до холоду… Відібрала, певно, й пам’ять про те, що
у них є діти.
Розпитала в людей, на що
живуть, якщо це можна назвати
життям? Збирають у лісі хмиз, сухі
дерева — і пропивають їх. Іншу роботу односельці їм поки що не довіряють… n

і гармонія були іншими. Осягнути цю легенду. Це буде спроба
потрапити до того канону, який
існував майже 1000 років тому»,
— пояснила співачка.
Зараз вона працює над створенням молитовних розспівів
найбільш давнього походження
з Українським католицьким університетом, вивчає Устав Всенічної, рукописи та особливості
української молитви в музиці.
У рамках продовження глибокого духовного проекту «Молитва
Світла» співачка вже найближчим
часом планує зйомки музичного фільму в найбільш знакових
християнських храмах України —
Михайлівському Золотоверхому
монастирі, костелі Святого Миколая в Києві, у львівській церкві
Святого Андрія, гарнізонному
храмі Cвятих верховних апостолів

Петра і Павла, храмі Святих Ольги
і Єлизавети та інших. Для втілення
цього задуму Руслана з командою підготувала спеціальну робочу групу зі священиками різних
конфесій.
Крім того, серед героїв фільму про Різдво може бути кожна
українська сім’я: Лижичко закликає усіх співгромадян — від Заходу до Сходу України, від Північної
та Південної Америк до Австралії,
від мегаполісів до маленьких містечок і сіл — зняти та надіслати їй
відеоролики про власні традиції
відзначення зимових свят. І вже
наприкінці року в кінотеатрах, на
телебаченні та в інтернеті відбудеться запланована прем’єра
нового різдвяного фільму. «Адже,
де б ми не були, сідаючи за різдвяний стіл, стаємо однією родиною», — каже артистка. n

Старший інспектор Сніжана Лапків пригортає чужого малюка з такою ніжністю! Чому ж рідні батьки
байдуже прирекли своїх дітей на голод і холод в отчому домі?

горе–батьків їхніх прав щодо дітей
уперше постало у 2015 році. Тоді
суд дав шанс найперше матері —
довести, що вона здатна не лише
народжувати, але разом із чоловіком належно доглядати й виховувати синів і донечок. На жаль, так
не сталося. Попри те, що найлютіші звірі ніжно піклуються про своїх
дітей, люди здатні «обіймати» найдорожчих своєю безвідповідальністю і цинізмом.

У жовтні 2016 року, приїхавши
вже вкотре до цієї багатодітної
сім’ї, старший інспектор ювенальної превенції Горохівського відділу
поліції ГУНП у Волинській області
Сніжана Лапків, провідний спеціаліст служби у справах дітей райдержадміністрації Ольга Повзун
і сільський голова жахнулися від
запущеного вигляду малечі, від
страждань у мокрих пелюшках
двомісячних немовлят, від всюди-

n Із глибини віків

«ОТЧЕ НАШ» ВІД РУСЛАНИ
Українська співачка, переможниця міжнародного конкурсу «Євробачення-2004»,
у Святвечір презентувала відео на авторську версію найвідомішої молитви. Кліп
відзнятий у Софійському соборі, якому 2018-го виповнюється 1000 літ, і став
початком масштабного проекту «Молитва Світла»
Мирослава КОЗЮПА

услана Лижичко вирішила відродити стародавні
духовні традиції української молитви. Вона заявила, що нарешті береться за
створення великого фільму, який
вийде у 2019 році. За її словами,
ця ідея виникла ще під час навчання у Львівській консерваторії.
Остаточно ж до наміру відновити
легенду про чудотворну молитву
підштовхнули події на Майдані
під час Революції гідності взимку
2013–2014 років. «Коли людина вже ні на що не сподівається, покладається тільки на Бога
і звертається до нього. Це дає їй
неймовірну енергію і силу, і тоді
нічого не страшно», — каже співачка.
У Святвечір артистка разом
із чоловічою хоровою капелою
ім. Левка Ревуцького під час
святкового богослужіння у соборі Різдва Пресвятої Богородиці
в Конотопі організувала концерт
«Молитва Світла». Руслана виступила диригентом, ким насправді
і є за освітою, хоч для українців
більш звично бачити її в ролі співачки. Презентувала фрагмент

Р

Всенічної, авторську версію основних молитов — «Отче наш»,
«Богородице Діво, радуйся»,
«Світе тихий», «Алилуя», «Святий
Боже». Усі вони стануть частиною
літургії, яку Лижичко готує у співпраці з композитором Іваном
Небесним. До слова, вона стала
першою і єдиною жінкою, яка продиригувала легендарним хором.
У майбутньому артистка обіцяє
представити повну версію Всенічної, а також її сучасну — в хорово-

Оскільки вечір проходив у храмі,
то й підготувалася відповідно.
«Була дуже довга розмова з патріархом Філаретом. Коли він
зрозумів, скільки я пережила після Майдану і чому це роблю, дав
мені благословення», — зізналася
артистка. А ще зазначає, що написання духовного твору для неї
важливе не через особисту творчу
реалізацію, створення авторської
версії, а з точки зору відродження
і відтворення прадавніх канонів

людина вже ні на що не сподівається,
« Коли
покладається тільки на Бога і звертається до
нього. Це дає їй неймовірну енергію і силу,
і тоді нічого не страшно.
му та електронному звучанні. «Так
ми молились колись. Досконало.
Всю ніч, від заходу до сходу сонця, щоб побачити Божественне
світло…» — каже співачка.
На її думку, духовна музика
має своє особливе звучання і нині
вона як ніколи актуальна. «У нас
характерна молитва на одній ноті,
ми називаємо це «остінато співає слава», — каже виконавиця.

»

українського богослужіння.
«Я знаю про існування української чудотворної молитви. До
наших днів збереглися рукописи
розспівів ченців ХVІ–ХVІІ століть.
Для мене важливо зрозуміти,
чим така молитва неповторна, як
українці зверталися до Господа
колись. Я ставлю перед собою
завдання показати традиції тисячолітньої давності, коли і музика,
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Це не позування перед фотокамерою — це відчай кіборга.

КІБОРГ ВАСИЛЬ ШУМИК: «Я ВИЖИВ
У ТОМУ ПЕКЛІ. НА ЩАСТЯ ЧИ НА ЖАЛЬ…»
Катерина ЗУБЧУК

«ВИ, ХЛОПЦІ, УДОСТОЄНІ
ВОЮВАТИ ЗА ДОНЕЦЬКИЙ
АЕРОПОРТ. БАГАТО ХТО
З ВАС НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ…»
Василю Шумику, як він сам
каже, завжди подобалася служба
в армії. Він і його односельчанин
Сергій Шевчик навіть мали намір
після школи вступати у військове училище. Але життя склалося
так, що мрія ця не збулася. Зате
коли Василя призвали на строкову службу (він потрапив у спецназ 30-ї механізованої бригади
внутрішніх військ), то відчув себе
у своїй стихії. Після армії повернувся у Ворокомле. Як і багато волинян, їздив на заробітки
у Польщу. Одружився, ростив із
дружиною сина Сашка. Розлучення їхнє в 2004-му чоловік пов’язує
якоюсь мірою із тим, що дружина
не зрозуміла його, коли хотів іти
на війну в Ірак.
І ось весна 2014-го. Уже анексований Крим, у Донецькій та Луганській областях проголошені так
звані ДНР та ЛНР. В Україні почалася мобілізація.
— Викликали мене у районний
військкомат, — пригадує Василь,
— і у квітні, і у травні. Але тоді не
забрали. Звірили дані, сказали:

вався, що так мене зустріли, прямо з обіймами. Це було 10 серпня.
Видно, після втрат під Волновахою, в інших гарячих точках уже не
так охоче хлопці йшли в армію, як
це було навесні.
Вдома, збираючись у дорогу,
Василь сказав матері, що знову їде
у Польщу. Але материнське серце
не обманеш. Вона все зрозуміла.
Як каже жінка, на коліна падала,
просила найменшого сина, на

Якщо чесно, то
«
в якісь моменти я не
усвідомлював, де
перебуваю. Коли другий
раз контузило, хлопці
думали, що я збожеволів,
— усе рвався в атаку.

»

Бог почув молитви мами і зберіг її сина.

«Будьте вдома, нікуди не їдьте».
Правда, я ще влітку у Польщі побував на сезонних роботах. Але коли
там по телевізору побачив, що робиться на Сході України, — що там

»

уже війна, то відразу ж повернувся і наступного дня зранку поїхав
у райвійськкомат. «Добровольців
треба?» — спитав. «Звичайно»,
— почув у відповідь. І навіть здиву-

Відтепер читаємо нас по-новому:

ВІВТОРОК —
«Волинь-нова»
(16 сторінок);

ЧЕТВЕР —
«Волинь-нова»
(24 сторінки);

Якісно – українською!

«Цікава газета
на вихідні»
Відтепер нас можна передплатити
у будь-якому поштовому
відділенні України
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

Цікава —
до кави!

1 місяць – 11 гривень
3 місяці – 33 гривні
6 місяців – 66 гривень
Передплатний індекс для Волині – 60304, для Рівненщини
вне
ненщин
не
нщ
щин
ини
ни – 60312
6031
60
031
312
2,
для решти України — 60307

У комплекті з «Волинню-новою» – значно дешевше!

»

«ЦЕ БУЛО СПРАВЖНЄ
ПЕКЛО, НЕ ВИСТАЧАЛО
ТІЛЬКИ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ
ПРОТИ НАС»
6 січня 2015 року, на Святвечір, Василь Шумик був уже в Донецькому аеропорту.
Закінчення на с. 11

Читайте у завтрашньому випуску
«Цікавої газети на вихідні»:
▶ Нарече-

П’ЯТНИЦЯ —
«Цікава газета
на вихідні» (16 сторінок).

якого у неї вся надія на старості,
залишитись вдома. Казала: «Ти ж
здоров’я втратиш». Про загибель
боялася й думку допускати, хоч
знала, що це може бути.
— А дівчина, з якою у мене були
стосунки, — розповідає Василь, —
коли почула, що я зголосився добровольцем іти в АТО, поставила
ультиматум: «Або— я, або— війна».

Він вибрав війну.
— Я піду, не буду по лісах ховатися, — такою була його відповідь,
— захищатиму Україну, щоб ви
спокійно тут жили…
Про перші дні служби чоловік
пригадує:
— Я потрапив у 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду.
Три місяці був в «учебці» на Яворівському полігоні. Нас навчали, якщо коротко сказати, гарно
вбивати людей. Дуже серйозно
готували до випробувань на війні.
Не всі витримували фізичні навантаження — тільки так відсівалися.
У мене, наприклад, інструктором
був колишній французький легіонер, який знав, що таке війна не
з книжок чи чуток. Уперше про кіборгів я почув, коли ще вдома був.
У теленовинах показували бої за
Донецький аеропорт. Я дивився
і казав: «Мам, цим хлопцям треба
пам’ятник поставити». Тоді, звичайно, не знав, що і сам потраплю
туди.
Після «учебки» була зона АТО.
А потім Василь Шумик і його побратими почули: «Ви, хлопці,
удостоєні воювати за Донецький
аеропорт. Багато хто з вас не повернеться…»

▶ Чому потрібЦІКАВА
на Сергія
но навчитися
Нігояна і
себе прощати?
сьогодні
▶ Крім того,
приїжаж на 2 стоджає до
на вих ідні
рінках для
батьків
справжніх
Героя:
пань – схе«Люблю його – і це на все життя».
ма вишивки, котра допоможе
▶ Як наш козак привчив до кави
зробити ваше вбрання непоєвропейців.
вторним; поради, як збільшити
тепловіддачу батарей і щоб ваша
▶ Монахиня з Індії: «І тоді Бог скакерамічна плитка вдома засяяла
зав мені: Я тебе послав в Україну,
чистотою; а також слушні підказщоб ти зцілювала людей…»
ки про те, як правильно дбати,
▶ Гроші на школу: дати чи не дати?
аби мати акуратні красиві брови.

Газета

▶ У морозилці знайшли… тіла двох
немовлят.

▶ Історія України йому видавалась
нудною, тому написав найцікавіший підручник з її викладання!

▶ Він змусив людей платити за
своє марнославство і вкрав їхній
час.

▶ А ще для господинь – ціла
шпальта смачних рецептів; для
любителів розгадувати завдання
– сторінка «Гарбуз із секретом»
та кросворди; і для всіх, звісно,
– медична сторінка, рубрика «Так
ніхто не кохав», програма телепередач і гороскоп на наступний
тиждень.
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n Рубрика
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Автографи побратимів на прапорі нагадують про пережите разом.

»

Закінчення. Початок на с. 10

Хоч матері і тоді не сказав, де
знаходиться. Жінка, пригадуючи ті
дні, каже:
— Господи, — просила я, —
вбережи мого синочка. Добре, що
мобілки зараз є, то могла почути
голос Васі. А він весь час говорив:
«Мамо, я ще на полігоні». Не хотів
тривожити мене.
Ми зустрілися з Василем перед Старим Новим роком, якраз
через два роки після його перебування в Донецькому аеропорту.
Трохи більше десяти днів тривала
ротація, але які це були дні, знають
тільки ті, хто пережив таке випробування, кого назвали кіборгами
(до речі, самі бойовики) за надлюдську стійкість в обороні летовища, що тривала 242 дні.
— Це було пекло, — каже Василь. — Проти нас не використовували тільки ядерної зброї, а так все
було. Це дуже страшно… З 50 чоловік нашої роти 80-ї бригади (а ще ж
були і бійці 93-ї) багато загинуло.
А якщо і вижили, то залишилися інвалідами. Хтось — без руки, ноги,
у когось, як у мене, — контузія.
Після першої взводний хотів
відправити мене з аеропорту з «200ми» і «300-ми» вантажами. «Шум,
їдь», — казав, бачивши мій стан. Але
я навідріз відмовився, бо вирішив,
що буду тут до кінця. Хоч, якщо чесно, то в якісь моменти не усвідомлював, де перебуваю. Коли другий раз
контузило, хлопці думали, що я збожеволів, — усе рвався в атаку.
У цьому справжньому пеклі
особливо пізнаються люди — хто є
хто. Коли про це зайшла мова, чоловік сказав:
— Були не тільки герої, а й антигерої. Я чув, що один із наших на
Рівненщині містом керує — мером
став. І, як розповідали мені побратими, в інтерв’ю журналістам
говорив: мовляв, я бачив очі хлопців, які хотіли опинитися на моєму
місці, тобто одержати поранення
і бути в числі вивезених «300-х».
А насправді він просто втік з аеропорту. Чи той, що зі мною був на
зміні. Уявіть, мороз — 25 градусів.
У мене руки замерзають. Я прошу:
«Брат, візьми тепловізор, будь ласка, підміни мене». А він на це: «Я
на рації сиджу. Не можу». А з тепловізором можна було тільки без
рукавиць працювати, піднімаючись кожної хвилини з-за укриття,
щоб побачити, яка обстановка.
Але були і люди від Бога. Як Скиба
чи Сергійович, як я його називав
(прізвища не пам’ятаю). Його після ротації забрали від нас. Чи санінструктор Ігор Зінич, який одержав посмертно Героя України. Як
мовиться, метр із шапкою (через
це і Крохою кликали), але його
слово було для всіх законом. Він
— вроджений лікар. Чотири ротації
без зміни був в аеропорту.
Смерть могла настигнути кожної миті. І коли Василь відчув, що
може загинути, то написав своїй сестрі («братів у мене п’ятеро,
а сестра одна») есемеску. Він по-

просив вибачення за все і попрощався. Як то страшно було отримати таке повідомлення, знаючи
з телевізійних новин про втрати
в Донецькому аеропорту, розуміючи, що прощання із життям — це
не перебільшення чи якийсь невиправданий страх. Там, на війні,
у самому пеклі, — свої цінності. Це

— православний.
« ЯІ гріхами,
тобто
тим, скільки убив,
не хизуюсь. Ворога
в першу чергу треба
поважати.

»

розумієш, коли чуєш від Василя:
— Яка то розкіш була, коли
вдень наставав режим тиші і можна
було запалити «буржуйку» — погріти
руки і пізнати, що таке тепло. Випити
чаю і відчути, який він смачний.
15 січня після чергової контузії
Василя Шумика вивезли з Донецького аеропорту. Коли було повністю підірвано термінал і захищати
вже не було що, Василь лікувався
у госпіталі. Хтось із односельчан
першим побачив його і зателефонував рідним, щоб подивилися
новини по телевізору: мовляв, Василя вашого показували. Тоді вдома, увімкнувши новини, зраділи,
що син, брат живий, що він у госпіталі міста Дніпро — серед інших
бойових побратимів сидів і курив.
А потім і сам боєць подзвонив додому й розповів, що з Дніпра його
везуть до Львова. І вже туди поїхали сестра Людмила, братиха Надя.
А повернувшись, потішили матір,
що бачили Василя — живого, хоч
і не здорового. І Марія Сергіївна
подякувала Богу за те, що почув її
і зберіг життя синочка.
«МИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ
— ВІДПРАЦЬОВАНИЙ
МАТЕРІАЛ»
Коли їхали у Ворокомле, то
на душі був якийсь докір совісті,
що мали б зустрітися з кіборгом
значно раніше. Але після розмови з Василем думка змінилася.
Два роки тому ми б не почули від
нього багато того, про що він каже
тепер. Час, що минув, усе прожите
й пережите, на жаль, дають колишньому бійцеві підстави говорити
з розпачем:
— Я — відпрацьований матеріал для держави, яка використала
мене, коли виникла потреба.
Після Донецького аеропорту
було лікування в госпіталі, потім
— місяць реабілітації вдома. І знову — зона АТО. Мати бачила, що він
«ніякий» внаслідок контузій. «Синку, не їдь», — просила. А він одне
твердив: «Там мої хлопці, і я мушу
бути з ними». У березні 2015-го вирушив на Схід України.
— Були Авдіївка, Зайцево,
Попасне, Бутівка, — розповідає
боєць. — Від такого пекла, як в Донецькому аеропорту, вже Бог милував. Але бої ще були конкретні.

Це було ще до Донецького аеропорту...

Чи зустрівся ще зі своїми побратимами-кіборгами?
— З двома… А багато хто з такою ж контузією, як у мене, більше не повернувся на війну. Зате
2 серпня в 2016-му я їх побачив
у Львові, коли ми зібралися в День
ВДВ. Хоч, я вважаю, вони не достойні голубого берета.
А щодо того, що у десантників
України тепер берети не блакитні,
а темно-бордові, чоловік каже:
— Для мене символом залишиться мій голубий берет. Хоч
я його подарував лікарю в госпіталі.
А ще Василь говорив:
— Якщо чесно, то я не боявся смерті — ні в аеропорту, ні потім, в інших точках АТО. Не бачив
смислу життя після того, як стільки
побратимів втратив. А може, ще
й домашні обставини наклалися:
хотів, щоб мій син, якому зараз 18
літ, побачив, що батько — не якась
падлюка, а боєць, який віддав
життя за свою Батьківщину. Але
я вижив… На щастя чи на жаль…
Я ж торік ще на півроку підписував контракт і служив у Володимирі-Волинському — у 39-й зенітній бригаді. Міг синові, у якого зі
здоров’ям проблеми, допомогти
— собі із зарплати залишав тільки
на сигарети, каву і чай. Але закінчився термін, і змушений був повернутися додому, бо фізично не
витримував служби.
— Міг би поїхати у Польщу
на роботу чи в Білорусь, — додає
мати. — Між людьми був би, то,
може, йому легше було. Але ж
здоров’я Василь уже не має. Таким людям влада мала б приділяти
більше уваги. Я так думаю.
— Після трьох контузій у мене
ніякої інвалідної групи нема, — каже
кіборг. — Видали посвідчення учасника АТО, учасника бойових дій.
А мені стидно, коли в автобусі плачу за проїзд за пільгою. Даю гроші
водієві, а він дивиться на мене, як
на такого, що купив той документ.
А я ж здоров’ям своїм за нього заплатив. Хоч розумію, що таке ставлення, мабуть, не випадкове: дехто
має посвідчення учасника бойових
дій, хоч пороху і не нюхав.
Щоб одержати групу, треба
пройти обстеження. У 2015 році,
після «дембеля» старший брат завіз мене у госпіталь, коли побачив,
що я вже сам не свій. Пролікувався
тоді — ото і все. Треба ще лягати
на обстеження, щоб одержати групу, але у військовому госпіталі, як
мені сказали, черга. Обіцяли взяти
в лютому. Моя хвороба, як написано у медичних виписках, пов’язана
із захистом Батьківщини. Тільки хто
на це звертає увагу? Я розумію, що
зверху є негласне завдання не давати таким, як я, військової групи,
бо це ж державні кошти. А що мені
робити? Я вже не знаю, куди звертатися. Клянуся, такого дня нема,
щоб не боліла голова. По декілька
ночей не сплю, а якщо і засинаю, то
жахи війни не покидають.
В одному медичному документі вказано, що Василь Шумик

15 січня 2015 року одержав мінно-вибухову травму (закриту черепно-мозкову травму), контузію
головного мозку при виконанні
бойового завдання в ході АТО
в Донецькому аеропорту, перебуваючи в новому терміналі. В іншому — такий висновок: «Незначно
виражений невротичний розлад,
асоційований зі стресом…» Як тут
не погодитися із Василем щодо
«негласної установки» на те, аби
якнайменше учасників бойових дій
одержали військову інвалідність?
А звідси і ось такий відчай кіборга:
— Як мені далі жити у свої 40
літ? Мені що — в бандити йти? Як
би це гріховно не звучало, я свій
фізичний і душевний біль заливаю
алкоголем. П’ю — і мені так легше. Нікому не потрібний. Хтось із
кіборгів в депутати пішов. Хтось
посаду дістав. А я залишився на
мілині. Я — простий солдат. І цим
горджуся.
«ТО ВІЙНА: ЯКЩО НЕ ТИ
ВБ’ЄШ, ТО — ТЕБЕ…»
У перші хвилини нашої зустрічі
Василь Шумик сказав:
— Ви б краще моєму взводному подзвонили — нехай би він розповів про мене.
І навіть номер мобілки надиктував. Але слово за словом — і ми
розговорилися, розмова затягнулася не менш як на дві години. Чоловік, трошки посидівши на кріслі
зі спинкою, брав табуретку. А то й
опускався на підлогу — так, навпочіпки, йому було легше, спина
менше боліла. Проблема із хреб-

мені
« Тоді
аплодували. То
стріляти не можна,
а то — оплески.
З «калаша» я його
поклав.

»

том після того, як поносив бронежилет, що важить більше десяти
кілограмів.
— Ось він, мій «бронек», — показував чоловік свого рятівника.
— Якби не він, я міг би не раз загинути.
І тут же про волонтерку з Каменя-Каширського Ларису Глущук
розповідає:
— Вона мені і нічники (прилади
нічного бачення. — Авт.) присилала, й організувала збір коштів на
бронежилет. Звичайно, що рідня,
все село скидалися, хто скільки
міг, але її велика заслуга в тому,
що я мав належне обмундирування. Це ж був 2014-й — армія і не
одягнута, як треба, і не нагодована. Згадую, як потрапив на Яворівський полігон, то перша думка
була, ніби я десь у лісі, серед партизанів — одягнуті були хто в що…
Як свідок того, що Василь і досі
залишається солдатом, що пережите на війні не забувається, не
покидає його, — військова форма
на видному місці у кімнаті. А на ній

нагороди — зокрема, ордени «За
оборону Донецького аеропорту»,
«За мужність» ІІІ ступеня, які йому
вручили 2 серпня 2015-го, у День
ВДВ. І рюкзак — тут же, ніби напоготові: кинув необхідне — і на війну…
Василь пригадує, як убив першого снайпера сєпарів.
— Тоді мені аплодували. То
стріляти не можна, а то — оплески.
З «калаша» я його поклав. Може,
поки він перезаряджався.
Коли мова зайшла про те, чи
багато бойовиків убив, чоловік,
якусь мить помовчавши, сказав:
— Я — православний. І гріхами,
тобто тим, скільки убив, не хизуюсь. Ворога в першу чергу треба
поважати.
«Зачепившись» за слова «то
стріляти не можна, а то — оплески», згадую один із епізодів фільму «Кіборги». Приїхав на передову
генерал і кричить, чому відкривали
вогонь і тим самим порушили Мінські угоди. На це один із кіборгів
відповів: «Якби ми не оборонялися, то самі були б «200-ми». Василь
Шумик фільму не бачив («не було
де, може, колись по «тєліку» покажуть»), але з приводу «порушення
Мінських угод» розповідає, що так
і було:
— «Шум, припиняй вогонь, бо
режим тиші», — ці слова я чув не
раз від командирів. А як міг сидіти
і не стріляти, коли сєпари лізуть
і лізуть — то зліва, то справа? Командирам добре сидіти у кімнаті
і керувати…
І ще таке сказав кіборг:
— Дуже багато наших полягло в аеропорту. Особливо з 93-ї
бригади. Хоч, вважаю, був момент,
коли можна було усіх врятувати.
Я стояв на позиції і бачив, до чого
все йде. Казав нашому хвальоному розвіднику, що треба звідси забиратися, бо більше як добу ми не
витримаємо. Пропонував залишити в аеропорту мене і ще декілька
чоловіків-добровольців, а решту
вивезти. Менше було б жертв. Він
назвав мене панікером. І ось той,
хто звинувачував мене у панікуванні, наступної ночі тихенько втік, коли
вивозили загиблих і поранених.
Василь Шумик показує медальйон смертника («їх ми самі
собі робили»), якого носив разом
із хрестиком на грудях. І фотознімки з війни, на яких ще всі живі.
І говорив:
— Я зараз настільки втомився
морально, що думаю: чому не загинув? Ви не повірите, але навіть
у своєму селі від людей, буває,
чую: «Ми ж тебе туди не посилали». Так мені дехто прямо докоряє
за те, що воював: мовляв, навіщо
я і такі, як я, йшли, — віджали б
місто, два — і все. Я зневажаю
тих, хто ховався від мобілізації,
кукурузниками їх називаю. У мене
зовсім інша думка: якби не «Айдар», не наші батальйони, то на
одному-двох «віджатих» містах не
закінчилося б…
Власне, про цю свою позицію
такі бійці, як Василь Шумик, у Донецькому аеропорту написали на
стіні: «Честь — важливіше життя».
А згодом, вже коли настав час
«дембелю», на синьо-жовтому
стязі справжні герої залишали автографи на згадку про пережите,
серед яких і такий: «За нами Україна і правда».
…Відомо, що Президент
України Петро Порошенко під
час презентації фільму «Кіборги» сказав: «Я не сумніваюся
— ми звільнимо аеропорт, бо це
наша земля». А ще він пообіцяв
відновити летовище. І там залишити під склом уламки арматури, бетону і написати: «Слава кіборгам!», щоб століттями
жила пам’ять про їхній подвиг.
А мене не покидають слова
Василя Шумика — одного із тих
кіборгів, які вижили: «Для держави я — відпрацьований матеріал. Мене вона використала,
а тепер я нікому не потрібний».
Ось така гірка реальність. n
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мовився й брав кремнієві панелі по 220
доларів у Польщі, виготовлені на новій
німецькій лінії. Довелося місяць чекати
в черзі, щоб їх отримати.
Пан Василь запрошує у двір і пояснює, що його міні-станція повноцінно виробляє енергію лише два місяці. Панелі
у похмуру грудневу погоду давали приблизно 1 кіловат на годину. Якщо сонячно і без хмар, то модулі навіть у зимовий
день виробляють до 15 кіловат. Принцип
дуже простий, адже це класична електростанція. Немає сонця, то немає енергії.
На гаражі та літній кухні також спеціальна конструкція з кремнієвими фотомодулями. Кут нахилу він вираховував удвох
із зятем. Як пояснює дубенський раціоналізатор, панелі потрібно розміщувати
строго на південь, тоді можна досягнути
максимального ефекту. Звичайно, з монтажем більше клопоту, але якщо ставити й
вкладати гроші, то варто це робити з толком і не поспішати.
Один із найдорожчих приладів — перетворювач струму останнього покоління «Смарт», який коштує майже 4 тисячі
євро.

Василь Власюк: «Панелі виставлені строго на південь».

Раціоналізатор установив 108 модульних секцій.

ЗА МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ ЗМУСИВ СОНЦЕ
ПРАЦЮВАТИ НА СЕБЕ
Цей будинок на вулиці
Мирогощанській у Дубні
Рівненської області
відрізняється від інших своїм
зовнішнім виглядом: на даху
та металевих опорах перед
оселею встановлено сонячні
панелі. У дворі над гаражем
та хлівом також змонтовано
спеціальну конструкцію.
Використано 108 модульних
секцій загальною потужністю
30 кіловат на годину. Щоб
стати власником мініелектростанції, 52-річний
Василь Власюк узяв кредит
у банку — 800 тисяч гривень.
Ми побували у дубенського
енергетичного «олігарха» й на
власні очі побачили, як можна
змусити працювати… сонце

Під такими батареями навіть
у холод не мерзнуть квіти.

Кость ГАРБАРЧУК

ВІД ІДЕЇ ДО ВТІЛЕННЯ — 5 МІСЯЦІВ
Спочатку пан Василь категорично
відмовлявся від інтерв’ю: мовляв, поки
нічого розповідати. Лише коли дізнався,
що ми з Волині, то погодився, бо свого
часу здобував другу вищу освіту в Луцьку — закінчив відділення Міжрегіональної
академії управління персоналом за двома
спеціальностями.
— Площу панелей я не заміряв, але
загальна вага всіх трьох конструкцій —
2 тонни 100 кілограмів, — розпочав нашу
розмову власник справжньої сонячної
електростанції. — Від ідеї до втілення минуло лише 5 місяців: перші роботи — наприкінці квітня, а підключилися до мережі
в кінці жовтня. Якраз розпочалася похмура дощова погода. Щодня моніторю й записую показники.
Запитую у пана Василя, коли у нього
з’явилося бажання стати енергетично незалежним?
— Все розпочалося з того, що я ці-

Перетворювач струму коштує майже 4 тисячі євро.

Україні 80 відсотків китайського обладнання для сонячних
« Велектростанцій,
яке значно дешевше. Але він від такого
відразу відмовився й брав кремнієві панелі по 220 доларів
у Польщі, виготовлені на новій німецькій лінії.
кавлюся всім нетрадиційним відтоді, як
здобув свій перший фах, — пояснює він.
— Закінчив Дубенське медичне училище й 15 років працював фельдшером.
Захопився лікувальним масажем та мануальною терапією, вправляв спини та
спинні грижі. У мене вуличне прізвисько
Доктор. Планував відкрити власну аптеку, але не склалося. Як з’ясувалося,
моєї фельдшерської освіти було не достатньо, потрібно ще мати диплом фармацевта. А ми тоді вже торгували канцтоварами. З аптеки стала бібліотека,
— усміхається власник крамниці товарів
для школярів.

»

Бажання мати свою сонячну електростанцію у Василя Власюка з’явилося
ще років десять тому. Тільки тоді це було
страшенно дорого. Воно й зараз не дешево, але більш реально. Занадто великі затрати, на які не було власних коштів.
Тому коли одного вечора прочитав в інтернеті, що «Укргазбанк» надає кредити
під сонячні електростанції, то він ризикнув. Але радить усім, хто захоче, дуже
уважно читати умови договору, бо там є
чимало нюансів, які потрібно враховувати. Під заставу банк узяв електростанцію.
Пан Василь не згодився ризикувати будинком.

ЗАТРАТИ ПОВИННІ ОКУПИТИСЯ
ЧЕРЕЗ 8 РОКІВ
Цікавлюся у дубенського ентузіаста, у скільки ж йому обійшлася сонячна
електростанція й коли він зможе окупити
її вартість?
— Якщо рахувати з усіма затратами,
то панелі з монтажем та необхідним дуже
дорогим обладнанням коштують мільйон гривень. З них 800 тисяч — кредит.
Я порахував, що потрібно 8 років — це
максимальний термін, щоби повернути
затрачені кошти. То справді довготривала
інвестиція. А може, це станеться й швидше — все залежить від погоди. Адже клімат змінюється й у нас нині значно більше
сонячних днів. Нехай панелі попрацюють
хоча б рік, тоді можна буде приблизно визначитися й порахувати.
За словами Василя Власюка, в Україні 80 відсотків китайського обладнання
для сонячних електростанцій, яке значно
дешевше. Але він від такого відразу від-

УКРАЇНЕЦЬ, ЯКИЙ БУДУЄ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНУ УКРАЇНУ
— Мене часто запитують, чи вигідно.
Це ризик, хоча виробник дає гарантію й
обіцяє, що і через 25 років ці модулі даватимуть 80 відсотків енергії, — пояснює
наш співрозмовник. — Думаю, за цей час
з’являться значно досконаліші моделі, адже розробники також не стоять на
місці. Технології дуже швидко розвиваються. Зараз уже споруджують сучасні
енергоощадні будинки, в яких покрівля є
сонячним фотоелементом. І вже нічого не
потрібно винаходити. Станція мені кредит повертає сама, я нічого не втрачаю.
Тим більше, що працює «зелений тариф».
Мені краще зайву енергію продати, за яку
платять 4,5 гривні за кіловат. Ось така виходить арифметика. Все, що ти не використав, у тебе купує держава. За розрахунками, у червні, коли найдовший день,
модулі повинні виробляти до 5 тисяч кіловат на місяць.
Завжди цікаво спілкуватися з людьми, які не плачуться, не проклинають
владу, а власними руками будують Україну. Серед них — дубенський підприємець
на прізвисько Доктор, який уже виношує
нову ідею.
— Звичайно, найкращий варіант — це
встановити таку електростанцію, яка б
поверталася за рухом сонця. Як запевняють фахівці, її ефективність більша на 50
відсотків від моєї стаціонарної. Вона вже
могла б заробляти та приносити реальний прибуток. Я й місце відповідне придивився в одному селі на горбку. Взимку
буде більше часу, то потрібно сісти й усе
порахувати, — ділиться з нами своїми
перспективними планами пан Василь.
Він уже має досвід та величезне бажання. Каже, що якби зараз встановлював
таку станцію, як у нього в дворі, то вона
обійшлася б дешевше. Дуже багато беруть
за монтаж та за комплектуючі деталі.
***
В Україні вже понад 20 літ говорять
про енергетичну незалежність із високих
трибун, але реальних кроків зроблено не
так багато. Час від часу чиновники хваляться успіхами в цій галузі. Насправді
все тримається на ентузіазмі таких людей, як Василь Власюк, котрі за власні
кошти реально будують енергоефективну
країну.
Відеоінтерв’ю з Василем
Власюком дивіться незабаром
на нашому сайті VOLYN.COM.UA.
Р Е К Л А М А

ЧОМУ ВОЛИНЯНКА НЕ ПОБАЧИЛА
У ШВЕЦІЇ ЖОДНОГО СМІТНИКА
Фото з особистого архіву Тетяни ЯРОШУК.
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Із Тетяною Ярошук я познайомилася в Новому Загорові, коли готувала матеріал для чергової сторінки
«Квіткова підкова». Її мама,
Неоніла Федорівна Кренц,
не тільки виростила біля
хати море квітів, а й цілий
ліс на двох гектарах свого
паю. І спочатку на слова
Тетяни, що в них росте навіть енергетична лоза, я не
особливо звернула увагу. Та
коли з подальшої розмови
довідалася, що незабаром
Тетяна Миколаївна, головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури,
інвестицій та економічного
аналізу Локачинської райдержадміністрації, вирушає
до Швеції для вивчення досвіду енергозбереження, то
зрозуміла, що та енергетична лоза на узліссі — зовсім
не випадковість. Оскільки
проблема енергоефективності сьогодні хвилює всіх,
ми домовилися, що після
повернення вона розповість, чим же у цьому плані
здивували шведи
Тетяні Ярошук до душі й квіти, і проблеми енергоменеджменту.
Валентина ШТИНЬКО

«ТАМ ВОДУ П’ЮТЬ
ПРОСТО З-ПІД КРАНА
— ВОНА ВІДПОВІДАЄ УСІМ
САНІТАРНИМ НОРМАМ»
— Тетяно Миколаївно, спочатку розкрийте секрет, як ви
потрапили у цю поїздку?
— На сайті Держенергоефективності побачила оголошення
про конкурс на участь у десятиденному тренінгу з питань енергоефективності та енергозбереження. Потрібно було виконати
певні завдання. Вирішила спробувати. Секрет був лиш у тому,
що нікому про це не зізналася: ні
рідним, ні колегам, щоб не було
соромно, якщо нічого не вийде.
Як бачите — вийшло. Цей тренінг був організований у рамках
проекту
«Енергоефективність
та енергетичний менеджмент
в об’єднаних територіальних
громадах», що виконується за
дорученням уряду Німеччини
у співпраці з проектом «Енергоефективні реформи в Україні».
Все це звучить трохи складно.
Простіше кажучи, за результатами конкурсу відібрали 50 учасників, щоб надати їм професійну
тренерську підготовку у сфері
енергоефективності та енергозбереження. А вони у свою чергу
зможуть консультувати об’єднані
територіальні громади та Центри
розвитку місцевого самоврядування із цих питань. Бо це не
лише наші кошти, а й якість життя.
Серед основних предметів
навчання були: організація системи енергетичного менеджменту в ОТГ, проведення енергетичних аудитів та підготовка
технічно-економічних обгрунтувань, енергетичний моніторинг
та методи збору інформації, забезпечення ефективної експлуатації будівель і обладнання та
багато чого іншого.
— Чим передусім здивувала Швеція?
— Стабільністю й націленістю
в майбутнє. Планують шведи на
20–30 років уперед. Це відчувається у всьому. Довелося розмовляти з українкою, яка живе
і працює там кілька років. Вона
за цей час купила собі трикімнат-

переробки відходів на електрику
« Програма
та енергію для обігріву набрала тут таких
обертів, що на звалища відправляється менше
чотирьох відсотків сміття, тоді як по Європі —
в середньому 38%.

»

ну квартиру, сплачує всі податки
і внески у пенсійний фонд, плануючи день завтрашній, при цьому
їй залишається ще на гідне життя
сьогодні. Не так, як у нас: складаємо гроші на пальто, а через півроку можемо купити за цю суму
хіба що гумові чоботи…
Для нас було дивиною, що
у Швеції нема смітників, хоча там
кількість сміття на одну особу
майже удвічі більша, ніж в Україні. Але 99 відсотків його переробляють. Для населення не є проблемою сортування побутових
відходів уже на виході з квартири,
потім вони потрапляють у спеціальні труби, заховані під землею,
окремі для кожного виду, і далі —
на сміттєпереробні лінії.
Програма переробки відходів
на електрику та енергію для обігріву набрала тут таких обертів,
що на звалища відправляється
менше чотирьох відсотків сміття,
тоді як по Європі — в середньому
38%. Решта або переробляється, або надходить у сміттєспалювальні печі. За рахунок цього
нагрівається вода, яка обігріває
житлові та адміністративні будівлі, забезпечуючи до 20 відсотків
центрального опалення, яке там
домінує.
До речі, шведи п’ють воду
просто з-під крана, вона там відповідає усім санітарним нормам.
Очисні споруди розташовані
в горах, вочевидь, з метою економії землі, яка там кам’яниста,
значно гірша, ніж у нас. Стоки
перетворюють на біогаз, органічне добриво і воду. Громадський
транспорт їздить на біогазі, а до
2040 року планують повністю перейти на електромобілі. Зараз
вони масово зносять старі промислові зони і на їхньому місці
зводять житлові квартали. Але
до будівництва ставляться дуже
відповідально. Там передбачені
школи, дитсадки, зелені зони,
де вільно можуть розгулювати,

наприклад, зайці та лосі. Житло будують державні і приватні
фірми, будинки утеплюють, частина приміщень призначена для
продажу, а частина — для найму.
Теплопостачання централізоване, приватні фірми контролюють
стан тепломереж, і там не буває,
щоб посеред зими прорвало трубу і без тепла залишився цілий
квартал, як оце у нас нещодавно
трапилося в Одесі.
«А В НЕБІ
НАД СТОКГОЛЬМОМ
ЗУСТРІЛИ…
СВОГО ЗЕМЛЯКА»
— Чи справді «потомки вікінгів» такі стримані й нордичні? Яке враження справило
людське спілкування?
— Я зробила висновок, що
шведи відкритіші, розкутіші, щиріші, ніж, зокрема, наші державні
чиновники. Архітектор, який працював із нашою групою, не посоромився розповісти, що його
піджак виготовлений із вторсировини. Були на прийомі в голови адміністрації регіону Уппсала
пана Йорана Енандера — також
найкращі враження від щирості,
гостинності, бажання поділитися своїми набутками. До речі,
Уппсала четверте за величиною
місто Швеції, яка поділена на
21 лен (lan — губернія. — Авт.),
а вони у свою чергу поділені на
284 комуни.
Звісно, нас передусім цікавили особливості тамтешньої
енергетичної політики. Ми ознайомилися з принципами функціонування місцевого виробника
тепла, електрики, газу та холоду,
який належить шведській державній компанії «Vattenfall», із
системою енергоменеджменту
в Академічній лікарні регіону. Але
не менш цікаво було побувати
у величному кафедральному соборі Уппсали, довідатися, що тут
є дім-музей Карла Ліннея, швед-

ського ботаніка, зоолога, лікаря,
чиє ім’я відоме кожному з нас ще
зі школи. Це він сказав якось про
себе: «Бог створив, а Лінней систематизував».
Із Уппсалою пов’язаний сучасний шведський підприємець,
засновник ряду мережевих проектів, зокрема, Скайпу, — Ніклас
Зеннстрем.
— А чим запам’ятався
Стокгольм?
— У столиці ми жили на головній пішохідній вулиці Королеви у самому центрі. Тут багато
кафешок, бутіків, магазинів. Кажуть, якщо не був на цій вулиці,
значить, не був у Стокгольмі.
Хоча ми мали дуже насичений
графік, увечері обов’язково ходили на прогулянку, щоб насолодитися красою міста. У цю пору
там світловий день особливо короткий, тому шведи використовують дуже багато підсвітки, але
при цьому горять енергоощадні
лампочки.
Жодного разу не зустріли ні
безхатька, ні п’яного. Міцний алкоголь тут дуже дорогий, купити
його можна тільки у спеціалізованих магазинах. І взагалі, шведи з осудом дивляться на тих,
хто дозволяє собі випити після
робочого дня. Тут культивується
здоровий спосіб життя. З нагоди свят надають перевагу вину
і пиву. Місцева кухня нам дуже
сподобалася — і рибні, й м’ясні
страви дуже смачні.
Коли вже поверталися додому, трапився цікавий випадок.
Перед вильотом ми розмовляли
про те, що стюардесами працюють переважно дівчата. А тут
у літаку нас зустрічає стрункий
хлопець, на бейджику у нього
написано «Володимир Лавренюк». А в нашій групі був Петро
Лавренюк із Луцька. Спочатку не
наважувалися, а потім запитали
у стюарда, чи він часом не з Волині? Відповів, що з Нововолинська. Ось так у небі над Стокгольмом зустріли свого земляка…
— Тетяно Миколаївно, чи
ділилися вже з кимось своїми
враженнями і що думаєте робити із набутими знаннями?
Адже перед тим ви були і в Німеччині.
— Впевнена, що у нас також
зрештою запровадять посади
енергоменеджерів, і я хочу себе
в цьому плані реалізувати. Розпорядники бюджетних коштів
знають, що витрати на енергоносії — одна з найвитратніших
статей бюджету. І коли ціна на
них постійно зростає, а стан будівель і внутрішньобудинкових
інженерних систем із кожним
днем стає все гіршим, пора подумати про способи економії
коштів. У Житомирській міській
раді, наприклад, давно звернули на це увагу і там уже працює
система енергомоніторингу, що
дає змогу економити кошти на
енергоносіях, а не на скороченні
людей із посад. Питання організації енергоменеджменту на
державному рівні є вкрай актуальним. У багатьох ОТГ голови
уже прийняли рішення про запровадження
енергоменеджменту та енергомоніторингу. Поступово це стане нормою.
Ну а враженнями, звісно, ділилася з рідними, друзями, більш
ніхто не запропонував поспілкуватися, крім «Волині-нової».
Деякі знайомі відверто заздрять:
мовляв, надурняк у Швецію з’їздила. Але це була не прогулянка,
а серйозна робота, яка мені до
душі. n
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ПОМЕРЛИ ЗІ СЛОВАМИ:
«СЛАВА УКРАЇНІ!»
Про двох українських повстанців — Антона Мельничука та В’ячеслава
Новосада, які були страчені у Луцьку в січні 1945 року, — писали вже не раз.
Проте, переглянувши кримінальні судові справи хлопців, вдалося знайти нові
подробиці їхніх біографій. Сьогодні пропонуємо життєпис Антона Мельничука
Фото Сергія НАУМУКА.

СТАВ ПОВСТАНСЬКИМ
ЗБРОЯРЕМ
Народився він у 1920 році
в селі Бужани нині Горохівського
району. Мав ще двох молодших
сестер — Софію та Ольгу. На
момент арешту Антона вони
проживали разом із матір’ю
Меланією Степанівною. Батько
на той час уже помер.
Антон закінчив 4 класи
школи. Невисокий рівень освіти
видають підписи повстанця
на багатьох документах. Так,
в анкеті заарештованого він
підписується «Міелничук А.»,
у постанові про обрання запобіжного заходу та ордері на
обшук — «Міельнічук А.», а під
протоколом допиту від «Міельничук А». Здобув спеціальність
слюсаря і фахівцем, видно, був
непоганим.
У 1943 році до Мельничука
підійшли його односельчани
Федір Костюк та Олександр
Заєць і запропонували ремонтувати повстанцям зброю, на що
той погодився. Антон отримав
псевдо Сам. За його власними
підрахунками, він полагодив
35 гвинтівок, 1 кулемет Дегтярьова, 2 автомати та 1 пістолет.
Наприкінці літа 1944 року
Антона мобілізували в Червону
армію і направили у Рожище.
Там зібралося близько 1200 чоловік, яких повели у напрямі на
Володимир-Волинський. У лісі
колону обстріляли повстанці. Частину супроводу вбили,
призовники розбіглися, а дехто
перейшов в УПА, як це зробив
Мельничук із товаришами. Їх
відвели в загін, записали дані
і відпустили, наказавши з’явитися в потрібне місце через два
дні. Проте повстанців хлопець
там уже не знайшов (а може, й
не шукав — із протоколу допиту
не зовсім зрозуміло) і став переховуватися.
10 вересня до нього прийшли Вітровий та Славко
і запропонували піти в УПА, на
що Антон погодився і знову став
ремонтувати зброю. Отримав
псевдо Ростик. Полагодив 7–8
гвинтівок, 3 автомати та 2 кулемети. Оскільки добре справлявся з обов’язками, то через три
тижні його призначили ройовим.
До складу його роя входив
Федір Степанюк, решту він знав
на псевда: Пилипенко, Герасименко, Дмитро, Грізний, Міхал,
Василь. На озброєнні мали автомат, ручний кулемет та гвинтівки.
Рій входив у чоту Вітролома сотні
Базаренка. За даними Мельничука, на початок серпня 1944
року в Берестечківському районі
було 218 повстанців, потім їх
розбили, і чисельність вояків
скоротилася до 85.
ПІСЛЯ АРЕШТУ ВТІК
ІЗ ЛЬОХУ
Далі надамо слово самому
повстанцю.

Фото Олександра ФІЛЮКА.

Сергій НАУМУК

Пам’ятна дошка повстанцям на місці страти.

«Я зі своїм роєм їздив за
гарматою, яка стояла у ржищівських болотах. Для цього мобілізував коней у жителів Широкого
(нині Горохівського району. —
Авт.) Гармату привезли у сотню.
Коли везли, то жителі Широкого повідомили, що в Олекси
Красюка є гарматне мастило,
яке було необхідне нам для змащування гармати. Але Красюк
відмовився його дати. Проїхали
з півкілометра, зупинилися
відпочивати і вирішили спалити
хату Красюка. Для цього відправили чотири чоловіки (я зі свого
роя відправив Герасименка).
Через три дні я взяв Федора
Степанюка, Василя та Міхала
і поїхав в ліс біля села Бужани,
де знаходилася друга гармата,
яку також доставили в сотню.
Коли привезли гармату
в сотню і прилягли відпочивати,
то черговий повідомив, що почалася облава. Я зібрав рій, і ми
зайняли оборону. Я схопив кулемет, але випустив тільки одну
чергу, бо його заклинило. Ми
відступили в село Барилів (нині
Радехівського району Львівської
області. — Авт.) З боку повстанців втрат у цьому бою не було.
У жовтні я вийшов на зв’язок
з чотовим Вітроломом, який
перебував у лісі. Там нас оточили бійці Червоної армії, і ми
стали прориватися з оточення.
При прориві було убито 13–14
повстанців. Я побачив, що становище безвихідне, і заховався
у схрон. Бійці Червоної армії помітили нас і наказали вилазити.
Але з нас, шести чоловік, ніхто
не виліз. Тоді солдати кинули
гранату. Двох повстанців убило,
а я та ще троє повстанців здалися. Мене привезли в Радехів
і посадили в льох. Там був отвір,
забитий дошками. Я їх зірвав
і о 9-й годині вечора втік. Пішов
у село Брани, де перебував
у свого знайомого в схроні до
моменту затримання», — розповідав Ростик.

Судова справа Ростика досі зберігається
в архіві УСБУ у Волинській області.

Особистий підпис та відбиток пальця Мельничука.

Зібрав рій, і ми зайняли оборону. Я схопив
« кулемет,
але випустив тільки одну чергу,
бо його заклинило.
На суді Мельничук додав
ще одну деталь до епізоду зі
спаленням хати: він сказав, що
коли хлопці полізли на горище
(вочевидь, шукати мастило), то
Красюк вистрілив із гвинтівки
— і «наші бандити» втекли. Після
цього й було прийнято рішення
спалити хату. Чому цього немає
у протоколі допиту — хтозна.
Чи то хотів виправдати свої дії
в очах радянських суддів, чи
спочатку просто упустив цей
момент.
ДЕЯКІ ДЕТАЛІ ЗІ СПРАВИ
РОСТИКА
Взяли його у криївці в Бранах. Він мав при собі гвинтівку
та 15 патронів. Оце й усі дані
про арешт. Як, хто доніс — ця
інформація не потрапила на
сторінки справи.
Постанова на арешт Антона
Мельничука датована 23 ли-

»
стопада 1944 року. Її виписав
оперуповноважений відділу боротьби з бандитами Берестечківського РВ НКВД у Волинській
області молодший лейтенант
держбезпеки Єкимов. Начальник Берестечківського РВ НКВД
лейтенант держбезпеки Попов
та начальник УНКВД у Волинській області полковник держбезпеки Яковенко погодили цей
документ.
Того ж дня, 23 листопада,
— постанова про обрання запобіжної міри — утримання під
вартою. Самому арештованому
постанову оголошено 21 грудня
1944 року, про що свідчить його
підпис.
Хоча в анкеті Мельничука,
заповненій тим же Єкимовим, датою арешту вказано 22 листопада. Проте є ще один документ із
найранішою датою. 18 листопада
черговий Берестечківського РВ

НКВД лейтенант міліції Роговий
у присутності міліціонерів Богатова та Носова провів особистий
огляд затриманого Мельничука
і склав відповідний протокол.
А згадані постанови на арешт
виписували заднім числом.
Лише 18 грудня Єкимову
виписаний ордер на арешт та
обшук Мельничука, а 21 грудня
старший оперуповноважений
відділу боротьби з бандитизмом
УНКВД у Волинській області
лейтенант Попов підписав постанову про прийняття справи
до розгляду та початок розслідування щодо Мельничука та ще
двох осіб (пізніше розслідування щодо них виділили в окреме
провадження).
Перший допит датований
21 листопада (з доповненням
від 28 листопада), останній
— 21 грудня. За цей період був
допитаний товариш і підлеглий
Мельничука — Федір Степанюк,
якого використали як свідка.
ВИРОК І СТРАТА
ПЕРЕД ВОДОХРЕЩЕМ
26 грудня 1944 року старший оперуповноважений ВББ
УНКВД по Волинській області лейтенант держбезпеки
Панов виписав постанову про
пред’явлення звинувачення.
16 січня відбулося виїзне судове
засідання Військової колегії
Верховного суду СРСР. Головував генерал-майор юстиції
Романичев, членами засідання
були підполковник юстиції Дубінін, майор юстиції Прокопович,
секретарем — полковник юстиції
Козлов. Участь брав і заступник військового прокурора
Львівського військового округу
підполковник юстиції Руденко.
Вирок був таким: «Мельничука піддати смертній карі через
повішання. Майно конфіскувати.
Вирок остаточний і оскарженню
не підлягає і негайно виконується». Вирок виконано в Луцьку
18 січня о 13.30.
Як відомо, про страту
повстанців писав відомий письменник Анатолій Дімаров, який
на той час працював у редакції
газети «Радянська Волинь».
Завдяки старовижівському
краєзнавцю Миколі Шаясюку
збереглися неопубліковані
досі спогади вчительки із села
Мизове Надії Жолинської, які він
записав.
Надію та ще п’ятьох мизівських дівчат, які були на
вчительських курсах з жовтня
1944 року по січень 1945-го,
примусово послали на страту
бійців УПА. «Коли вішали на базарній площі бандерівців, також
якийсь тип спостерігав за нами,
студентами, чи не плачемо, бо
картина була жахлива. Не буду
тепер описувати, бо як згадаю
все те, то мурашки по спині…»
— писала Надія Жолинська.
Після здобуття Незалежності
справу Антона Мельничука, як
і багатьох інших, переглянули.
У 1997 році у висновку щодо
архівної кримінальної справи
Мельничука т. в.о. військового
прокурора Західного регіонального управління, полковник
юстиції Леонід Лузан (пізніше
він дослужився до звання генерал-майора, займав посади
військового прокурора Центрального та Західного регіонів,
набув елітне житло в престижних районах Києва та Львова)
написав: «Матеріалами справи
доведено, що Мельничук своїми
діями вчинив шкоду воєнній
моці Союзу РСР, його державній
незалежності, зокрема в складі
стійкої озброєної групи бойовиків УПА брав участь у боях із
підрозділами Червоної Армії,
в нападах на мирних громадян,
руйнуванні комунікацій, а тому
притягнутий до кримінальної
відповідальності обґрунтовано».
Хто б сумнівався. n
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ЙОРДАНСЬКА ВОДА
ЗЦІЛЮЄ ТИХ,
ХТО ЩИРО ВІРУЄ
Сьогодні пiсля вечiрньої служби
та завтра після утренi принесемо
із храмів додому цей еліксир здоров’я,
що є ліками не тільки від хвороб,
а й від усього лихого
ідомо, що йорданська
вода не псується, зберігає свіжість і цілющу
силу до наступного дня
Богоявлення і довше. Вчені пояснюють це планетарними явищами, що відбуваються в час,
коли «розкриваються небеса».
Дослідження засвідчують, що
саме 18–19 січня вода набуває
незвичних властивостей — змiнюються її бiополе, кислотно–
лужний баланс, електропровiднiсть, частотний спектр, який
стає подiбним до електромагнiтних випромiнювань здорових
органiв людини, завдяки чому й
відновлюється їхня нормальна
діяльність, зміцнюється імунітет.
Але найбільше відчувають цілющу силу свяченої води істинно
віруючі люди, які свідчать, що

В
«Жити треба задля добрих справ», – переконаний Яків Чуль.

«Я ЩЕ ЗДУЖАЮ
І ДО КИЄВА ДІСТАТИСЯ,
ЩОБ ГРОМАДІ ДОПОМОГТИ»

компанію», «на спір», щоб перевірити свої фізичні можливості — не
варто. Незважаючи на твердження, що йорданська вода змиває всі проблеми і хвороби, при
відсутності віри ефекту не буде.
Звертайтеся зі щирими словами
до Бога, відвідуйте храм, сповідайтеся, причащайтеся — і Господь обов’язково зміцнить ваш
дух і оздоровить тіло.
Лікарі застерігають, що при
хронічних захворюваннях серцево–судинної, дихальної, ендокринної та нервової систем,
запаленнях, патологіях внутрішніх органів треба проявляти
зважений підхід до водохрещенських традицій. Не варто
вибиратися до водойми наодинці, тим більше, хильнувши «для
відваги» спиртного. Найкра-

Так відреагував 95-річний Яків Потапович Чуль із села Ворона
Ковельського району на запитання про те, де бере він сили
їздити до Луцька, оббивати пороги чиновницьких кабінетів,
відстоюючи інтереси земляків
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«І ЦЕРКОВНА КНИГА
МІЙ ВІК
ПІДТВЕРДЖУЄ…»
На четвертий поверх нашої редакції Яків Потапович
піднявся сходами, не нарікаючи на відсутність ліфта. Бадьорий, активний чоловік, якого
язик не повернеться назвати
стареньким дідусем. А каже,
що давно «розміняв сотку».
— Літ я собі не добавляв,
у паспорті точна дата народження — 23 жовтня 1922 року.
І метрику мав, і церковна книга мій вік підтверджує, сам
у Рокитниці в храмі її бачив, —
розвіяв наші сумніви статечний відвідувач. — Може, тому
й тримаюся, що завжди в русі.
То за клуб «воював», тепер
— за сільський магазин. Біда
тільки, що зір уже підводить.
Розмовляє Яків Потапович
гарною літературною мовою,
має на диво добру пам’ять,
чудовий слух, викладає думки чітко і ясно. Тож гріх було б
не розпитати його, як вдається у досить поважному віці
залишатися у формі. Чоловік
скромно віднікується:
— То колись я скрізь встигав, і на роботі, і вдома. Раніше мав добре хазяйство, але
уже два роки як коня мусив
збути. Добре, що перед тим
навозив собі дров на кілька

зим. І на городі вже не робив
торік. Діти кличуть, щоб до них
ішов жити. Дочка — у Любешові, син — ближче, у сусідньому
селі. Обоє — вчителі за фахом.
Але я сказав, що поки даю собі

тому
« Може,
й тримаюся,
що завжди
в русі. То за клуб
«воював», тепер
— за сільський
магазин. Біда
тільки, що
зір уже
підводить.

»

раду, буду у своїй хаті. Десять
років тому жінку поховав, звик
уже бути сам.
Слово за словом — розговорилися. Розповів Яків Потапович, що замолоду мусив набідуватися. Ріс у незаможній
селянській родині. Довелося
пройти Другу світову. Не було
ще й 22 років, як забрали в армію, завезли у Татищево на
Саратовщині, де багато хлопців–західняків у 1944–му погинуло. Звідти — на фронт. Брав
участь у звільненні Прибалти-

ки, на території Пруссії був поранений –13 осколків дістали
хірурги у госпіталі з його тіла,
в тому числі й з ока.
Повернувся з війни додому, а там — згарище. Не було
коли про себе думати. Згадує, як цілий рік мордувався,
аби звести хоч якусь хатину.
Був грамотним, хоч у польській школі вчився, але міг
писати й українською, тому
взяли у сільраду секретарем.
Час був такий, що з усіх боків
смерть підстерігала. Посеред
зими куля влучила в стріху —
знову все згоріло, мусив другий раз житло зводити.
— Як колгосп організували, пропонували мені, щоб
ішов бригадиром. Але то
треба було б із начальством
щодня горілку пити, через те
я й не схотів. Скільки то людей спиртне згубило! Я алкоголем ніколи не зловживав,
може, тому й зберіг трохи
здоров’я, — припускає наш
співрозмовник. — Після поранення мав інвалідність, тяжко
робити не міг, тому доручили
завідувати клубом. Я його
у селі й збудував. То — моє дітище. Боліла душа дивитися,
як приміщення руйнувалося.
З трудом, але добився, щоб
у Вороні відремонтували заклад культури.

»

Закінчення на с. 16

відчувають цілющу силу свяченої
« Найбільше
води істинно віруючі люди, які свідчать, що коли
приймати її натщесерце з щирою молитвою,
перехрестившись, то недуги відступають.
коли приймати її натщесерце
з щирою молитвою, перехрестившись, то недуги відступають.
Не обов’язково набирати
йорданської води багато: чайну
ложку свяченої досить додати
у склянку звичайної — вплив на
здоров’я не зменшиться. Примочками святої води можна лікувати хвороби очей чи шкіри
обличчя. Зазвичай за зцілення
молиться вся родина, а отже,
приєднується ще й сила спільної
молитви.
На Водохреще прийнято йти
до водойм, занурюватися у крижану купіль.
Якщо зважуєтесь зробити
це вперше, задумайтесь, що вас
штовхає на такий вчинок. Іти «за

»

ще занурюватися у спеціально
призначених для цього місцях,
де завжди чергують працівники
МНС, лікарі екстреної медичної
допомоги. Підготуйте рушник,
суху білизну, щоб швидко розтерти тіло і переодягнутися. Не
стрибайте у воду відразу — розігрійте організм, виконавши кілька гімнастичних вправ на березі.
Перед зануренням не забудьте
перехреститися.
Новачкам достатньо пробути у водоймі кілька секунд.
Не допускайте, щоб з’явилися
«мурашки» — симптом переохолодження. «Виринувши», швидко витріться, одягніться, випийте гарячого чаю. І нехай відчуття
благодаті буде з вами завжди! n
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ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВ’Я!

■ Секрети довголіття

n Між нами, жінками

«Я ще здужаю і до Києва
дістатися, щоб громаді
допомогти»

»

23 жовтня 2017 року Яків Потапович відсвяткував 95-літній ювілей.

краплі, але в аптеці ніхто на мої
пільги інваліда війни не зважає. За
Польщі медицина була дорогою,
однак і тепер лікування не дешеве,
— поскаржився Яків Потапович.
На запитання, чи часто доводилося йому лежати у лікарнях,
розвів руками:
— А на кого ж мені було хазяйство кидати?

— той старість пришвидшує. Шкодять здоров’ю
і лінощі, злість, ненависть, заздрість.

»

Згадав чоловік, що за Польщі малим два дні був у стаціонарі
в Ковелі, бо кір дав ускладнення.
Вдруге — у госпіталі лікувався після поранення.
А тепер, за словами ветерана, йому ніколи дослухатися, що
й де болить, щодня клопочеться
громадськими справами. За це

чоловіка земляки шанують. Згадує
Яків Потапович, як торік відзначав
своє 95–річчя. Квітів йому принесли стільки, що й у два оберемки не
вмістилися. А ось про свою формулу здоров’я наш співрозмовник
каже так:
— Рух людині на користь. Не
полінуюся десять разів до Луцька
приїхати, здужаю ще й до Києва
дістатися, щоб громаді допомогти
відновити роботу сільського магазину. Часом питають, як я харчуюся, якого режиму дотримуюся. Не це головне. Ніколи не був
до їжі вибагливим, можу сам собі
якусь просту страву приготувати.
І ніяких інших особливих секретів
довголіття не маю. Знаю одне: хто
до всього байдужий— той старість
пришвидшує. Шкодять здоров’ю
і лінощі, злість, ненависть, заздрість. А я люблю бути серед людей, мені цікаво, що буде завтра,
і хочеться, щоб життя наше ставало кращим. Для цього й не шкодую
сил. Ото і є, напевне, головний секрет довголіття. n

n Наші діти

Чим би не тішились, аби дали спокій?..
Те, що теперішні малюки з пелюшок уміють
користуватися різними електронними пристроями, уже
нікого не дивує. Дехто з батьків заохочує цей інтерес,
бо зручно: дитина не вимагає уваги, не відволікає
від справ, не вередує. Але у захопленні гаджетами
криється і чимала небезпека
им, хто з пелюшок «зав’яз»
у віртуальному світі, згодом
буде важче будувати нормальні гармонійні стосунки з людьми. Відомо, що до 2 років мозок
дитини збільшується в три рази.
Сприяє цьому активне спілкування з батьками, їхні дотики, спільні
ігри. Якщо ж малеча цього позбавлена, нервова система страждає,

Т

Чому вона вражає шийку
матки і чим загрожує?
Про це запитують
читачки «Волині-нової»
авторитетного фахівця–
гінеколога,
заслуженого лікаря
України,
кандидата
медичних наук
Тетяну
Євгенівну
ТКАЧУК
моєї 18-річної
доньки діагностували ектопію. Я раніше
й не чула про таку хворобу.
Що це за напасть?
— У багатьох дівчат до
20–22 років виявляють так
звану вроджену ерозію (ектопію) циліндричного епітелію
шийки матки, особливо в тих,
у кого є порушення гормональної рівноваги в організмі.
У дітородному віці завдяки

—У

інших особливих секретів довголіття
« Іненіяких
маю. Знаю одне: хто до всього байдужий

з коштів платників податку. У Ковелі прооперованому підібрали
окуляри, тож чоловік згодом навіть
до читання пристрастився і сина
навчив любити книги.
— На жаль, через глаукому
я тепер погано бачу. І допомогти
мені лікарі не можуть. Призначили
кілька препаратів— спеціальні очні

І ДЕ ВЗЯЛАСЯ
ЦЯ КЛЯТА ЕРОЗІЯ…
Фото з сімейного архіву.

Закінчення. Початок на с. 15
«ЗА ПОЛЬЩІ МЕДИЦИНА
БУЛА ДОРОГОЮ,
АЛЕ Й ТЕПЕР ЛІКУВАННЯ —
НЕ ДЕШЕВЕ»
— Я не мав ще й 10 років, як
батько осліп. Продав більш як гектар поля, щоб лікувати очі. Виручив усього 200 злотих, бо уклав із
покупцем таку угоду, що я з часом
зможу при бажанні викупити ту
землю. У Ковелі за Польщі приватний лікар Яворовський брав
6 злотих за прийом, у лікарні треба
було платити трохи менше. Виявили у батька катаракту і скерували
його на операцію до Львова. Із гміни виділили невелику допомогу на
квитки на потяг. Вирішили, що супроводжувати незрячого повинен
я, бо дитячий білет — удвічі дешевший. Досі пам’ятаю, якого страху
набрався у Львові на вокзалі, повертаючись додому. У касі сказали
купувати квиток за повну вартість,
а грошей не було. Мав на ногах
дрепи із дерев’яними підошвами,
біг за вагоном, аж земля стугоніла,
— усміхається пан Яків.
Зір Потапові Чулю лікарі повернули. Операція з видалення
катаракти коштувала майже як три
корови, 200 злотих — було мало.
І знов виручили у гміні, доплатили

www.volyn.com.ua

гірше розвивається концентрація
уваги і сприйняття оточуючих людей. Тільки живе спілкування може
навчити проявляти співчуття, розуміти інших.
Діти більше схильні до залежності від гаджетів, ніж дорослі, їм
подобається, що одним натисканням на кнопку можна отримати
бажане. Але в юному віці не завж-

хто
« Тим,
з пелюшок
«зав’яз»
у віртуальному
світі, згодом буде
важче будувати
нормальні
гармонійні
стосунки
з людьми.

»

ди вдається контролювати і обмежувати себе. Тому не давайте залежності розвинутися: якщо ваш
малюк починає істерику з приводу мультфільмів, не поспішайте
виконувати його вимогу, щоб заспокоїти. Краще розрадити дитину цікавою історією, прогулянкою,
веселим змаганням.
Доведено, що використання
електронних пристроїв у вечірній
час негативно впливає на якість
сну. Нервова система людини найкраще відпочиває в період з 21–ї до
1–ї години. Однак багато дітей допізна засиджується за комп’ютерними іграми, внаслідок чого стають
незібраними, неуважними. Крім
іншого, відео- і онлайн–ігри здатні
загальмувати творчу уяву, здатність
творчо мислити.
За твердженням експертів, чим
більше діти проводять часу за планшетами і гаджетами, тим вищий
ризик розвитку у них депресії, тривожності, інших психічних розладів.
Зростає і рівень агресії, адже в ілюзорному світі інтернет–ігор жорстокість і вбивства — звичне явище.
І, нарешті, звичка сидіти в інтернеті або гратися на планшеті
безпосередньо пов’язана із загрозою появи зайвої ваги і навіть ожиріння. n

пухлинних змін тканин шийки
матки.
— А народжувати після
цього буде безпечно?
— Існує точка зору, що
видалення ерозії шийки матки може шкодити вагітності
та пологам. Вона ґрунтується
на тому, що раніше, до появи
сучасних апаратів та новітніх
можливостей хірургічної техніки, методи лікування були
дуже травматичними. Жінки
старшого віку згадують так
зване припалювання або висічення, що призводило до розростання сполучної тканини та
зниження еластичності шийки
матки, необхідної при пологах.
Сьогодні при кваліфікованому
втручанні мінімалізовано травматизацію, вплив здійснюється тільки на циліндричний
епітелій, нема рубцевих змін,
не знижується еластичність
шийки матки. Тому народжувати після цієї процедури цілком
безпечно. Раджу вам прислухатися до думки лікаря. Адже
при наявності великої ектопії,
особливо у поєднанні з мік-

ерозію шийки матки
« Ігнорувати
неприпустимо, бо це може призвести
до дисплазії та навіть раку.
зміщенню межі різних видів
покривної тканини всередину
переважно проблема зникає.
У жінок часто ерозія з’являється внаслідок абортів, пологів,
хірургічних маніпуляцій, що
травмують шийку матки, а також інфекцій.
— Кажуть, що ерозія
може і сама загоїтися. Мені,
наприклад, вона не особливо допікає. Що порадите?
— Ерозія (ектопія, або ектропіон шийки матки) може
деякий час не збільшуватися
і навіть давати надію на самостійне загоєння. Але це
не означає, що лікуватися не
потрібно. У піхву обов’язково потрапляють інфекції, на
цьому фоні утворюються кісти
з густим слизовим вмістом,
що можуть деформувати шийку матки, канал шийки, а коли
вони розриваються, виникає
хронічний запальний процес.
Тому ознаками хвороби є специфічні виділення, зумовлені
інфекцією, та наявність ранок
на шийці матки. Жінок турбує
дискомфорт у піхві та внизу
живота під час статевого акту.
Може бути і не поєднаний
з ним періодичний біль. Тому
не зволікайте — звертайтеся
до лікаря.
— Я зараз вагітна. Чи
обов’язково треба справитися з ерозією до пологів?
— Не бажано відкладати
лікування ерозії (ектопії) шийки матки на тривалий час. Організм намагається позбутися
цієї проблеми. Місце, де відбувається перехід одного виду
покривного епітелію в інший,
так звана зона трансформації
— вхідні ворота для бактеріальної та вірусної інфекції. Під
їхнім впливом зростає ймовірність формування перед-

»

робними факторами, в момент
пологів зростає ризик розриву
шийки матки.
— Часто лякають, що
ерозія може стати причиною раку шийки матки. Як
запобігти такій біді?
— Дуже важливим є регулярне відвідування лікаря–гінеколога з молодого віку, навіть коли вас нічого не турбує.
Патології шийки матки, особливо на початкових етапах
свого розвитку, спричиняють
незначний дискомфорт, виділення, які часто жінки називають «молочницею». Тому
більшість представниць прекрасної статі не підозрює про
небезпеку і вчасно не звертається за допомогою. Відомо, що за останні 20 років захворюваність на передракові
та злоякісні патології шийки
матки серед жінок віком 20–29
років зросла (за даними британських дослідників) на 43
відсотки. Це пов’язують з раннім початком статевого життя
та значною кількістю не захищених статевих актів (без застосування презервативів).
Найважливіше у профілактиці — правильна діагностика,
якісне проведення гінекологічних оглядів. Ігнорувати ерозію
шийки матки неприпустимо,
бо це може призвести до дисплазії та навіть раку. До того ж,
навіть правильно проліковані
дисплазії шийки матки рецидивують (відновлюються) у 12 відсотках випадків. Тому спостереження після лікування має
бути регулярним та якісним.
Чекаємо на ваші пропозиції щодо наступних тем нашого
спілкування. Запитання надсилайте на електронну адресу
huk@gmail.com.
doctor.t.tkachuk@gmail.com.
131. n
Тел. 0506709131.

Ведуча додатка
а

«ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВ’Я!»»
Галина СВІТЛІКОВСЬКА..
Тел. 72-20-07. e-mail: svitlikv@ukr.nett

ЩО? ДЕ?
Е? КОЛИ?
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n «Гарбуз із секретом»

«ЯК МЕНІ НЕ ВИСТАЧАЄ ТВОЇХ
ШАМПАНСЬКИХ ОЧЕЙ…»
Після 8-го туру конкурсу ми переконалися: наші читачі
люблять і гарні напої, і, що найважливіше, — слухати якісну
українську музику, якою були і є пісні Андрія Кузьменка
(Кузьми Скрябіна). Тому заслужено записують собі в актив
набраний бал. А це значить, що у протистоянні «Читачі» —
«Газетярі» рахунок став 5:3 на користь наших відданих друзів
Для тих, хто вперше дізнався
про наш конкурс, насамперед
нагадаємо
Запитання № 8:
«Ой, очі, очі дівочі…» — співають українці. «Шерше ля фам»
— приказують французи. Тобто
«Шукайте жінку!» Він знайшов її
і назвав по-особливому те, в чому
«потонув»… Прекрасно назвав!
Навіть оспівав. Вам точно це подобається…
Справді, від предмета, який захований у нашому гарбузі, переважно «балдіють» і українські панянки,
і французькі мадами. Особливо
другі, бо, скажімо, наші бабусі,
точніше прабабусі, про нього могли
лише чути чи прочитати в книжках.
Їхні доньки вже знали його назву.
Насправді неважко було запам’ятати, бо вибір у Радянському Союзі
був невеликий. Та й належав його
винахід не нам.
Хоча він додає панянкам настрою. Кокетства. І фантастичних
мрій. Мовляв, кожна дівчина (і пані)
мріє, щоб його було стільки, аби…
І обов’язково там мають бути пелюстки троянд.
Не знаємо, як щодо пелюсток
троянд, але сам цей предмет, якщо
невміло його використати і забагато — про що мріють і обманюють
одна одну жінки — небезпечний.
І навіть не через те, що асоціюється
з пострілами. Насамперед він сам
може бути отруйним. Тому всі їхні
запевнення, що під час побачення
це виглядало так романтично і його
було стільки… — обман. Ну, було
його, але зовсім трішечки.
Тому, як правило, ним стріляють
чоловіки. І після вдалих пострілів
жінки переважно падають наповал.
Жартуємо, звісно, хоча зазвичай
залишаються любити до кінця своїх
днів.
Але чоловіки, які майстерно
володіють цим мистецтвом і мають
гроші на нього, як правило, до нього ставляться байдуже. Ну майже.
Був один всесвітньо відомий, що
в’їжджав на Єлисейські поля із цим
предметом у руках… Стоп-стоп.
У ті миті він тріумфував, але через
кілька років його звитягу анулювали, бо користувався забороненим

прийомом. І це не Наполеон чи Іван
Богун.
Що за предмет заховано
в гарбузі? Заспівайте фрагмент
цієї пісні.
Частина відповідей на це запитання була із цитуванням пісні:
«Очі, бризкає шампанське в море.
Я напився — відпливаю…»… Так не

ванну
« Приймати
з шампанського, про що
мріють майже всі жінки,
— не можна!

»

вистачає українській естраді зараз
Кузьми. Не вистачає його Україні!
Якщо ви раптом не чули цієї пісні,
яку присвятив своїй дружині Андрій
Кузьменко, натисніть в Youtube
слова «Концерт пам’яті Кузьми»
— не пошкодуєте. Там буде все,
що ми називаємо словами Любов,
Дружба, Людське тепло… Подивіться цей концерт разом із родиною.
Так, не обійдеться без сліз. Бо ми
ж – люди…
А серед тих, хто відгадав, що в
гарбузі ми заховали шампанське,
по 100 гривень, згідно із нашим
жеребкуванням, котре провів паралімпійський чемпіон Афін-2004 з
футболу, а зараз заступник директора Департаменту сім’ї, молоді та
спорту Луцької міської ради Андрій
Розтока, отримають Катерина Мартинюк із села Карасин Камінь-Каширського району і Оксана Томашук
із Видраниці Ратнівського району. А
150 гривень — за найрозгорнутішу
відповідь — ми вручимо одинадцятикласнику із села Лаврів Луцького
району Назарові Михайлюку, який
розгадав це завдання, як і майже
всі з 8 турів «Гарбуза із секретом»
разом зі своїм татом Василем Аркадійовичем (переможців просимо
надіслати в редакцію копію першої
і другої сторінок паспорта, а також
ідентифікаційного коду).
Що ж, щасливчиків, кому випали
грошові призи, назвали, тому час
оголошувати
Запитання № 10:
Знаменитий Станіславський,

той, кого називають одним із титанів театрального мистецтва, радив
цей предмет, щоб відчути усі принади життя. А як сказати по-простому
— не по-театральному — про нього?
Ну хоча б так: і сам не гам — і другому не дам. Тобто, не поділюся. Ні
з тещею, ні з коханою, ні з дитиною.
І вам не раджу. І лікарі від цього застерігають… Хоча цей предмет має
бути у кожному домі. Але, на жаль,
не є. Або не всі ним користуються
— і від цього дехто потирає руки,
адже матиме додаткові гроші (ті ж
таки лікарі)…
Раніше для цього предмета підсовували свиню. От як було: сиджу,
курю бамбук (якщо я китаєць). Точніше, взагалі-то не курю (бо шкідливо). Але тримаю в руці бамбук,
хоча його можна замінити, скажімо,
на гілочку дуба (так було в Київській
Русі) або на якусь кістку (нею теж
послуговувалися китайці, а потім
перші промислово – американці). І
краще, щоб мені «підсунули» кабана, а не свиню… Але десь 80 років
тому проблема у «п’ятачках» відпала. І сьогодні американці вважають
цей предмет крутішим за будь-який
мобільник – воно й не дивно, адже
є до кольору до вибору: навіть
електричний або на батарейках, і
випустили вже й одноразовий (не
всі знають, що термін його використання за прямим призначенням
обмежений)… Хоча інформація
про те, з чого виготовлявся цей
предмет ще якесь століття тому, у
сучасників може викликати не дуже
приємні відчуття.
Що за предмет ми заховали у
гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 23 січня тільки у вигляді
sms-повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775
(наприклад: «Відро», «Три
яблука»).
Увага: з одного номера можна
відправити лише одне sms! Цей номер і братиме участь у жеребкуванні
у розіграші призових 200 гривень,
якщо правильних відповідей буде
більше двох.
А ще спеціальний приз —
150 гривень — отримає той, хто
в листі на поштову адресу (43 025,
Луцьк, просп. Волі, 13) чи
електронну tsikava. gazeta@ gmail.
com найяскравіше опише, як шукав
чи шукали правильну відповідь.
До зустрічі!
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Кросворд «Чотирилітерний»

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 2. Щось незрозуміле, непевне. 5.
Намивна смуга суходолу у водоймі. 6. Розділовий знак. 7.
Суха трава. 8. Відплата за що-небудь. 10. Морський ссавець. 12. Сейф, скарбниця. 13. Об’єднання окремих осіб.
15. Тривалість праці. 17. Тюк, сувій, зв’язка. 19. Вправа
для навчання верхового коня. 23. Офіційне звернення уряду однієї держави до іншої. 24. Особливий зуб. 25. Монах-буддист.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Насичена сіллю вода. 2. Міра інерційних властивостей тіла. 3. Частинка – з грецької означає
«неподільний». 4. Елемент одягу дяка. 9. Ознака, подробиця, деталь. 11. Переміщення, рух товарів, цінностей. 12.
Культурно-освітня організація. 14. Тонка мереживна тканина. 15. Тулуб, торс. 16. Нестримне почуття любові. 18. Косогір. 20. Сорт шкіри. 21. Те, що морально пригнічує. 22.
Член релігійного об’єднання.
Склав Ярослав РОЙКО,
м. Луцьк.
Відповіді – у наступному номері

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ВІД 11 СІЧНЯ
По горизонталі: 1. Бертольд. 4. Горизонт. 9.
Тінь. 10. Корт. 11. Бельведер. 14. «Інтер». 17. Бізон.
18. Контакт. 19. Ворскла. 20. Ліліпут. 24. Анафема.
25. Вівця. 26. «Мамай». 30. Альтиметр. 32. Ікра. 33.
Случ. 34. Мавзолей. 35. Осьмачка.
По вертикалі: 1. Баталіст. 2. Рана. 3. Люмен. 5.
Рулет. 6. Озон. 7. Тютюнник. 8. Совість. 12. Вечорниці. 13. Гіпопотам. 15. Боулінг. 16. Аксіома. 21. Акваріум. 22. Аферист. 23. «Наймичка». 27. Алгол. 28.
«Сталь». 29. Кров. 31. Ключ.

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

Відповіді
на кросворд SUDOKU,
опублікований
11 січня
Відповіді
у наступному номері

Цікаві факти

А скільки бульбашок в одній пляшці?
l Батьком шампанського
ампанського вважається
р ц П’єр
рнець
р Періньйон.
р
французький чернець
ня 1693 року представив у
Саме він 4 серпня
своєму абатстві Овільє (провінція Шампань) цей напій. Тоді стриманий та
богобоязливий монах не міг навіть
уявити, що саме це ігристе вино стамантики та кохання.
не символом романтики
іумфу — он всесвітньо
l А також тріумфу
педист Ленс Армствідомий велосипедист
’їжджав на останній
ронг феєрично в’їжджав
нішої велогонки «Тур
етап найпопулярнішої
а фінішувала на Єлисейде Франс», котра
елихом шампанського.
ських полях, із келихом
Лише пізніше всіі дізналися, що америав завдяки допінгу. Не від
канець перемагав
ігристого вина…
ші бульбашки в шамl Чим дрібніші
панському, тим воно якісніше і смачні-

ше. В одній пляшці за виз
визначенням їх має бути до
49 мільйонів! Шампанськ
Шампанське може грати в келиху більше
10 годин. Бульбашки напр
направляються вгору до центру
По
келиха. Потім
вони розходяться, утворюперло намисто.
ючи перлове
l А ось приймати ванну з шампанс
панського,
про що мріють майже
всі жінки, — не можна! І причина
не у вартості такої процедури а в небезпечності. Справа
ри,
т
в тому,
що організм людини
вб
вбирає
алкоголь через шкіру
ми
миттєво,
і тому настає алкогол
гольна
інтоксикація, через що
мож померти. Тому, щоб було
можна
кра
красиво
і романтично, долийте у
воду невелику кількість ігристого
вина І не забудьте про пелюстки
вина.
троя
троянд...
n

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
— Чому ти не хочеш зустрічатися з
Вадимом? — запитує одна подруга в другої.
— Та він же такий тупий! Мені здається,
що 25 років тому його батьки, не знайшовши
в капусті немовляти, вирішили виховувати
качан.
:)) :)) :))
Приходить п’яний студент у свою кімнату в
гуртожитку, знімає черевик і з усієї сили кидає
його в куток. Раптом крик із сусідньої кімнати:
— Ти, козел, третя година ночі — а ти спати
не даєш!
Хлопець знімає другий черевик, тихенько
ставить його на підлогу і вмощується на ліжку.
За деякий час із сусідньої кімнати чується:
— Ей, козел, мені ще довго чекати, поки ти
другий черевик знімеш? n
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Вітаємо!
Ювілейний день народження 14 січня відсвяткував житель села
Звиняче
Горохівського
району
Віталій Євгенович
ВОЙТОВИЧ.
Твій ювілей — не тільки твоє свято,
Радіють рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле ще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю
і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів у ній багато,
Щаслива доля огорта крилом.
Хай весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.
З любов’ю та повагою
дружина Тетяна, син
Дмитрик, мама Лариса,
брат Володимир
з дружиною, сестра Юля,
братова Майя, племінники,
уся велика родина.

Золотий
ювілей
подружнього життя святкуватимуть 21 січня дорогі
батьки, найкращі дідусь
та бабуся, жителі села Бережанка
Горохівського
району

20 січня 18 років від дня народження зустріне рідна внучка
Іванка
КОСТЮК,
жителька Луцька.

Євгенія Павлівна
та
Анатолій Семенович
БЕРНАДИНИ.
Минає 50 років, як ви ось уже півстоліття разом зустрічаєте світанки і проводжаєте дні заходом сонця.
Змінюються місяці, роки, десятиліття... Тільки ваша любов незмінна, вона зігріває усіх нас. Дякуємо за турботу
і мудрість, за ваші в парі прожиті літа. За те, що зберегли свою родину на хвилях часу, в радості й біді, за те, що
долю порівно ділили і стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте нам здорові
та щасливі,
Хай спільний шлях ваш довго
ще цвіте.
І хай Господь вас береже
На многії і благії літа.

Здається, зовсім недавно ти
була маленькою, ми носили тебе на
руках, співали колискових пісень.
Тепер ти повнолітня. Перед тобою
ціле життя.
Дорога Іваночко, нехай життя
твоє складається щасливо, щоб на
твоєму шляху траплялись тільки хороші, добрі люди, щоб успішно закінчила вищий навчальний заклад. А
ще — великого щастя, на яке заслуговуєш. Нехай збувається все, що
загадала, усього тобі найкращого. Я дуже
люблю і пишаюсь тобою.

З любов’ю та повагою
діти, внуки, невістка, зять.

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
У СЕЛI ШЕПЕЛЬ ЛУЦЬКОГО
РАЙОНУ ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ ПРАЦIВНИКIВ:

Марію Володимирівну
ЕСЛЮК
з днем народження, який відсвяткувала 17 січня.
Шановна імениннице, прийміть щирі вітання і побажання
здоров’я, щастя, успіхів, натхнення у справах. Хай доля збагачує вас енергією, мудрістю,
радістю сьогодення.
Хай не ступає на поріг біда,
Хай заглядає радість
у віконце,
Хай кожна
днина буде
молода
І повниться
яскравим
теплим
сонцем.

CУДОВІ ОГОЛОШЕННЯ

підвожчиків кормів, різноробочих,
тракториста на Т-150, сантехніка,
електрика, зварювальника.
ЗАРПЛАТА ВИСОКА!
Проживання + харчування
безкоштовні! Детальніше за тел.:
098-944-61-54, 067-334-53-27.

ПП БУРМАКА Н. П.
20, 27 січня та 3 лютого
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від

АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ

лікування  анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Фе де рація проф с пілок), www.nadiya.com.ua,
тел. (0332) 75;11;75, 20;05;55, моб.: 095;808;20;53, 098;388;88;36, 063;241;25;51.
м. Рівне, тел. (0362) 43;57;58.
Центральний офіс: м. Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63;16;16, 63;25;28.

Твоя
бабуся Лєна.

Колектив
відділення
поштового зв’язку Острожець Млинівського району
Рівненської області вітає начальника відділення

Ліцензія Серія АВ № 539362

Апеляційний суд Волинської області за адресою: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 10 викликає на
10 годину 26 січня 2018 року відповідача Возняка
Петра Васильовича у справі за позовом Об’єднання
комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу,
представництва Американського об’єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу з участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
щодо предмета спору, на стороні позивачів — Тойкутської сільської ради Ковельського району, управління культури Волинської облдержадміністрації, до
головного управління Держгеокадастру у Волинській області, Семенюка Павла Трохимовича, Возняка Петра Васильовича з участю третіх осіб, які не
заявляють самостійних вимог щодо предмета спору,
на стороні відповідачів — Кравчук Богдани Петрівни
та виробничо–комерційного приватного підприємства «Агропромтехцентр» про визнання недійсними
наказів головного управління Держземагентства у
Волинській області, свідоцтв про право власності на
землю, договору купівлі–продажу земельної ділянки
за апеляційною скаргою позивачів Об’єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу,
представництва Американського об’єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу на
рішення Ковельського міськрайонного суду Волин-

ської області від 20 жовтня 2017 року.
Зазначена особа має право подати свої докази чи
заперечення проти позову або повідомити про них суд.
У разі неявки зазначеної особи справа буде розглядатися у її відсутності за наявними у ній доказами.
Крім того, суд роз’яснює вказаній особі про її
обов’язок повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
ххх
Камінь–Каширський районний суд Волинської області (адреса суду: 44500, Волинська обл.,
м. Камінь–Каширський, вул. Волі, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 19 січня 2018 року о 9 год. 30 хв., Савчука
Олега Сергійовича (останнє відоме місце реєстрації:
43018, Волинська обл., Камінь–Каширський р–н, с.
Мостище, вул. Шевченка, 2), справа № 157/3250/17,
суддя Гордійчук В. М.
У разі неявки відповідача у призначений час або
неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута у його відсутності за наявними доказами на
підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідач у
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

ПОСТІЙНО КУПУЄМО
РОГИ ОЛЕНЯ ТА ЛОСЯ
за найвигіднішими цінами.
Запрошуємо до співпраці
заготівельників на вигідних
умовах.

ДОСТАВКА
ПРОДУКЦІЇ
ЗА РАХУНОК
ПОКУПЦЯ.
Тел.:
066-9498003,
096-6918471.

Ольга ЧОРНА

Н

а останньому курсі нав
чання завітав додому з
гарненькою дівчиною.

— Мамо, знайомтеся, це —
Оксана. Ми навчаємось разом в
університеті. Оксана — моя на
речена.
Марині майбутня невістка
сподобалася.
— Що ж, діти, будемо готува
тися до весілля.
— Зачекайте, мамо, треба
спершу закінчити навчання.
— Добре, восени робитиме
мо весілля. Ми з твоїм татом,
Андрійку, також цієї пори побра
лися. І були щасливі.
Марина прикидала, скільки
гостей потрібно запросити. І
скільки це буде коштувати.
Міркувала, на чому можна бодай
трохи зекономити.
— Андрійку, я зберегла тато
ву обручку. Аби не витрачати
зайвих грошей, занеси її у
ювелірну майстерню, хай пе
реділять навпіл. Буде два перс
ня. Поглянь, яка вона широка.
Колись такі були в моді.
Син так і вчинив.
— Гарні твої діти, Маринко, —
раділа родина, друзі, сусіди. –
Якби був живий Володя… Усе він
бачить з небес. І тішиться…
Спогади про чоловіка ятрили
і гріли Маринину душу. Такого, як
її Володимир, більше немає. Це
було її переконанням. Тому й не
змогла відповісти взаємністю
комусь іншому. Син схожий на
батька. І їй цього достатньо.
— Мамо, — змовницьки за
шепотів Андрій, — незабаром ви
станете
бабусею.
Оксанка
вагітна.
— Кого чекаємо: хлопчика чи
дівчинку?
— Оксанка хоче доньку, я —
сина, отож, треба двійню, —
жартував Андрій. — Ми не хоче
мо знати наперед, хто народить
ся.
— Правильно, кого Бог пош
ле…
Першу дитину Оксана не ви
носила. Другу — також. Лікарі
розводили руками. Начебто все
гаразд, але… Незабаром роди
ну спіткало нове лихо: син пот
рапив в аварію. Одужував довго
і тяжко.
Втретє Оксана завагітніти не
могла. Марина втратила спокій.
Не розуміла, звідкіля ці напасті.
За які гріхи. Андрій ставав нер
вовий. Оксана сумувала. Дитина
могла б зберегти їхню сім’ю.
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22 — 28 ñ÷íÿ

з історією для душі!

УТ 1

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»
09.30, 11.00, 12.20 «Чотири
весілля»
12.55, 14.10 «Міняю жінку»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю»
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
(12+)

16
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■ На поворотах долі

І вживайте свячену воду натще.
Натощак — русизм.

Якби то знаття, що
цього не варто було
робити! Чула ж від
людей, але не йняла
віри. Бо вони різні
байки вигадують. І
якщо почати усім цим
перейматися…
Марина овдовіла у
неповних сорок.
Коштовним дарунком
від подружнього
життя, її надією і
долею був син Андрій.
Хлопець виявився
вдатним — вродливим
та розумним, мав
славний характер
— Маленьке диво, золотий
промінчику, галасливе сонечко,
ми чекаємо тебе. Ми вже люби
мо тебе. Доленько, змилуйся, —
шепотіла Марина, наче молитву,
наче заклинання.
А лелеки носили легенькі
сповиточки до інших родин.
Марині радили: варто піти до
ворожки чи екстрасенса. Може,
пороблено. Чи позаздрив хтось.
— Будемо, сину, шукати
нетрадиційного лікування.
— Не вірю я в це, мамо.
— І я не вірю. Але спробувати
треба.
… Під горою жила та, «котра
всім допомагає». Стежку до її
оселі знали багато людей. Нара
яли поїхати до знахарки й
Андрієві з Оксаною.
Подружжя тихенько постука
ло у двері.

Чи правильно називати
хрещенську воду святою?
«Вода — то Господні очі», — го
ворили в давнину. Але хрещенську
воду правильно називати не свя
тою, а свяченою, адже вона освя
чена
спеціальним
чином:
свячена вода, а свята людина.
«Водо-водичко святенька! Скажи мені, чи гарно тобі жити в моїй
хаті підземній?»
(Борис ГРІНЧЕНКО).

ÄÂÀ ÏÅÐÑÒÅÍ²

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИВІТАТИСЯ:
— Христос хрещається! Й
відповісти:
– У річці Йордані!

УВАГА: НАГОЛОС!
ВодохрЕстя і ВодОхреще.
«Будь здоровий, як вода,
і багатий, як земля».
ХИЗУЙТЕСЯ РІДНОЮ
МОВОЮ!
де6юре – за правом,
згідно із законом,
де6факто –
насправді, на ділі.

«

Íå ïåðåñòóïàéòå ïîðîãà. Ñïåðøó çí³ì³òü ñâî¿
îáðó÷êè. Âîíè — ìåðòâ³.

— Зачекайте, — пролунало у
відповідь. — Не переступайте
порога. Спершу зніміть свої об
ручки. Вони — мертві.
Здивовані, вони поклали
персні на землю біля входу.
— Не хвилюйтеся, їх ніхто не
забере.
Та, «котра все знає», повіда
ла:
— Коли людина помирає, їй
належить дати одяг, іконку й
перстень, якщо була у шлюбі. А
ви залишили обручку собі. Гріх
узяли. І пішли з цим гріхом до
вінця. Тому й незгоди пересліду
ють вашу родину. Мусите моли

Т Б

»

тися. А обручки закопайте на
батьковій могилі й попросіть
прощення у покійного. Чужий
перстень – чужа доля. Купіть собі
нові обручки. Освятіть у храмі,
розкажіть священику все. Ви бу
дете щасливими…
Марина вклякнула перед чо
ловіковою могилою:
— Пробач, Володю, не знали
ми…
— Повертаємо, тату, тобі
твоє, — Андрій загорнув золото
у землю.
… Первісток в Оксани з
Андрієм народився восени.
Син… ■

07:20 Дзеркало історії 08:20
Правда життя 09:20 Левиний
рик 10:20 Африка: хижий світ
20.15, 21.15 Т/с «Школа» (16+)
СТБ
НОВИЙ КАНАЛ 11:20 Наші 12:20 Скептик
22.15 «Гроші»
13:20 Таємниці дефіциту 14:10
23.30 Х/ф «Кохання6зітхання» 05.25, 18.00, 23.10 Т/с «Коли 03.00 Зона ночі
Містична Україна 15:10, 21:40
03.50
Абзац
ми вдома»
Мистецтво виживання 16:00,
ІНТЕР
05.40, 07.00 М/с «Дракони:
06.50 «Все буде смачно!»
20:50 Скарби зі звалища 17:00
Перегони безстрашних» Таємниці акул 17:50 Погляд з
05.55 Мультфільм
08.45 Х/ф «Не можу сказати
06.59, 07.59 Kids Time
06.10, 22.35 «Слідство вели... з
«прощавай»
середини 19:50, 23:40 Великі
08.00 Х/ф «Мушкетери» (16+) танкові битви 22:40 Диво
Леонідом Каневським» 10.35 Х/ф «Щастя за
винаходи
10.00 Х/ф «Геркулес» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
рецептом»
12.00 Від пацанки до панянки
17.40 Новини
12.40 «Холостяк  7»
К 1
15.50 Таємний агент
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 15.25 «Містичні історії6 з
05.15
«Рецепти
щастя. Нова
17.00
Таємний
агент.
Постшоу
Інтером»
Павлом Костіциним»
історія»
19.00 Ревізор
10.15 Х/ф «Найчарівніша та
17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
05.50 «Спеція»
22.00 Cтрасті за Ревізором
найпривабливіша»
19.50, 22.40 «ХФактор  8»
06.30 «TOP SHOP»
12.25 Т/с «Нехай говорять»
ТЕТ
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
ICTV
(16+)
08.20 «Три сестри»
06.00 Корисні підказки
16.05 «Чекай мене»
05.00 Служба розшуку дітей
09.10 «Красуні»
06.15 Байдиківка
18.00, 19.00 Токшоу
05.05 Т/с «Відділ 44» (16+)
10.10, 16.10 Т/с «БеверліХілс,
06.40 ТЕТ Мультиранок
«Стосується кожного»
05.50, 19.20 Надзвичайні
90210»
10.00 М/ф «Долина папороті:
20.00 «Подробиці»
новини
12.10 «Орел і Решка. Шопінг»
Тропічний ліс»
20.40 Т/с «Мереживо долі» (16+) 06.35 Факти тижня. 100 хвилин
13.10, 19.00 «Орел і Решка. На
11.10 Т/c «Усі жінки  відьми»
08.45 Факти. Ранок
УКРАЇНА
краю світу»
12.00 Панянкаселянка
09.15 Надзвичайні новини.
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
13.00 Казки У
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Підсумки
Незвідана Європа»
14.00 Т/c «Домашній арешт»
Україною
10.10 Антизомбі
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
14.30 Віталька
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
Навколосвітня подорож»
16.00 Рятівники
19.00, 23.00 Сьогодні 11.05 Секретний фронт.
Дайджест
17.00, 19.00 Одного разу під 18.00 «Орел і Решка»
09.30 Зірковий шлях
11.50, 13.15 Х/ф «Подарунок»
22.00 «Вірю не Вірю»
Полтавою
11.40 Реальна містика
(16+)
23.00 Х/ф «Королівський
18.00 Країна У. Новий рік
13.50, 15.30 Т/с «Чужа доля»
12.45, 15.45 Факти. День
роман» (16+)
20.00 Танька і Володька
(12+)
18.00 Т/с «Перстень з рубіном» 14.20, 16.15 Х/ф «Кінг Конг» 21.00 Казки У Кіно
2+2
(16+)
22.00 Готель Галіція
(12+)
06.00
Мультфільми
23.00
Країна
У
18.45,
21.00
Факти.
Вечір
19.45 Токшоу «Говорить
08.00 Бушидо
23.30 ООН
20.20 Більше ніж правда
Україна»
10.00, 18.15 «Спецкор»
21.00 Т/с «На лінії життя» (16+) 21.20 Скетчшоу «На трьох»
МЕГА
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
23.30 Х/ф «Водний світ»
22.25 Свобода слова
06:00, 18:50 Бандитська Одеса 11.05 «Загублений світ»

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ , 22 СІЧНЯ
06:00, 17:15 М/с «Чорний
Джек» 06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:05, 21:00 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:40 Д/ф
«Легіон. Хроніка Української
Галицької армії» 10:55 Д/ф
«Українська Гельсінська спілка
вектор визначено» 12:00 Д/ф
«Дебальцеве» 13:10, 14:30
РадіоДень 13:55 Перша шпальта
15:15 Розсекречена історія
16:45 Хто в домі хазяїн 17:50
Новини. Світ 18:20, 21:30 Тема
дня 18:35 Новини. Культура
19:00 До справи 19:30
Розважальна програма з
Майклом Щуром 20:15 Війна і
мир 21:50 Новини. Спорт 22:15
Інтермаріум 23:25 Д/с «Зустріч
Лувра та Забороненого міста»

Слово – зброя!
Що ж нам було з світа початку?
Не було нічого, їдна водонька.
(Прадавня колядка).

12.05 «Нове Шалене відео по
українськи»
12.20 Т/с «Ментівські війни. Київ
2» (16+)
16.25 Х/ф «Бібліотекар 3:
Прокляття Юдиного
потира» (16+)
19.20 Т/с «Команда» (16+)
21.15, 23.05 Т/с «Кістки 5»
(16+)

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ
ПРАВОПИС
СКЛАДЕНИХ
ПРИКМЕТНИКІВ:
Аварійно
рятувальна
служба
(через
дефіс).
Аварійно
небезпечна
ділянка (окремо).

АНТИСУРЖИК:
Неправильно
Правильно
з трудом
насилу
накінець
нарешті
з сьогоднішнього від
дня
сьогодні
Ведуча
рубрики
Лариса
ЗАНЮК.
(e8mail:
volyn.lyst@gmail.com)

NEWS
10.20, 19.40 Шахтар 
Лудогорець. Контрольна
гра
12.05 Порту  Бешикташ. Ліга
чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
13.55 Бетіс  Барселона.
Чемпіонат Іспанії
16.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
РТБ
16.55 Саутгемптон  Тоттенгем.
07:00 Ранкове шоу 07:30,
Чемпіонат Англії
08:00, 08:30 Новини 09:00 Х/ф 18.45 Чемпіонат Англії. Огляд
«Роксолана» 13:30, 17:00,
туру. Прем’єра
19:00, 20:30 Інформаційний
21.30 Світ Прем’єрЛіги
випуск «День» 13:40, 19:20
21.55 LIVE. Ейбар  Малага.
Тема дня 14:10 Фолькмюзик
Чемпіонат Іспанії
(дорослий) 15:10 Надвечір’я.
23.55 Чемпіонат Іспанії. Огляд
Долі 16:00 Радіодень «Життя»
туру
16:20 Суспільний університет
16:50, 18:55, 19:50 Служба
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
розшуку дітей 17:10 Т/Ф
НОВА ВОЛИНЬ
«Всеволод Нестайко. Родом з 07:00, 07:35, 08:05, 08:35
дитинства» 17:40 Муз. фільм «Ранок «Нової Волині» 07:30,
«Солов’їний романс» 18:00 Т/ф 08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
«Світ мистецтва. Зірка у формі 19:00 Новини 09:00 Серіал
квадрата» 18:35 Нотатки на
«Роксолана» 13:43 «Тема дня»
глобусі 18:45 Так було.
(повтор від суботи) 14:10 Фольк
Соборність 19:55 Лайфхак
 music 15:00 Надвечір’я. Долі
українською 20:00 Почерк долі. 16:00 РадіоДень «Життя +»
20 років Архієрейському хору
16:20 Суспільний університет
«Знамення» 20:50 Казки Сашка 17:13 Д/ф «Дисиденти. Левко
Лірника
Лук’яненко. Йти за совістю»

ФУТБОЛ 1
06.00, 08.00 Топматч
06.10 Маріуполь  Зоря.
Чемпіонат України
08.10 Ман Сіті  Ньюкасл.
Чемпіонат Англії
10.00, 15.40, 22.45 Футбол

07.00, 08.00 Новини «На
часі». Спецвипуск 07.35,
18.30, 20.30, 22.00 Вголос
07.45, 20.45 М/с «Цуценя в
моїй кишені» 08.35 Феєрія
мандрів 09.00 Огляд світових
подій 09.30 Філософський
камінь 10.00 В гостях у
Добрячка 10.30 Худ. фільм
«За кордоном болю» 12.00 У
фокусі Європа 12.30
Волинський портрет 13.00,
23.00 МузейОк 13.30 Концерт
«Зимова казка» 15.00 Чарівна
майстерня 15.20 Англійські
Класи 16.00 Худ. фільм
«Пастка» 18.45, 21.30 Новини
«На часі» 19.00 Худ. фільм
«Ангел в сім’ї» 20.40 Вечірня
казочка 21.00 Захищеність
22.15 Т/с «Справа Дойла»
23.30 Завтра сьогодні

ZIK

06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
про головне. Ранок 09:10,
15:15, 23:00 «Дзеркало
історії» 10:10 «Європа у
фокусі» 10:40 Перші другі з
Наталією Влащенко 11:30,
00:40 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 12:00 Доказ
12:30 «Добрий ZIK» 13:00
Перші про головне. День 16:05
Злий дім 17:00 Перші про
17:40 Музичний проспект 18:00 головне. Вечір 19:15 VOX POP
Такти і факти 19:30 «Тема дня» ULI 20:00 HARD з Влащенко
21:00 «Перші про головне»
19:55 «Спорт для всіх» 20:30
21:35 Гра в класику з Сергієм
Новини. Сурдопереклад
Рахманіним 22:30 «В очі»
АВЕРС
00:00 «Королева півдня»
06.00, 18.00 Шляхами Волині 04:00 Художній фільм
05:20 Концерт
06.30, 15.30 М/с «Тачки»

життя 09:20 Левиний рик 10:20
Африка: хижий світ 11:20 Наші
12:20 Скептик 13:20 Таємниці
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 06.39, 08.30 Kids Time
дефіциту 14:10 Містична
06.40 М/с «Дракони: Перегони Україна 15:10, 21:40
(16+)
безстрашних»
Мистецтво виживання 16:00,
СТБ
08.40 Серця трьох
20:50 Скарби зі звалища 17:00
06.10, 18.00, 23.10 Т/с «Коли 10.30 Ревізор
Таємниці акул 17:50 Погляд з
ми вдома»
13.40 Страсті за Ревізором
середини 18:50 Бандитська
07.00 «Все буде смачно!»
Одеса 19:50, 23:40 Великі
16.20 Таємний агент
07.55 «Холостяк ' 7»
17.30 Таємний агент. Пост'шоу танкові битви 22:40 Диво'
винаходи
15.25 «Містичні історії'6 з
19.20 Суперінтуїція
Павлом Костіциним»
21.00 Аферисти
К1
17.30, 22.00 «Вiкна'Новини» 22.00 Х/ф «Мачо і Ботан»
05.15 «Рецепти щастя. Нова
19.50, 22.40 «Х'Фактор ' 8»
(18+)
історія»
ICTV
ТЕТ
05.50 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
05.35, 20.20 Громадянська
06.00 Корисні підказки
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
оборона
06.15 Байдиківка
08.20 «Три сестри»
06.30 Ранок у великому місті
06.40 ТЕТ Мультиранок
09.10 «Красуні»
08.45 Факти. Ранок
09.45 Х/ф «Потрійні
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі'Хілс,
09.15, 19.20 Надзвичайні
неприємності»
90210»
новини
11.10 Т/c «Усі жінки ' відьми»
12.00 Т/с «Секс у великому
10.10 Більше ніж правда
12.00 Панянка'селянка
місті» (16+)
11.05 Антизомбі
13.00 Казки У
13.10, 19.00 «Орел і Решка. На
12.00, 13.15 Х/ф «Живеш
14.00 Т/c «Домашній арешт»
краю світу»
тільки двічі»
14.30 Віталька
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
12.45, 15.45 Факти. День
16.00 Рятівники
Незвідана Європа»
14.50, 16.15 Т/с
17.00, 19.00 Одного разу під
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
«Володимирська, 15»
Полтавою
Навколосвітня подорож»
(16+)
18.00 Країна У. Новий рік
18.00 «Орел і Решка»
17.15, 21.25 Скетч'шоу «На
20.00 Танька і Володька
22.00 «Вірю не Вірю»
трьох»
21.00 Казки У Кіно
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.00 Готель Галіція
2+2
23.30 Х/ф «Діаманти
23.00 Країна У
06.00 Мультфільми
назавжди» (16+)
23.30 ООН
08.00, 13.05 «Облом.UA.»
НОВИЙ КАНАЛ
МЕГА
09.00 Бушидо
03.00 Зона ночі
06:00 Бандитський Київ 07:20 10.00, 18.15 «Спецкор»
Дзеркало історії 08:20 Правда 10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
04.50 Абзац

Â ² Â Ò Î Ð Î Ê , 23 СІЧНЯ
УТ1
06:00, 17:15 М/с «Чорний
Джек» 06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:05, 21:00 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:40, 19:25 Д/с
«1000 днів для планети» 10:50
Т/с «Бодо» 11:55
Документальний цикл Смаки
Культур 13:10, 14:30
РадіоДень 13:55, 22:15
Складна розмова 15:15 Фольк'
music 16:45 Діти Z 17:50
Новини. Світ 18:20, 21:30 Тема
дня 18:35 Новини. Культура
19:00 Перший на селі 20:25
Наші гроші 21:50 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Спільноти тварин»
23:20 Д/с «Музична одіссея
Арірант. Оповідь»

1+1

22.10 «Інспектор. Міста»
23.45 Х/ф «Кохання зітхання
2»

ІНТЕР
05.55 Мультфільм
06.10, 22.35 «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»
10.05, 12.25, 20.40 Т/с
«Мереживо долі» (16+)
12.40 Т/с «Червона королева»
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 Ток'шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»

УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Україною
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
16.45, 19.30 ТСН:
09.30 Зірковий шлях
«Телевізійна служба
10.30 Свекруха або невістка
новин»
11.20 Реальна містика
09.30, 11.00, 12.20 «Чотири 13.30, 15.30 Агенти
весілля»
справедливості (16+)
12.45, 14.00 «Міняю жінку»
15.50, 21.00 Т/с «На лінії
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю»
життя» (16+)
(12+)
18.00 Т/с «Перстень з рубіном»
17.10 Т/с «Нескінченне
(12+)
кохання» (12+)
19.45 Ток'шоу «Говорить
20.15, 21.10 Т/с «Школа» (16+)
Україна»

Т Б

11.05, 17.15 «Загублений світ»
фіналу. Кубок України
15.30 Х/ф «Рожева пантера 12.05 Бешикташ ' Лейпциг. Ліга
2»
чемпіонів УЄФА.
19.20 Т/с «Команда» (16+)
Прем’єра
21.15 Т/с «Кістки 6» (16+)
13.55 Реал ' Депортіво.
23.05 Т/с «Кістки 5» (16+)
Чемпіонат Іспанії
19.00 Ніцца ' Лаціо. Ліга
РТБ
Європи УЄФА
07:00 Ранкове шоу 07:30,
20.45 Бетіс ' Барселона.
08:00, 08:30 Новини 09:00
Чемпіонат Іспанії
Х/ф «Роксолана» 13:30,
22.50 Чемпіонат Англії. Огляд
17:00, 19:00, 20:30
туру
Інформаційний випуск «День»
13:40, 19:20 Тема дня 14:10 23.45 Гоффенгайм ' Ліверпуль.
Фолькмюзик (дорослий) 15:10
Плей'оф. Ліга чемпіонів
Надвечір’я. Долі 16:00
УЄФА
Радіодень «Життя» 16:20
Суспільний університет 16:50, ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
18:55, 19:50 Служба розшуку
дітей 17:10 До справи 17:40
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
Муз. фільм «То рідна сторона» «Ранок «Нової Волині» 07:30,
18:00 Зроблено в Україні 18:20 08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
Напам’ять 18:30 Без права на 19:00 Новини 09:00 Серіал
забуття 19:55 Лайфхак
«Роксолана» 13:43, 19:30
українською 20:00 Перехрестя «Тема дня» 14:10 Фольк ' music
правди 20:50 Казки Сашка
15:00 Надвечір’я. Долі 16:00
Лірника
РадіоДень «Життя +» 16:20
Суспільний університет 17:13
ФУТБОЛ1
«До справи» 17:40 «Кошик
06.00, 16.00 «Європейський творчих ідей» 18:00 Д/ф «Олена
Пчілка: «Я не йду в слід чийсь…»
WEEKEND»
19:55 Т/ф «…І належить прибути
07.15, 17.15 Свонсі '
Вам…» 20:30 Новини.
Ліверпуль. Чемпіонат
Сурдопереклад
Англії
09.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Шахтар ' Верес. 1/4

відео по'українськи»
09.00 Бушидо
06:00, 18:50 Бандитська Одеса 10.00, 18.15 «Спецкор»
22.15 «Одруження наосліп 4»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 06.59, 08.20 Kids Time
УТ1
07:20 Дзеркало історії 08:20
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
07.00 М/с «Дракони: Перегони Правда життя 09:20, 17:00
23.45 Х/ф «Хранитель» (16+)
(16+)
06:00, 16:45 М/с «Чорний
11.05, 17.15 «Загублений світ»
безстрашних»
Левиний рик 10:20 Африка:
СТБ
Джек» 06:30, 07:00, 08:00,
ІНТЕР
15.40 Х/ф «Природжений
08.30 Серця трьох
хижий світ 11:20 Наші 12:20
09:00, 09:25, 13:00, 18:05,
06.00 «Все буде смачно!»
05.45 Мультфільм
гонщик» (16+)
Скептик 13:20 Таємниці
10.30 Ревізор
21:00 Новини 06:35, 07:05,
дефіциту 14:10 Містична
06.10, 22.30 «Слідство вели... з 06.55 «Холостяк ' 7»
19.20 Т/с «Команда» (16+)
13.30 Страсті за Ревізором
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Україна 15:10, 21:40
Леонідом Каневським» 15.25 «Містичні історії'6 з
21.20 Т/с «Кістки 6» (16+)
16.00 Таємний агент
Країно! 09:30 Біблейська
Павлом Костіциним»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
23.10 Т/с «Кістки 5» (16+)
17.30 Таємний агент. Пост'шоу Мистецтво виживання 16:00,
колекція.Художній фільм
17.30,
22.00
«Вiкна'Новини»
20:50
Скарби
зі
звалища
17:50,
17.40 Новини
19.20 Суперінтуїція
«Пророк Ієремія» 09:40, 19:25
РТБ
22:40 Погляд з середини 19:50,
18.00, 23.10 Т/с «Коли ми
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
21.00 Аферисти
Д/с «1000 днів для планети»
23:40 Великі танкові битви
вдома»
07:00 Ранкове шоу 07:30,
10:50, 23:20 Біатлон. Чемпіонат
22.00
Х/ф
«Мачо
і
Ботан
2»
Інтером»
19.50, 22.40 «Х'Фактор ' 8»
08:00, 08:30 Новини 09:00 Х/ф
Європи. Індивідуальна гонка
К1
(16+)
10.05, 12.25, 20.40 Т/с
«Роксолана» 13:30, 17:00,
чоловіки 20 км 13:10 РадіоДень
ICTV
«Мереживо долі» (16+)
05.10
«Рецепти
щастя.
Нова
19:00, 20:30 Інформаційний
ТЕТ
13:55 Наші гроші 14:25 Біатлон. 12.40 Т/с «Червона королева» 05.35, 10.10 Громадянська
історія»
випуск «День» 13:40, 19:20
Чемпіонат Європи. Індивідуальна
06.00 Корисні підказки
оборона
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок»
05.50
«Спеція»
Тема дня 14:10 Фолькмюзик
гонка жінки 15 км 17:50 Новини.
06.30 Ранок у великому місті
06.15
Байдиківка
18.00,
19.00
Ток'шоу
06.30 «TOP SHOP»
(дорослий) 15:10 Надвечір’я.
Світ 18:20, 21:30 Тема дня
08.45
Факти.
Ранок
«Стосується кожного»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
06.40 ТЕТ Мультиранок
Долі 16:00 Радіодень «Життя»
18:35 Новини. Культура 19:00
09.15,
19.20
Надзвичайні
20.00 «Подробиці»
16:20 Суспільний університет
08.20 «Три сестри»
10.00 Х/ф «Йоринда і
Д/ф «Пліч'о'пліч» 20:25
новини
16:50, 18:55, 19:50 Служба
09.10 «Красуні»
Роздягалка 21:50 Новини. Спорт
Йорингель»
УКРАЇНА
11.05
Антизомбі
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі'Хілс, розшуку дітей 17:10 Наші гроші
22:15 Світло
11.10 Т/c «Усі жінки ' відьми»
12.00,
13.15
Х/ф
«Діаманти
17:40 Муз. фільм «Все буде
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
90210»
12.00 Панянка'селянка
1+1
назавжди» (16+)
добре» 18:00 Зроблено в Україні
Україною
12.00 Т/с «Секс у великому
12.45,
15.45
Факти.
День
13.00 Казки У
18:20 Напам’ять 18:30 Лайфхак
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
місті»
(16+)
українською 18:40 Таке життя
14.00 Т/c «Домашній арешт»
19.00, 23.00 Сьогодні 14.55, 16.15 Т/с
«Сніданок з 1+1»
13.00,
19.00
«Орел
і
Решка.
На
«Володимирська, 15»
19:55 Лайфхак українською
14.30 Віталька
09.30 Зірковий шлях
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
краю
світу»
(16+)
20:00 Герої серед нас 20:50
16.00 Рятівники
10.30 Свекруха або невістка
16.45, 19.30 ТСН:
14.10,
20.00
«Орел
і
Решка.
17.15, 21.25 Скетч'шоу «На
Казки Сашка Лірника
17.00,
19.00
Одного
разу
під
11.20 Реальна містика
«Телевізійна служба
Незвідана
Європа»
трьох»
ФУТБОЛ1
13.30, 15.30 Агенти
новин»
15.10,
21.00
«Орел
і
Решка.
Полтавою
18.45, 21.05 Факти. Вечір
Навколосвітня подорож» 06.00, 12.50 Топ'матч
справедливості (16+)
09.30, 10.50 «Чотири весілля»
18.00 Країна У. Новий рік
20.20 Секретний фронт
18.00 «Орел і Решка»
15.50, 21.00 Т/с «На лінії
12.20, 14.05 «Міняю жінку»
23.30 Х/ф «Живи і дай
06.05 Шахтар ' Лудогорець.
20.00 Танька і Володька
22.00 «Вірю не Вірю»
життя» (16+)
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю»
померти іншим» (16+) 21.00 Казки У Кіно
Контрольна гра
18.00 Т/с «Перстень з рубіном»
(12+)
07.55 Брайтон ' Челсі.
2+2
НОВИЙ КАНАЛ 22.00 Готель Галіція
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
Чемпіонат Англії
23.00 Країна У
06.00 Мультфільми
03.50 Зона ночі
19.45 Ток'шоу «Говорить
(12+)
09.45, 10.45, 15.40, 22.30
23.30 ООН
08.00,
13.10
«Нове
Шалене
05.10
Абзац
Україна»
20.15, 21.15 Т/с «Школа» (16+)
Футбол NEWS
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Т Б

МЕГА

Т Б

МЕГА

2+2

06:00 Бандитський Київ 07:20
Дзеркало історії 08:20 Правда
життя 09:20 Таємниці акул 10:20
Африка: хижий світ 11:20
Незвичайні культури 12:20
Скептик 13:20 Прокляття
скіфських курганів 14:10
Містична Україна 15:10, 21:40
Мистецтво виживання 16:00,
20:50 Скарби зі звалища 17:00
Левиний рик 17:50 Диво'
винаходи 18:50 Бандитська
Одеса 19:50, 23:40 Великі
танкові битви 22:40 Погляд з
середини

06.00 Мультфільми
08.00 «Облом.UA.»
09.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05, 17.15 «Загублений світ»
13.05 «Помста природи»
15.30 Х/ф «Що приховує
брехня» (16+)
19.20 Т/с «Команда» (16+)
21.20 Т/с «Кістки 6» (16+)
23.10 Т/с «Кістки 5» (16+)

ZIK

06.00, 18.00 Шляхами Волині
06.30, 15.30 М/с «Тачки»
07.00, 08.00, 18.45, 21.30
Новини «На часі» 07.35, 14.00,

06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
про головне. Ранок 09:10,
15:15, 23:30 «Дзеркало
історії» 10:10 «Завтра вже
сьогодні» 10:40 Доказ 11:35
«Житлоблуд» 12:00 HARD з
Влащенко 13:00 Перші про
головне. День 16:00 Гра в
класику з Сергієм Рахманіним
17:00 Перші про головне. Вечір
19:15 VOX POPULI 20:00
Zіткнення 21:00 «Перші про
головне» 21:35 «Почути
Україну» 23:00 «DROZDOV»
00:00 «Королева півдня» 00:40
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 04:00 Художній фільм
05:20 Концерт

09.55 LIVE. Шахтар ' Динамо
(З). Контрольна гра
11.55, 22.50 Чемпіонат Іспанії.
Огляд туру
13.00 LIVE. Жеребкування
групової стадії. Ліга
Націй УЄФА
13.55 Еспаньйол ' Севілья.
Чемпіонат Іспанії
16.00 «Сіткорізи». Прем’єра
16.30 Ман Сіті ' Ньюкасл.
Чемпіонат Англії
18.20 Шахтар ' Зоря. Чемпіонат
України
20.10 «Сіткорізи»
20.40 Реал ' Депортіво.
Чемпіонат Іспанії
23.45 Ліверпуль ' Гоффенгайм.
Плей'оф. Ліга чемпіонів
УЄФА

07.00, 08.00, 18.45, 21.30
Новини «На часі» 07.35, 14.00,
18.30, 20.30, 22.00 Вголос
07.45, 20.45 М/с «Цуценя в
моїй кишені» 08.35 Феєрія
мандрів 09.00, 23.30 Євромакс
09.30 Філософський камінь
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми 11.00 Джем
12.00 Глобал 3000 12.30
Волинський портрет 13.00,
23.00 МузейОк 13.30 Шукаємо
таланти 14.10 Концерт
«Різдвяна зірка» 15.00 Чарівна
майстерня 15.20 Англійські
Класи 16.00 Худ. фільм
«Злочин з багатьма
невідомими» 19.00, 22.15 Т/с
«Справа Дойла» 20.00 У фокусі
Європа 20.40 Вечірня казочка
21.00 Актуальне інтерв’ю

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ

ZIK

АВЕРС

06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
про головне. Ранок 09:10,
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
15:15 «Дзеркало історії»
08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
10:10 «Почути Україну» 11:30
19:00 Новини 09:00 Серіал
«Роксолана» 13:43, 19:30 «Тема «DROZDOV» 12:00 Zіткнення
дня» 14:10 Фольк ' music 15:00 13:00 Перші про головне.
Надвечір’я. Долі 16:00
День 16:30 «Стежками війни»
РадіоДень «Життя +» 16:20
17:00 Перші про головне.
Суспільний університет 17:13
Вечір 19:15 VOX POPULI
«Наші гроші» 17:40 «Дитячий
світ» 18:00 «Воїни миру» 18:30 20:00 HARD з Влащенко
21:00 «Перші про головне»
Музичний проспект 19:55
«Видатні волиняни» (М.Головань) 21:35 Інша Україна 00:00
20:30 Новини. Сурдопереклад «Королева півдня» 00:40
Історична правда з Вахтангом
АВЕРС
Кіпіані 04:00 Художній
06.00, 18.00 Шляхами Волині фільм 05:20 Концерт
06.30, 15.30 М/с «Тачки»

10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Барселона ' Олімпіакос.
17.10
Т/с
«Нескінченне
кохання»
18.00
Т/с
«Перстень
з
рубіном»
УТ1
НОВИЙ КАНАЛ
Ліга чемпіонів УЄФА
(12+)
(12+)
12.05 Монако ' Бешикташ. Ліга
06:00, 16:45 М/с «Чорний Джек» 20.15, 21.15 Т/с «Школа» (16+) 19.45 Ток'шоу «Говорить Україна» 03.00 Зона ночі
чемпіонів УЄФА.
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
22.15 «Міняю жінку ' 13»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» 03.50 Абзац
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
Прем’єра
05.50, 07.00 М/с «Дракони:
23.15
Х/ф
«Фальшиві
(16+)
21:00 Новини 06:35, 07:05,
13.55 Вільярреал ' Леванте.
Перегони
безстрашних»
заручини»
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Чемпіонат Іспанії
СТБ
06.59, 08.15 Kids Time
Країно! 09:30 Біблейська
16.00 «LaLiga Chronicles».
ІНТЕР
08.20
Серця
трьох
05.55,
18.00
Т/с
«Коли
ми
колекція.Художній фільм
Чемпіонат Іспанії.
10.20 Ревізор
вдома»
«Пророк Ієремія» 09:40, 19:25 05.55 Мультфільм
Прем’єра
13.20
Страсті
за
Ревізором
Д/с «1000 днів для планети»
06.10, 22.35 «Слідство вели... з 07.50 «Все буде смачно!»
16.30 Брайтон ' Челсі. Чемпіонат
16.20
Таємний
агент
10:50 Т/с «Бодо» 11:55
09.45 «Холостяк ' 7»
Леонідом Каневським»
Англії
17.40 Таємний агент. Пост'шоу
Документальний цикл Смаки
РТБ
15.25 «Містичні історії'6 з
20.20 «LaLiga Chronicles».
Культур 13:10, 14:30 РадіоДень 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
19.20 Суперінтуїція
Павлом Костіциним»
07:00 Ранкове шоу 07:30,
Чемпіонат Іспанії
17.40 Новини
13:55 Роздягалка 15:15
21.00 Аферисти
08:00, 08:30 Новини 09:00 Х/ф 20.40 Еспаньйол ' Севілья.
17.30, 22.00 «Вiкна'Новини»
Надвечір’я. Долі 17:50 Новини. 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
22.00 Х/ф «Вовк з Уолл Стріт»
«Роксолана»
13:30,
17:00,
Чемпіонат Іспанії
19.50, 22.40 «Х'Фактор ' 8»
Інтером»
Світ 18:20, 21:30 Тема дня
(18+)
К1
19:00, 20:30 Інформаційний
22.50 «Сіткорізи»
18:35 Новини. Культура 19:00
10.05, 12.25, 20.40 Т/с
випуск «День» 13:40, 19:20 Тема 23.35 Ліверпуль ' Севілья. Ліга
ICTV
05.10 «Рецепти щастя. Нова
ТЕТ
Д/ф «Білий Слон» 20:25 «Схеми»
«Мереживо долі» (16+)
дня 14:10 Фолькмюзик
чемпіонів УЄФА
05.35 Громадянська оборона
з Наталією Седлецькою 21:50
історія»
(дорослий) 15:10 Надвечір’я.
06.00 Корисні підказки
12.40 Т/с «Червона королева»
Новини. Спорт 22:15 Д/с
06.30 Ранок у великому місті
05.50
«Спеція»
Долі 16:00 Радіодень «Життя»
06.15 Байдиківка
14.50,
15.50,
16.45
«Речдок»
ВОЛИНСЬКЕ
ТБ,
«Спільноти тварин» 23:20 Д/с
08.45 Факти. Ранок
16:20 Суспільний університет
06.30 «TOP SHOP»
06.40 ТЕТ Мультиранок
НОВА ВОЛИНЬ
18.00, 19.00 Ток'шоу
«Музична одіссея Арірант.
16:50,
18:55,
19:50
Служба
09.15, 19.20 Надзвичайні
10.00 Х/ф «Диявол із трьома 07.40 «Чи знаєте ви, що...»
«Стосується кожного»
Оповідь» 23:45 Д/с «Музична
розшуку дітей 17:10 Складна
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
новини
золотими волосинами» 08.20 «Три сестри»
одіссея Арірант. Шоу»
20.00 «Подробиці»
розмова 17:40 Муз. фільм
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
10.10 Секретний фронт
11.10 Т/c «Усі жінки ' відьми»
09.10 «Красуні»
«Здолбунівські дзвіночки» 18:00 08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
11.05 Антизомбі
1+1
УКРАЇНА
12.00 Панянка'селянка
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі'Хілс, Зроблено в Україні 18:20
19:00 Новини 09:00 Серіал
12.00, 13.15 Х/ф «Живи і дай 13.00 Казки У
Напам’ять 18:30 Молодіжний
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
90210»
«Роксолана» 13:43, 19:30 «Тема
прорив 19:55 Лайфхак
померти
іншим»
(16+)
14.00
Т/c
«Домашній
арешт»
Україною
«Сніданок з 1+1»
12.00 Т/с «Секс у великому місті» українською 20:00 Так було
дня» 14:10 Фольк ' music 15:00
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Віталька
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
(16+)
20:20 Штрихи з натури 20:50
Надвечір’я. Долі 16:00 РадіоДень
15.00, 16.15 Т/с
16.00
Рятівники
19.00, 23.00 Сьогодні
16.45, 19.30 ТСН:
13.00, 19.00 «Орел і Решка. На Казки Сашка Лірника
«Життя +» 16:20 Суспільний
«Володимирська, 15»
17.00, 19.00 Одного разу під
09.30 Зірковий шлях
«Телевізійна служба
краю світу»
університет 17:13 «Складна
ФУТБОЛ1
Полтавою
(16+)
10.30 Свекруха або невістка
новин»
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
розмова» 17:40 «Волинська
18.00 Країна У. Новий рік
17.20, 21.25 Скетч'шоу «На
06.00,
08.00,
16.20,
18.20,
11.20
Реальна
містика
09.30, 10.50, 12.20 «Чотири
Незвідана Європа»
веселка» 18:00 «Історія без
20.00 Танька і Володька
трьох»
23.20 Топ'матч
13.30,
15.30
Агенти
весілля»
15.00, 21.00 «Орел і Решка.
21.00 Казки У Кіно
18.45, 21.05 Факти. Вечір
06.10, 18.30 Шахтар ' Динамо купюр» 18:25 «Незвідане
справедливості (16+)
12.35, 14.00 «Міняю жінку»
Закарпаття» 19:55 «Мова наша
Навколосвітня подорож»
22.00 Готель Галіція
20.20 Інсайдер
(З). Контрольна гра
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю» 15.50, 21.00 Т/с «На лінії життя» 23.30 Х/ф «Людина із золотим 23.00 Країна У
калинова» 20:30 Новини.
18.00 «Орел і Решка»
08.10 Бернлі ' МЮ. Чемпіонат
(16+)
23.30 ООН
Сурдопереклад
(12+)
22.00 «Вірю не Вірю»
Англії
пістолетом»
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18.30, 20.30, 22.00 Вголос
07.45, 20.45 М/с «Цуценя в
моїй кишені» 08.35 Феєрія
мандрів 09.00 Захищеність
09.30 Філософський камінь
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми 11.00 2 Я '
одне життя 12.00 Огляд світових
подій 12.30 Волинський портрет
13.00, 23.00 МузейОк 13.30
Шукаємо таланти 14.10 Концерт
«Різдво у Луцьку» 15.00 Чарівна
майстерня 15.20 Англійські
Класи 16.00 Худ. фільм
«Злочин з багатьма
невідомими» 19.00, 22.15 Т/с
«Справа Дойла» 20.00 Завтра
сьогодні 20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс 23.30 Глобал
3000

АВЕРС
06.00, 18.00 Шляхами Волині
06.30, 15.30 М/с «Тачки» 07.00,
08.00, 18.45, 21.30 Новини «На
часі» 07.35, 14.00, 18.30,
20.30, 22.00 Вголос 07.45,
20.45 М/с «Цуценя в моїй кишені»
08.35 Феєрія мандрів 09.00
Актуальне інтерв’ю 09.30
Філософський камінь 10.00 В
гостях у Добрячка 10.30
Мультфільми 11.00 Реформація
500 12.00, 23.30 Завтра сьогодні
12.30 Волинський портрет 13.00,
23.00 МузейОк 13.30 Шукаємо
таланти 14.10 Концерт «Різдвяна
зірка» 15.00 Чарівна майстерня
15.20 Англійські Класи 16.00
Худ. фільм «Злочин з багатьма
невідомими» 19.00, 22.15 Т/с
«Справа Дойла» 20.00 Євромакс
20.40 Вечірня казочка 21.00 У
фокусі Європа

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
про головне. Ранок 09:10, 15:15
«Дзеркало історії» 10:10 «Добрий
ZIK» 10:40, 00:40 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 11:05,
20:00 Zіткнення 12:00 HARD з
Влащенко 13:00 Перші про
головне. День 17:00 Перші про
головне. Вечір 19:15 VOX POPULI
21:00 «Перші про головне»
21:35 «Прямим текстом» 23:00
Перші другі з Наталією Влащенко
00:00 «Королева півдня» 04:00
Художній фільм 05:20
Концерт

культури 12:20 Скептик 13:20
Потойбіччя. Сни 14:10
Містична Україна 15:10, 21:40
безстрашних»
23.20
Слідами
іншого
УТ1
ІНТЕР
Мистецтво виживання 16:00,
08.50 Серця трьох
батальйону «Донбас»
20:50 Скарби зі звалища 17:00
06:00, 16:45 М/с «Чорний
05.55 Мультфільм
10.50 Ревізор
Левиний рик 17:50 Диво>
СТБ
Джек» 06:30, 07:00, 08:00,
06.10, 22.00 «Слідство вели...
13.50 Страсті за Ревізором
винаходи 19:50, 23:40 Великі
09:00, 09:25, 18:05, 21:00
з Леонідом Каневським» 06.00, 18.00 Т/с «Коли ми
16.30 Таємний агент
танкові битви 22:40 Погляд із
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
вдома»
17.30 Таємний агент. Пост>шоу середини
09:05 Доброго ранку, Країно!
17.40 Новини
07.55 Х/ф «Молода дружина» 19.20 Суперінтуїція
09:40, 19:25 Д/с «1000 днів
К1
для планети» 10:50 Т/с «Бодо» 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 09.55 Х/ф «П’ята група крові» 21.00 Аферисти
Інтером»
17.30, 22.00 «Вiкна>Новини» 22.00 Х/ф «Афера Томаса
05.15 «Рецепти щастя. Нова
11:55 Біатлон. Чемпіонат
історія»
Європи. Спринт, чоловіки, 10 км 10.05, 12.25 Т/с «Мереживо 19.50, 22.40 «Х>Фактор > 8»
Крауна»
долі» (16+)
13:55 «Схеми» з Наталією
05.50 «Спеція»
ICTV
ТЕТ
Седлецькою 14:30 РадіоДень 12.40 Т/с «Червона королева»
06.30 «TOP SHOP»
14:55 Біатлон. Чемпіонат
14.50, 15.50, 16.45 «Речдок» 05.35 Громадянська оборона 06.00 Корисні підказки
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
Європи. Спринт, жінки, 7.5км
06.30 Ранок у великому місті 06.15 Байдиківка
18.00 Ток>шоу «Стосується
08.20 «Три сестри»
17:50 Новини. Світ 18:20,
08.45 Факти. Ранок
кожного»
06.40 ТЕТ Мультиранок
09.10 «Красуні»
21:30 Тема дня 18:35 Новини. 20.00 «Подробиці тижня»
09.15, 19.20 Надзвичайні
09.45 Х/ф «Карибське
10.10, 16.10 Т/с «Беверлі>
Культура 19:00 Твій дім 20:25
новини
23.50 Х/ф «З пекла у пекло»
золото»
Хілс, 90210»
Перша шпальта 21:50 Новини.
10.10 Інсайдер
(16+)
11.10 Т/c «Усі жінки > відьми» 12.10 «Орел і Решка. Шопінг»
Спорт 22:15 Х/ф «Просто
11.05, 20.20 Антизомбі
12.00 Панянка>селянка
13.10, 19.00 «Орел і Решка. На
уяви»
УКРАЇНА
12.05, 13.15 Х/ф «Людина із 13.00, 17.30 Казки У Кіно
краю світу»
1+1
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
золотим пістолетом» 14.00 Т/c «Домашній арешт»
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
Україною
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Віталька
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Незвідана Європа»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 15.05, 16.15 Т/с
16.00 Рятівники
«Сніданок з 1+1»
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
19.00, 23.00 Сьогодні
«Володимирська, 15»
19.00 Танька і Володька
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Навколосвітня подорож»
09.30 Зірковий шлях
(16+)
21.00 М/ф «Містер Пібоді та
16.45, 19.30 ТСН:
18.00 «Орел і Решка»
10.30
Свекруха
або
невістка
17.35
Скетч>шоу
«На
трьох»
Шерман»
«Телевізійна служба
22.00 «Вірю не Вірю»
11.20 Реальна містика
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф «Джек $
новин»
23.00 Х/ф «2199: Космічна
21.25 Дизель>шоу
переможець велетнів»
09.30, 10.50 «Чотири весілля» 13.30, 15.30 Агенти
Одіссея» (16+)
справедливості (16+)
(18+)
12.20, 13.50 «Міняю жінку»
НОВИЙ
КАНАЛ
2+2
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю» 15.50 Т/с «На лінії життя» (16+)
МЕГА
18.00 Т/с «Перстень з рубіном» 03.50 Служба розшуку дітей
06.00 Мультфільми
(12+)
03.55 Зона ночі
06:00, 18:50 Бандитська
(12+)
08.00, 13.05 «Відеобімба»
17.10 Т/с «Нескінченне
05.25 Абзац
Одеса 07:20 Дзеркало історії 10.00, 18.15 «Спецкор»
19.45 Ток>шоу «Говорить
кохання» (12+)
08:20
Правда
життя
09:20
07.19,
08.49
Kids
Time
Україна»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
20.00 «Ліга сміху 2017»
07.20 М/с «Дракони: Перегони Таємниці акул 10:20 Африка:
21.00 Т/с «Моє нове життя»
11.05, 17.15 «Загублений світ»
хижий світ 11:20 Незвичайні
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УТ1
06:00 Д/ф «Олександра
Шулежко. Доля праведниці»
06:30 «Мисливці на нацистів»
09:20 Бабин Яр. Без права на
існування 09:40 Д/ф «Примара
Бабиного Яру» 11:00 Д/ф «Іспит
на людяність» 12:00 Біблейська
колекція. Художній фільм
«Пророк Ієремія» 12:00 13:55
Біатлон. Чемпіонат Європи. Гонка
переслідування, чоловіки 12.5 км
15:00, 17:10 Д/с «Дика
планета» 15:55 Біатлон.
Чемпіонат Європи. Гонка
переслідування жінки 10км 18:35
Х/ф «Старий добрий день
подяки» 20:25 «Гордість світу»
21:00 Новини 21:35
Розсекречена історія 22:35
Війна і мир 23:20 Д/ф «Легіон.
Хроніка Української Галицької
армії»

15.40 Х/ф «Не можу забути
тебе» (12+)
20.15 Х/ф «Випадкових
зустрічей не буває»
(16+)

ІНТЕР
06.35 Мультфільм
07.20 «Чекай мене»
08.50 «Подорожі в часі»
09.30 Х/ф «Господар тайги»
11.00 Х/ф «Вертикаль»
12.45 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
14.30, 20.30 Х/ф «Місце
зустрічі змінити
не можна»
20.00 «Подробиці»
22.15 «Великий бокс. Олександр
Усик > Майріс Брієдіс»

УКРАЇНА

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.15 Зірковий шлях
1+1
09.15 Т/с «Моє нове життя»
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна
13.00, 15.20 Т/с «Обраниця»
служба новин»
(16+)
06.45 «Гроші»
17.45, 19.40 Т/с «Поранене
08.00 «Сніданок. Вихідний»
серце»
09.45 «Інспектор. Міста»
22.10 Т/с «Один єдиний і
11.30 Х/ф «Сісі $ прекрасна
назавжди» (16+)
імператриця» (16+)

Т Б

СТБ
06.05 Х/ф «Спокута»
08.00 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.55 «Х>Фактор > 8»
19.00 Х/ф «Добігти до себе»
22.50 Х/ф «Мріяти не
шкідливо»

ICTV
05.40 Скарб нації
05.50 Еврика!
06.00 Факти
06.20 Більше ніж правда
07.30 Т/с «Відділ 44» (16+)
10.50, 13.00 Х/ф «Постання
світу»
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «Патріот» (16+)
16.10 Х/ф «І цілого світу
замало» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф «007: Координати
«Скайфолл» (16+)
22.45 Х/ф «Ліцензія на
вбивство»

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
06.00 М/с «Лунтик і його друзі»

06.20 Ревізор
09.20 Страсті за Ревізором
11.50 Х/ф «Втікач» (16+)
14.20 Х/ф «Трейсери»
16.10 Х/ф «Карате$пацан»
(16+)
19.00 Х/ф «Останній володар
стихій» (16+)
21.00 Х/ф «Я номер чотири»
(16+)
23.00 Х/ф «Будинок воскових
фігур» (18+)

22.30 Х/ф «Мисливці за
хмарами» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:30
Містична Україна 08:20, 18:30 У
пошуках істини 10:00, 22:50
Анатомія бою 12:10 Великі
танкові битви 13:50, 21:00
Бойова залізниця 15:40 Африка:
хижий світ 17:30 Незвичайні
культури

К1

06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
ТЕТ
08.20 Мультфільми
06.00 Корисні підказки
10.15 М/ф «Відважна Ліфі»
06.15 Байдиківка
12.10 Х/ф «Перший пес
06.40 ТЕТ Мультиранок
держави»
10.40 М/ф «Мавпи в космосі > 2: 14.00 «Орел і Решка»
Удар у відповідь»
23.50 Х/ф «Принцеса де
12.00 Х/ф «Диявол с трьома
Монпансьє» (16+)
золотими волосинами»
2+2
13.00 Х/ф «Ромео та
06.00 Мультфільми
Джульєтта»
08.15 «ДжеДАІ. Дайджест 2017»
15.00 Х/ф «Три горішки для
10.10 Ситуація «Небезпека»
Попелюшки»
11.05 Х/ф «Озеро акул» (16+)
16.30 М/с «Пригоди
12.50 Т/с «Ментівські війни.
Котигорошка та його
Київ» (16+)
друзів»
16.40 Х/ф «Самоволка» (16+)
17.30 М/ф «Турбо»
18.45 Х/ф «Самоволка 72»
19.00 М/ф «Як приборкати
(16+)
дракона > 2»
20.30 Х/ф «Крадійка книжок» 20.10 Х/ф «Чужий 3» (16+)

Містична Україна 08:20, 18:30
У пошуках істини 10:00, 22:50
Анатомія бою 12:10 Великі
Перегони
безстрашних»
22.50
Х/ф
«Шукаю
тебе»
(16+)
19.30
«ТСН>Тиждень»
УТ1
танкові битви 13:50, 21:00
21.00 «Голос країни 8»
06.49, 07.49 Kids Time
СТБ
Бойова залізниця 15:40 Африка:
06:00 М/с «Чорний Джек»
23.10 Х/ф «Домашня робота»
07.50 Х/ф «Карате$пацан»
хижий світ 17:30 Незвичайні
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
07.05
Т/с
«Коли
ми
вдома»
(16+)
(16+)
культури
Доброго ранку, Країно! 07:00,
09.00 «Все буде смачно!»
10.20 Х/ф «Дев’ять ярдів»
08:00, 09:00, 21:00 Новини
ІНТЕР
09.55 «Караоке на Майдані»
К1
(16+)
09:30 Біблейська
05.30, 20.00 «Подробиці»
10.55 «Х>Фактор > 8»
12.20 Х/ф «Дев’ять ярдів.
колекція.Художній фільм
05.15 «Рецепти щастя. Нова
15.05 Х/ф «Добігти до себе»
Частина 2» (16+)
«Пророк Ієремія» 09:30 11:35 06.00 Мультфільм
історія»
19.00 «Слідство ведуть
Д/ф «Обсерваторія «Білий Слон» 06.25 «Великий бокс.
14.10 Х/ф «Останній володар 05.50 «Спеція»
Олександр Усик >
екстрасенси»
12:10 Перший на селі 12:40,
стихій» (16+)
06.30 «TOP SHOP»
Майріс Брієдіс»
20:10 Незвичайні культури.
23.00 Х/ф «Я щаслива»
16.10 Х/ф «Я номер чотири» 07.40 «Чи знаєте ви, що...»
Документальний цикл 13:55,
08.00 «уДачний проект»
(16+)
08.20 Мультфільми
ICTV
23:05 Біатлон. Чемпіонат
09.00 «Готуємо разом»
18.20 Х/ф «Земля
09.10 «Ух ти show»
Європи. Одиночна змішана
05.35 Скарб нації
10.00 «Орел і Решка. Рай і
майбутнього: Світ за 10.10 Х/ф «Перший пес
естафета 14:55 Фольк>music
05.45
Еврика!
пекло»
межами» (16+)
держави»
15:55, 23:50 Біатлон. Чемпіонат 11.00 «Орел і Решка.
05.50 Факти
21.00 Х/ф «Знаряддя смерті: 12.10 М/ф «Відважна Ліфі»
Європи. Змішана естафета 2x6 +
06.15 Більше ніж правда
Перезавантаження»
Місто кісток» (16+)
2x7.5 17:45 Т/с «Імперія» 20:25
14.00 «Орел і Решка»
12.00 Х/ф «Фантомас проти 08.00 Х/ф «Патріот» (16+)
«Гордість світу» 21:35
23.30 Х/ф «Березневі коти»
23.35 «КВН»
11.00,
13.00
Х/ф
«Із
Росії
з
Скотланд$Ярда»
Розважальна програма з
(16+)
любов’ю» (16+)
14.00 Т/с «Генеральська
2+2
Майклом Щуром 22:15 Д/с
ТЕТ
12.45 Факти. День
невістка»
«Зустріч Лувра та Забороненого
06.00, 23.45 «Змішані
міста»
13.25 Х/ф «Ліцензія на
17.50, 20.30 Т/с «Червона
06.00 Корисні підказки
єдиноборства. UFC on
королева»
вбивство»
06.15 Байдиківка
FOX 27. Головний двобій:
1+1
22.55 Х/ф «Варенька»
16.00 Х/ф «007: Координати 06.40 ТЕТ Мультиранок
Роналду Соза > Дерек
06.10 ТСН: «Телевізійна служба
«Скайфолл» (16+)
10.00 М/ф «Турбо»
Брансон». Трансляція з
УКРАЇНА
новин»
18.45 Факти тижня. 100 хвилин 11.30 Рятівники
США
07.05 «Українські сенсації»
06.30 Сьогодні
20.35 Х/ф «Помри, але не
16.30 М/ф «Як приборкати
07.00 Мультфільми
08.00 «Сніданок. Вихідний»
07.10 Зірковий шлях
зараз»
дракона > 2»
08.00 Бушидо
09.00 «Лото>забава»
09.10 Т/с «Обраниця» (16+)
23.10 Х/ф «І цілого світу
18.00 М/ф «Містер Пібоді та
09.05 «ДжеДАІ. Дайджест 2017»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
13.20 Т/с «Поранене серце»
замало» (16+)
Шерман»
11.00 Ситуація «Небезпека»
09.50 «Битва громад»
17.10, 21.00 Т/с «Півкроку до
12.00 «Бандерлоги»
НОВИЙ КАНАЛ 19.30 Танька і Володька
10.55, 11.55, 13.05, 14.10
сім’ї» (12+)
22.00 Х/ф «Крадійка книжок» 13.00 «Помста природи»
«Світ навиворіт > 5:
19.00 Події тижня з Олегом
03.00 Зона ночі
14.05 Т/с «Зустрічна смуга»
Індонезія»
Панютою
МЕГА
04.40 Стендап>шоу
(16+)
15.30 «Ліга сміху 2017»
20.00 Головна тема
05.30, 06.50 М/с «Дракони:
06:00 Бандитська Одеса 07:30
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14.45 Х/ф «Чужі» (16+)
чемпіонів УЄФА
19.20 Х/ф «Озеро акул» (16+) 13.55 Атлетіко > Жирона.
21.10 Х/ф «Самоволка» (16+)
Чемпіонат Іспанії
23.10 «Змішані єдиноборства. 16.00 Чемпіонат Іспанії.
UFC»
Передмова до туру.
Прем’єра
РТБ
16.30 Бернлі > МЮ. Чемпіонат
07:00 Ранкове шоу 07:30,
Англії
08:00, 08:30 Новини 09:00
18.20 Арсенал > БАТЕ. Ліга
Х/ф «Роксолана» 13:30,
Європи УЄФА
17:00, 19:00, 20:30
Інформаційний випуск «День» 20.10 Світ Прем’єр>ліги
13:40, 19:20 Тема дня 14:10 20.40 Шахтар > Динамо (З).
Контрольна гра
Фолькмюзик (дорослий) 15:10
22.50 «LaLiga Chronicles».
Надвечір’я. Долі 16:00
Радіодень «Життя» 16:20
Чемпіонат Іспанії
Суспільний університет 16:50, 23.10 Марибор > Ліверпуль.
18:55, 19:50 Служба розшуку
Ліга чемпіонів УЄФА
дітей 17:10 Схеми 17:40 Муз.
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
фільм «Поколядщина у
НОВА ВОЛИНЬ
Катерини» 18:00 Т/ф «Юрій
Рибчинський. Музика слів»
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
18:40 Лайфхак українською
«Ранок «Нової Волині» 07:30,
19:55 Лайфхак українською
08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
20:00 Азбука смаку 20:13
19:00 Новини 09:00 Серіал
Невгамовні дослідники 20:50 «Роксолана» 13:43, 19:30
Казки Сашка Лірника
«Тема дня» 14:10 Фольк > music
15:00 Надвечір’я. Долі 16:00
ФУТБОЛ1
РадіоДень «Життя +» 16:20
06.00, 08.00 Топ>матч
Суспільний університет 17:13
«Схеми» 17:30 «Протилежний
06.10 Аустрія > Мілан. Ліга
погляд» 18:25 «Офлайн» 19:55
Європи УЄФА
08.10 Саутгемптон > Тоттенгем. «Грані» 20:30 Новини.
Сурдопереклад
Чемпіонат Англії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
АВЕРС
NEWS
06.00, 18.00 Шляхами Волині
10.20 Зірка > Шахтар.
06.30, 15.30 М/с «Тачки»
Чемпіонат України
07.00, 08.00, 18.45, 21.30
12.05 Бешикташ > Монако. Ліга Новини «На часі» 07.35, 14.00,

18.30, 20.30, 22.00 Вголос
07.45, 20.45 М/с «Цуценя в
моїй кишені» 08.35 Феєрія
мандрів 09.00 Завтра сьогодні
09.30 Філософський камінь
10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми 11.00 Інша
сторона 12.00, 23.30
Євромакс 12.30 Волинський
портрет 13.00 МузейОк 13.30
Шукаємо таланти 14.10
Концерт «Різдвяна зірка» 15.00
Чарівна майстерня 15.20
Англійські Класи 16.00 Худ.
фільм «Злочин з багатьма
невідомими» 19.00 Т/с
«Справа Дойла» 20.00 Життя в
цифрі 20.40 Вечірня казочка
21.00 Глобал 3000 22.15 Худ.
фільм «Хороший» хлопчик,
Різдво Джорджа Лопеза»

Чемпіонат Англії
17.45 Наполі > Ман Сіті. Ліга
чемпіонів УЄФА
РТБ
19.25 LIVE. Малага > Жирона.
07:00 Казки Лірника 07:10 Хочу
Чемпіонат Іспанії
бути 07:30 Хто в домі хазяїн
21.25, 23.40 Топ>матч
08:00 Ранкове шоу 09:45
21.40 LIVE. Вільярреал >
Мистецькі історії 13:30
Сосьєдад. Чемпіонат
Відеопоезія 13:35 Служба
Іспанії
розшуку дітей 13:40 Тема дня
23.50 Севілья > Ліверпуль. Ліга
14:10 Х/ф «Роксолана» 17:10
чемпіонів УЄФА.
Герої серед нас 17:40
Прем’єра
Перехрестя правди 18:05 Без
права на забуття. Любов Ширко> ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
праведник світу 18:30 Азбука
смаку 18:45 Так було 19:00
07:00 «Школа Мері Поппінс»
Інформаційний випуск «День»
07:15 «Казки Лірника Сашка»
19:30 Суботня тема 20:00
07:30 «Як це?» 08:00 «Ранок
Розсекречена історія 20:50
«Нової Волині» 09:45 «Мистецькі
Казки Сашка Лірника
історії» 13:30 «Музичний
проспект» 13:43, 19:30 «Тема
ФУТБОЛ1
дня» 14:13, 15:10, 16:00
06.00 Олімпік > Ворскла.
Серіал «Роксолана» 17:00
Чемпіонат України
«Натхнення» 17:25 «Волинська
07.45 Чемпіонат Іспанії.
веселка» 17:55 Т/ф «Каїнова
Передмова до туру
печать» 18:25 «Урок для батьків»
08.15 Вест Гем > Челсі.
19:00 Новини. Сурдопереклад
Чемпіонат Англії
20:00 «Розсекречена історія»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
АВЕРС
10.20 Реал > Боруссія (Д). Ліга 06.00 Мультсеріал «Літаючий
чемпіонів УЄФА
будинок» 06.30 Феєрія мандрів
12.05 Бешикташ > Порту. Ліга 07.00 Всім малятам>трулялятам
чемпіонів УЄФА
07.45, 20.45 М/с «Цуценя в
13.55 Шахтар > Лудогорець.
моїй кишені» 08.00, 09.00,
Контрольна гра
18.45, 21.30 Новини «На часі»
16.00 Тоттенгем > Челсі.

08.35, 18.00 Глобал 3000
09.35 В гостях у Добрячка 10.00
Худ. фільм «Діаманти шаха»
12.00 Чарівна майстерня 12.30
Волинський портрет 13.00
Фільм «Наш чудовий Всесвіт»
14.00, 23.30 Шляхами Волині
14.30 Мозаїка батьківства 15.00
Т/с «Справа Дойла» 16.30 Худ.
фільм «Хороший» хлопчик,
Різдво Джорджа Лопеза»
18.40, 20.30, 21.55 Вголос
19.00 Актуальне інтерв’ю 19.30
Завтра сьогодні 20.00 МузейОк
20.40 Вечірня казочка 21.00
Огляд світових подій 22.00 Худ.
фільм «Різдвяна пісня»

Прем’єра
16.00 Х/ф «Неймовірне життя
13.55 Шахтар > Динамо (З).
Волтера Мітті» (16+)
Контрольна гра
18.00 Х/ф «Великий солдат»
16.00 Вільярреал > Сосьєдад.
(16+)
Чемпіонат Іспанії
19.50 Х/ф «Транс» (16+)
17.45 Баварія > ПСЖ. Ліга
21.45 Х/ф «Общак» (16+)
чемпіонів УЄФА
РТБ
19.25 LIVE. Севілья > Хетафе.
07:00 Казки Лірника 07:10 Хочу
Чемпіонат Іспанії
бути 07:30 Хто в домі хазяїн
20.15 Футбол Tables
08:15 Штрихи з натури 08:30
21.25, 23.40 Топ>матч
Молодіжний прорив 09:00
Ранкове шоу 09:45 Мистецькі 21.40 LIVE. Барселона > Алавес.
Чемпіонат Іспанії
історії 13:30 Відеопоезія 13:35
23.50 Ліверпуль > Марибор.
Служба розшуку дітей 13:40
Ліга чемпіонів УЄФА
Тема дня 14:10 Х/ф
«Роксолана» 16:10
ВОЛИНСЬКЕ
ТБ,
Фолькмюзик. Діти 17:00 Світло НОВА ВОЛИНЬ
18:10 Почерк долі. До
20>річчя хору «Знамення» 18:40 07:00 «Школа Мері Поппінс»
07:15 «Казки Лірника Сашка»
Таке життя 19:00 Роздягалка
07:30 «Як це?» 08:00 «Хочу
19:30 Д/ф «Таємниче місто
бути» 08:30 «Хто в домі хазяїн»
Гелон» 20:00 Розсекречена
09:00 «Ранок «Нової Волині»
історія 20:50 Казки Сашка
09:45 «Мистецькі історії» 13:30,
Лірника
18:25 «Музичний проспект»
ФУТБОЛ1
13:43 «Тема дня» 14:13, 15:10
Серіал «Роксолана» 16:00
06.00 Малага > Жирона.
Фольк > music. Діти 17:00
Чемпіонат Іспанії
«Світло» 18:00 «Кошик творчих
07.45 Світ Прем’єр>ліги
ідей» 19:00 «Роздягалка» 19:20
08.15 Арсенал > Тоттенгем.
Д/ф «Дисиденти. Левко
Чемпіонат Англії
Лук’яненко. Йти за совістю»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 20:00 «Розсекречена історія»
NEWS
АВЕРС
10.20 Валенсія > Реал.
06.00 Мультсеріал «Літаючий
Чемпіонат Іспанії
12.05 Лейпциг > Бешикташ. Ліга будинок» 06.30 Феєрія мандрів
07.00 Всім малятам>трулялятам
чемпіонів УЄФА.

07.45, 20.45 М/с «Цуценя в
моїй кишені» 08.00, 09.00
Новини «На часі» 08.35 Завтра>
сьогодні 09.35 Рандеву 10.00
Духовність 10.30 Малюваки
11.00 Мультфільми 12.00
Чарівна майстерня 12.30
Благодатна купіль 13.00 Джем
14.00, 23.30 Шляхами Волині
14.30 Мозаїка батьківства
15.00 Т/с «Справа Дойла»
16.30 «Коляда з Т.Ціхоцькою»
18.00 Огляд світових подій
18.30, 21.30 Новини «На часі».
Спецвипуск 19.05 Худ. фільм
«Різдвяна пісня» 20.40 Вечірня
казочка 21.00 Завтра сьогодні
22.05 Худ. фільм «Все, що я
бажав на Різдво»

22.15 Т/с «Зустрічна смуга»
(16+)

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
про головне. Ранок 09:15,
15:15, 03:30 «Дзеркало
історії» 10:35 «Прямим
текстом» 12:00 Zіткнення
13:00 Перші про головне. День
16:05 Перші другі з Наталією
Влащенко 17:00 Перші про
головне. Вечір 19:15 VOX
POPULI 20:00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 21:00
«Перші про головне» 21:30
«Народ проти!» 00:30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 02:00 Концерт 03:00
«DROZDOV» 05:00 Художній
фільм

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
про головне. Вечір 08:45 HARD
з Влащенко 09:40, 04:50
Художній фільм 11:00 Злий
дім 12:00 «Народ проти!»
15:10, 20:00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 16:00
«Стежками війни» 16:30
«Прямим текстом» 17:55,
03:00 Перші другі з Наталією
Влащенко 18:45 Доказ 19:25
Слідство. Інфо 21:00 «Перші
про головне. Деталі» 22:00,
00:00 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 23:30, 03:40
«Дзеркало історії» 02:00
Концерт

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00 «Перші
про головне. Деталі» 08:00
Злий дім 09:00 «Євромакс»
09:25 «Shift. Життя в цифрі»
09:40, 17:30 «Стежками війни»
10:05, 15:40 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 11:00
«Добрий ZIK» 11:30
«Житлоблуд» 12:00 «Народ
проти!» 15:10 Доказ 16:35 Сім
чудес України 17:00, 00:00
«Дзеркало історії» 18:00
«DROZDOV» 18:25, 01:00
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 20:00 HARD з Влащенко
21:00 Zіткнення 22:00 «Кубала,
Морено і Мончон» 04:00
Художній фільм 05:20
Концерт
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n Ніколи не здаватись!

Якщо
ти в душі
художник –
перепон
для творчості
не помічаєш.

Реальне і містичне переплелися в картинах Кшиштофа Косовського.

Люди з необмеженими
можливостями малюють
устами та ногами
У буденних турботах через поспішність і суєту ми забуваємо,
що у нас не тільки бездоріжжя та бруд під ногами, а є ще
й зорі в небі над головою. Зупинімося, зробімо паузу,
озирнімося довкола себе. Не шкодуймо на прекрасне часу —
він усього лиш філософська категорія
Галина КАЖАН

е лише Нік Вуйчич, який
народився без рук та ніг,
своєю жагою до життя
викликає у мене захоплення
і бажання не гнівити Бога, не
ремствувати на труднощі, а перемагати свою лінь та байдужість і працювати через «не хочу
і не можу». А ще радіти — кожній
хвилині, секунді, погляду і промінчику!
Щороку моя родина
Ґжечновських із Польщі дарує
мистецькі календарі–каталоги, у яких я черпаю натхнення

Н

цьогорічного подарунка
« Незвичайність
спонукала мене представити його на радість

»

і подив волинян.
і бажання творити, залишити
по собі щось добре, принаймні
для своїх нащадків. Пенсійний
вік — не вирок. У мене є руки й
ноги, і «доки розум від біди не
згірк ще» (за Ліною Костенко),
знаходжу власний молитовний
куточок і непоодинокі нагоди
поділитися своїми почуттями

Натюрморт із соняшниками Томаса Кахлау сповнений насичених барв
і життєвої енергії.

і враженнями. Незвичайність
цьогорічного подарунка спонукала мене представити його на
радість і подив волинян.
У виданні — сонцедайні
твори митців, які, малюючи…
вустами та ногами, передають
своє неповторне бачення світу.
В усіх воно — радісне, весел-

кове і навіть гумористичне,
без намулу смутку чи песимізму. Приміром, ірреалістичне зображення Кшиштофом
Косовським старої ворони,
яка поцупила все, що блищить, і тепер не знає, що з тим
добром робити, викликає не
просто посмішку, а гомеричний сміх і безмежне прагнення
бачити в трагічному жанрі
комічний зміст.

У каталозі–календарі на
2018 рік представлено твори
11 художників з… — рука не
піднімається написати «обмеженими» — ні, необмеженими
можливостями, неймовірними
талантами.
От якби і в Україні підтримати наших самородків,
обділених здоров’ям, хоча б
такими виданнями. Агов, меценати! n

n Смачного!

ПРОСТО, СИТНО, АПЕТИТНО!
Цикл Новорічно-Різдвяних свят наближається до завершення,
але ж цікаві рецепти не бувають зайвими у записнику господині
САЛАТ «ЗАГАДКА»
Страва неодмінно сподобається вашим гостям!
Небагато компонентів, легкість приготування — і успіх
гарантовано
Інгредієнти: 6 яєць, 400 г м’яса (вирізки), 6 ч. л.
крохмалю, 3 зубці часнику, 200 г майонезу, сіль, чорний мелений перець — за смаком.
Приготування. Збити яйця, посолити й поперчити, додати крохмаль, помішуючи, щоб не утворювалися грудочки. Смажити тонкі млинці на сковороді.
Порізати м’ясо тонкими пластинками, посолити, поперчити й обсмажити. Готові млинці і м’ясо покраяти
тонкими смужками (м’ясо різати вздовж волокон).
Приготувати соус: змішати майонез із подрібненим
часником і кропом, трішки поперчити. Залити салат і
добре перемішати, помістити на 3–4 години у холодильник, щоб настоявся.

РУЛЕТ ЗІ СВИНИНИ
З ГРИБАМИ
І ЧОРНОСЛИВОМ
Таку святкову закуску подають до столу і гарячою, і холодною. Якщо ви не любите
свинини, можна замінити її на
курятину, а чорнослив — на вишню
Інгредієнти: 1 кг свинини
(вирізки), 200 г маринованих
печериць, 200 г сиру, 200 г чорносливу, 2 морквини, 4–5 зубків
часнику, 1 ст. л. яблучного оцту,
сіль, спеції — за смаком.
Приготування. М’ясо промити, очистити від плівок, розрізати
горизонтально одним великим пластом. Злегка відбити, натерти сіллю, перцем, додати оцет. Свинину залишити в маринаді на 4–5 годин.
Замочити в теплій воді чорнослив. Нарізати сир тонкими пластинами,
гриби — начетверо, моркву й чорнослив — тонкими брусочками. Викласти інгредієнти на м’ясо шарами: сир, печериці, моркву і чорнослив. Акуратно скрутити рулет, міцно зв’язати його нитками, загорнути
у фольгу, запікати в духовці протягом години. n
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НЕРУХОМІСТЬ
l Продається 3–кімнатна квартира (82.5
кв. м) у центрі Луцька (або обміняю з доплатою на 1–кімнатну). Тел.: 095 62 17 648, 099
43 04 487, 067 13 55 063, 066 73 29 160.
l Продається у с. Підгайці Луцького району
кімната у гуртожитку (32 кв. м, можна під комерційну діяльність). Тел.: 096 62 14 316, 099
33 68 120.
l Продається приватизована хата з усіма
надвірними спорудами (с. Чаруків Луцького
району). Є садок, 25 соток землі. Тел.: (0332)
79-88-85, 097 37 08 976.
l Продам (або обміняю) хату у с. Старий
Чорторийськ Маневицького району. Є присадибна ділянка (10 соток). Лікувальна джерельна вода, зцілюючий образ Богородиці.
Поруч — магазини, лікарня, аптека, автобусна зупинка. Власник. Тел.: 066 35 30 483,
097 96 50 579.
l У с. Суховоля Луцького району продається цегляний будинок (71 кв. м, є хліви, погріб,
колодязь, 50 соток городу). Ціна 320 000 грн.
Тел.: 066 84 59 765, 050 13 55 196.
l Продається у с. Тарасове Луцького району
цегляний житловий будинок (утеплений, центральна каналізація, є газ, літня кухня, льох,
теплиця, два гаражі). Зручний доїзд. Тел.: 067
33 28 386, 098 05 05 204.
l Недорого продається у с. Мирне Горохівського району дерев’яний будинок (газифікований, пластикові вікна). Є хлів, літня кухня,
льох, криниця, 0.15 га городу. Зручний доїзд.
Тел. 095 90 84 640.
l Продається будинок у с. Привітне Локачинського району. Ціна договірна. Тел. 095 40
73 502.
l Терміново продається газифікований
дерев’яний будинок (с. Бережанка Горохівського району). Є літня кухня (газифікована),
вода (на подвір’ї), погріб, хлів, клуня, 51 сотка
землі, садок. Усе приватизоване. Ціна договірна. Зручний доїзд. Тел.: 050 24 69 802, 099
19 97 628.
l Продається цегляний будинок (68,2 кв. м,
4 кімнати) з цегляними надвірними спорудами. Є газ, електрика, центральне водопостачання, cвердловина, парове опалення, 50
соток землі (с. Грибовиця Іваничівського району). Ціна 350 000 грн. Тел. 067 99 69 425.
l Терміново продається у центрі м. Рожище
половина будинку (3 кімнати, кухня, ванна).
Зроблений євроремонт, усі зручності. Є земельна ділянка (4 сотки). Тел. 066 00 18 595.
l Продається земельна ділянка під забудову (м. Ківерці). Тел. 099 02 78 610.
l Терміново продається садиба в центрі смт
Ратне. Є газифікований будинок, земельна ділянка, прибудинкові споруди. Ціна договірна.
Власник. Тел.: 095 69 79 199, 097 82 67 418.

АВТОРИНОК
l Продається комплект запчастин до автомобіля УАЗ-469. Тел. 096 24 22 020.
l Куплю: автомобілі ЗІЛ, ГАЗ-53/66 (можна
в будь–якому стані, без документів), а також
двовісний причіп, стрілу від навантажувача,
лійку на міндобриво, навісну зернову сівалку
(3 м). Тел.: 097 33 64 124, 050 66 57 637.
l Продається автомобіль «Фольксваген
Гольф-2», 1988 р. в., 1.3 бензин, червоний колір, на ходу. Ціна 45 000 грн. Тел. 050 27 94 139.
l Продається одновісний причіп (2.5 х 1.7),
заводська база («кухня військова»), перероблений. Тел. 067 27 58 881.

Товариство ортопедів–травматологів Волинської області глибоко
сумує з приводу смерті колишнього
обласного ортопеда-травматолога, мудрого наставника, дорогого
вчителя, колеги
Євгенія Йосиповича
ЛЕВКОВИЧА
та висловлює щире
співчуття родині покійного. Нехай милосердний
Господь упокоїть його
душу в своїх Небесних
оселях.
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бінь різних фракцій (насипом, у мішках), камінь бут, цеглу білу та червону (нову та б/в),
землю на вимостку, гній, цемент. Доставка.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам: жом, торфобрикет, цеглу вогнетривку (нову та б/в), шифер (б/в), пісок,
щебінь, відсів, керамзит, цемент, вапняк (на
вимостку дороги), глину, землю (на вимостку),
гній коров’ячий. Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги міні–навантажувачем «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), пісок, щебінь, відсів, шифер (б/в), глину,
чорнозем. Доставка. Послуги навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73
95 444, 067 45 02 527.
l Продам: торфобрикет, вугілля (сортове
і рядове). Послуги автомобілем (самоскид).
Тел.: 050 43 84 608, 098 48 13 899, (0332) 7228-66.
l Продам: жом, пісок, щебінь, цеглу, відсів,
чорнозем, дрова, торфокрихту, бутовий камінь, торфобрикет, глину, землю (на вимостку), цемент. Вивезу сміття. Послуги автомобілем ЗІЛ (самоскид), міні–навантажувачем
«Бобкат». Тел.: 050 60 97 986, 098 91 25 884.
l Продається молода лошиця (Локачинський район). Тел. 098 79 25 953.
l Куплю корів, биків, коней, телят. Тел. 068
91 57 460.
l Продається молодий кінь (с. Мстишин
Луцького району). Тел.: 050 14 79 803, 097 13
85 535.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979,
097 09 72 211.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Куплю: ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого.
Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Куплю теля (живою вагою). Тел. 098
28 15 167.
l Куплю: картоплю, моркву, буряк, часник,
капусту, цибулю. Тел.: 095 87 55 379, 068 57
49 517.
l Продається насіннєвий горох (5 тонн).
Тел. 066 47 58 850.
l Продається настоянка гриба веселка (лікувальні властивості — протипухлинна дія).
Тел.: 097 72 59 787, 066 74 40 106.
l Куплю: пшеницю (2, 3, 6 класу), ячмінь,
тритикале, жито, гречку, ріпак, сою, горох, кукурудзу, овес, цукор, половинки або відходи
ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи (наявніть аналізної карти, від 40 тонн). Тел. 098 06
96 276.

Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у газеті «Волинь–
нова» — 25 гривень за одне найменування + 5 гривень, якщо ви бажаєте
розмістити на нашому сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські
секрети». Вартість оголошень про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три
одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 70 гривень
за один раз публікації + 15 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги —
70 гривень + 15 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 25 грн
(за сайт + 25). Вартість оголошення про згубу — 25 грн + 5 (за сайт). Оплата у
відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

l Продається легковий автомобіль «Пежо
Партнер», 2009 р. в., 1.6 дизель, срібний колір,
кондиціонер, круїз–контроль, електропакет.
Ціна 238 000 грн. Торг. Тел.: 097 16 49 430, 067
80 12 801.
l Куплю автомобіль у будь–якому стані (на
українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099 73 74 388, 098 91
93 799.
l Куплю автомобіль ЛуАЗ («Волинянка»).
Розгляну будь–які варіанти. Тел. 095 36 08 071.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається трактор Т-25 (з інвентарем).
Тел. 068 72 54 213.
l Продається трактор Т-25 у доброму стані
(привезений з Польщі). Тел.: 050 28 69 222,
097 14 20 540.
l Продаються трактор Т-40 (ведучий передок), кабіна Т-25. Тел.: 067 36 26 224, 096 44
13 416.
l Продається комбайн «Клаас Консул» у доброму стані (шир. жатки — 3 м). Тел. 066 11 07
345.
l Куплю навантажувач КУН (можна запчастинами). Тел. 066 12 96 842.
l Продається трактор ДТ-75 (Локачинський
район). Тел. 098 52 24 089.
l Продається комплект запчастин до трактора МТЗ. Тел. 096 24 22 020.
l Продається у Любешівському районі трактор Т-25 у дуже доброму стані (привезений з
Польщі). Тел.: 098 64 06 233, 066 34 56 267.
l Продається у дуже доброму технічному
стані трактор Т-25 (привезений з Польщі).
Доставка безкоштовна. Тел.: 066 47 09 124,
097 12 77 234.
l Продається у Любешівському районі
трактор Т-40 АМ. Можлива доставка. Тел.: 097
12 77 234, 066 47 09 124.
l Недорого продається трактор Т-40 АМ у
дуже доброму технічному стані. Тел.: 066 34 56
267, 098 64 06 233.
l Продам міні–трактори (японського виробництва): «Кубота», «Янмар», «Ісекі»,
«Хіномото», «Мітсубісі» (від 17 до 80 к/сил).
Повний пакет документів, без використання
в Україні (фреза у подарунок). Можлива доставка. Тел.: 097 76 27 586, 050 56 17 800,
096 74 51 932.
l Терміново продається трактор Т-25, неперефарбований, новий стартер, розподільник,
гума — 80% залишку. Ціна 70 000 грн. Тел. 066
38 05 887.
l Продається трактор ЮМЗ у доброму стані (м. Горохів). Тел.: 096 16 24 287, 050 95 15
625.
l Недорого продається трактор Т-40 АМ,

1992 р. в., дозатор керма, на стартері, у дуже
доброму стані. Тел. 096 80 48 733.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ, велика
кабіна, у доброму робочому стані. Ціна 70 000
грн. Тел. 096 72 22 134.
l Продається трактор МТЗ-82, нова гума, є
документи, у дуже доброму стані. Недорого.
Тел. 066 38 05 882.
l Продається трактор МТЗ у доброму робочому стані (є документи). Тел.: 050 53 95 710,
098 63 05 257.
l Продаються: трактори Т-25, МТЗ, зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі, саджалки, сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для
міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, фронтальний навантажувач до
МТЗ, телескопічні навантажувачі, гноєрозкидачі, шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес–підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO». Тел.: 097 23 95 170,
066 72 14 192.
l Продається причіп 2 ПТС-4. Тел. 067 14 21
204.
l Продається трактор Т-25 (привезений з
Польщі) у доброму стані. Недорого. Тел.: 096
42 90 426, 067 79 08 629.
l Продається різна с/г техніка: дискові борони, плуги, прес–підбирачі, обприскувачі,
культиватори, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі міндобрив, косарки роторні, грунтофрези, млини, а також запчастини та комплектуючі. Тел.:
067 47 87 264, 095 00 50 455, 095 81 59 912,
096 34 46 777.

РІЗНЕ
l Продаються меблі сучасного виробництва (б/в, у доброму стані): розкладний диван-«малятко» (зелений колір, 1.75 х 2.00
— розкладений, ціна 3 000 грн; розкладний диван–«книжка» (коричневий колір,
2.25 х 1.20, ціна 2 500 грн). Можлива доставка
з Луцька — 6 грн/км. Тел.: 096 50 15 971. 095
89 04 960.
l Продається водонапірна башта (15 куб. м)
з глибинним насосом. Тел. 066 33 50 630.
l Продаються газові колонки (б/в) «Junkers»
і «Electrolux» у доброму стані. Тел.: 096 62 14
316, 099 33 68 120.
l Продам мішки (з-під цукру). Тел. 050 90 40
825.
l Продам піноблоки (20х30х60, 12х30х60)
та шлакоблоки. Можлива доставка. Тел.: 099
44 51 353, 067 72 82 946.
l Продам: жом, дрова, пісок, відсів, щебінь
(різних фракцій), камінь формак, блоки будівельні, цеглу. Доставлю пиломатеріали (вантажопідйомністю до 10 тонн). Тел. 050 37 81
998.
l Продам: торфобрикет, дрова, пісок, ще-

ПОСЛУГИ
l Пробурюю свердловини. Ремонтую, діагностую, встановлюю міні–башти, глибинні
насоси, труби свердловинні. А також продам
бочки пластмасові на 100 — 150 — 200 — 240
— 1 000 л («куби»), 4–сезонну тепличну плівку (шир. — 6, 8, 12 м, польське виробництво).
Тел.: 050 67 09 075, 097 48 24 071.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублене свідоцтво на право власності
на нерухоме майно (серія САС, № 819718),
видане виконавчим комітетом Луцької міської
ради від 29.11.2012 р. на ім’я Воєвода Олег
Володимирович, вважати недійсним.

ПАМ’ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, СУМУЄМО
20 січня минає 10 скорботних років, як раптово відійшов у Вічність наш дорогий,
люблячий, найкращий чоловік, батько, дідусь
Віктор Савович
БЕКЕТОВ,
залишивши нам сльози
і смуток.
Вас немає, серце плаче,
душа згорьована болить.
Ми кожен день чекаємо вас
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і виглядаємо щомить.
Закрила хижа смерть повіки,
скувала холодом вуста,
Заснула вічним сном навіки
людина добра і проста.
Не заросте ніколи
та стежина,
що вас провела в останню
путь.
Похилиться зажурена калина
і добрим словом люди
пом’януть.

Скільки не мине часу, ви завжди
будете поряд із нами. Хай над вашою могилою світить сонце, жалібно співають пташки, а на квітах буде
роса — то пам’ять про вас. Спіть
спокійно, наш дорогенький. Лебединим пухом хай буде земля, а душі
— вічний спокій і Царство
Небесне.
Вічно сумуючі
дружина, діти, онуки,
рідні.
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НУ ЩО ЗА САУНА БЕЗ ДІВЧИНИ? Трусіться, суперники
«Динамо»,
—
у
Київ
ОДНІЄЇ НА ДВОХ!
повертається Ротань!
Незручно було двом
постійним клієнтам лазні
«Ай–Петрі» на вулиці
Дубенській у Рівному, яких
минулого тижня поліція
«накрила» під час «релакс–
процедур» із 25-річною
жінкою. Останню правоохоронці назвали професійною проституткою,
а власника лазні — 47-річного кримчанина — сутенером, тож готуються їх
притягти до відповідальності. Клієнтів відпустили по
домівках. Особливо засмучуватися їм не доведеться.
До відповідальності чоловіків, які винаймають проституток, в Україні, на відміну
від Штатів, не притягують.
А інтимні послуги, кажуть,
і в Рівному, і в райцентрах
можна замовити чи не при
кожній «сауні». За помірними цінами

Десять років потому гравець вдруге
увійде в ту саму «річку»…
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

иївське «Динамо» не припиняє дивувати особливостями
своєї трансферної політики. Але цього разу очолюваний Ігорем Суркісом клуб не «обпікся» — як це вже бувало — на купівлі чергового закордонного «талантища». Коли чималенькі гроші
абсолютно бездарно викидалися «на вітер». Днями «Динамо» здивувало якраз залученням до своїх лав перевіреного і досвідченого
бійця. Точніше кажучи — ду-у-у-же досвідченого. 36–річний Руслан
Ротань знову вдягне динамівську футболку!
Нагадаємо, у 2005–2008 роках Руслан уже виступав за «Динамо». Після чого повернувся в рідний «Дніпро». Якби хтось тоді взявся пророкувати, що 10 років потому Ротань знову перебереться
в Київ, над цим «провидцем», певно, голосно б посміялися.
Ймовірно, керівництво клубу і тренерський штаб планують
«зцементувати» нині молодий динамівський колектив досвідченим
футболістом. Аби «дорослий дядько» приглядав на полі за зеленою
юнню. Бо, будьмо відвертими, 36 років для футболіста — це вже
дуже солідний вік. Коли складно сподіватися на якийсь прогрес
і розвиток своїх ігрових якостей.

К

Левко ЗАБРІДНИЙ

к розповідають у поліції,
повідомлення, що власник
лазні на Дубенській, 113–а
пропонує клієнтам «секс–послуги» та підшуковує їм жінок, отримали ще влітку. Кілька місяців документували та збирали докази.
Минулого тижня спланували операцію викриття: постійні клієнти
принесли марковані фарбою гроші, які і вилучили у власника сауни
після оплати. За час, проведений
у лазні, та за одну жінку на двох ті
заплатили 700 гривень.
Поліцейські не приховують:
інтимні послуги у лазнях набувають усе більшої популярності.
Можна знайти і «дешеві» варіанти, й «елітні» — по 1000 доларів. Недавно подібну сауну «накрили» у Сарнах. Скільки таких
працює в обласному центрі, не
називають, але запевняють, що
подібні місця відстежують і їхніх
власників затримуватимуть.
Прізвища 47–річного господаря із Дубенської у поліції не
називають. Проте його легко
можна знайти на публічній кадастровій карті. Земельну ділянку
із лазнею з 2015 року орендує
у міської ради Рівного Олег
Тат’яненко, який свого часу, як
видно з відкритих джерел, надавав послуги таксі у Криму.
— Це чистої води підстава,
— зазначив пан Олег у телефонній розмові з журналістом.
— У мене справді вилучили гроші, але я їх узяв за послуги са-

Олександра Хацкевича й запрошувати
« 44-річного
не треба — на другий тайм він просто може

Я

Хочеш намилити спинку? Давай гроші!

проведений у лазні, та за одну жінку
« Зана час,
двох клієнти заплатили 700 гривень.

уни (в інтернеті зазначено, що
година в «Ай–Петрі» коштує 120
грн. — Ред.). Дівчина прийшла
з чоловіками. Ті були моїми постійними клієнтами. Рік ходили
до мене. Не думав, що так підставити можуть. Зараз працюю
з адвокатом.
Власнику сауни, поки триватиме слідство, міру запобіжного засобу не обиратимуть.
Лазню також ніхто не закривав.
«Ай–Петрі», до слова, працює
у Рівному вже давно. Раніше
вона належала родині бізнесменів Ботвінчуків. Біля сауни також
колись був однойменний мотель
із баром.
Господаря лазні на Дубенській притягуватимуть до відповідальності за «сутенерство та
неодноразове втягнення жінок
у проституцію». Стаття 303 Кримінального кодексу передбачає
покарання за це від 4 до 7 років
позбавлення волі. Кількість жінок, які «співпрацювали» з ним

»

та приїздили на його прохання
до клієнтів, правоохоронці ще
з’ясовують. Затриману 25–річну жінку та всіх, чию причетність
до секс–бізнесу на Дубенській
вдасться довести, тільки штрафуватимуть. Іншого покарання
законодавством не передбачено. Сума штрафу — 85–170
гривень для тих, хто потрапить
до рук поліції вперше. А для тих,
кого правоохоронці протягом
року вже притягали до відповідальності за проституцію, — від
136 до 255 гривень.
Покарання для чоловіків, які
замовляють секс–послуги, взагалі не передбачено. На відміну
від США, наприклад, де карають
і проституток, і їхніх клієнтів.
Збитки останніх причому значно
більші — прізвища спійманих публікують у місцевій пресі, а тому
корпорації, щоб не нести репутаційні втрати, таких працівників
одразу просять писати заяви на
звільнення. n

міняти костюм головного тренера на форму
гравця!

А може, братів Суркісів «накрила» ностальгія за «золотим»
періодом «Динамо»? Тоді варто йти далі. Для початку до компанії
36–річного Руслана Ротаня можна запросити 39–річного Каху Каладзе, 41–річного Андрія Шевченка і 43–річного Сергія Реброва.
А 44–літнього Олександра Хацкевича й запрошувати не треба — на
другий тайм він просто може міняти костюм головного тренера на
форму гравця!
Ну а якщо повернути до
складу 57–річного Ігоря
Бєланова, 65–річного Олега Блохіна та
77–річного
Йожефа Сабо, беззастережну
капітуляцію
оголосить не лише
донецький «Шахтар»,
а й «Реал» із «Барселоною», «Баварія» із
«ПСЖ» та «Манчестер
Сіті» з «Ювентусом»! n

А на Євро-2020,
якщо Україна
туди проб’ється,
Руслану Петровичу
буде 38 з гаком…
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Продовження теми свята Йордану – на 15-й та 19-й сторінках

»
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