Четвер 1 лютого 2018 року
№8 (16 403) Ціна 5 грн

volyn.com.ua | tw
ttwitter.com/VolynNova
w iittte
t e r .c
.co
om
m /V
/Vo
oll yyn
n N o va | facebook.com/volyn.
facebook.com/volyn.com.ua

n Герої нашого часу

n Болить!
Леонід Каденюк
першим
у космосі
заспівав
«Ще не
вмерла
України...»
с. 2

»

Фото Олександра ФІЛЮКА.

ли на Багатий вечір через
блокпости сепаратистів.
—
Через
ворожі
блокпости, щоб потім по
них стріляти? — перепитую, не второпавши.
— Така якась тактика:
вони пропускали нас у ДАП
без бою, тільки щоб мали із
собою один автомат. «Сєпари» травили нас газом,
димом, а 19-го почали підривати стіни. Ми розкопували поранених, зводили
барикаду. Після поранення
в голову міг би вже їхати
з 300-ми (так називають на
фронті поранених. — Авт.),
як ті фраєри, що втікали
з цього пекла, — Віктор
задумується. — Страх

у солдатів
« Страх
не можна
засуджувати. Але як
могли командири
кидати своїх
важкопоранених?
Ми просили
підмоги, а по рації
кажуть:
«Ви панікьори».

КОЛИ КІБОРГ ДЖОН СТІКАВ КРОВ’Ю
В ДОНЕЦЬКОМУ АЕРОПОРТУ, ВДОМА НА ВОЛИНІ
ЙОГО ПЕС ВИВ І ВИРИВАВСЯ З ВОЛЬЄРА

»

у солдатів не можна засуджувати. Але як могли командири кидати своїх важкопоранених? Ми просили
підмоги, а по рації кажуть:
«Ви панікьори». Потім прийшов наказ витягати 74-ту
бригаду, ті в машину заскакували, а наші «важкі» з 80-ї
стікали кров’ю. Я тягнув
і запихав своїх поранених
у ту машину (потім удома
сотні разів він проживатиме це уві сні, все рятуватиме побратимів, гатячи
в рідні стіни, шукаючи прохід. — Авт.)

Віктор Михальчук (на фото) і через три роки після ДАПу
в снах рятує закривавлених хлопців
Лариса ЗАНЮК

21 січня від вибуху обвалилися останні бетонні опори Донецького
аеропорту (ДАП). Кіборг Джон з 80-ї бригади не виходив на
зв’язок із рідними вже добу. Перед тим сказав дружині: «Нам
усім тут капець». Отримав важке поранення в голову. Отямився,
як сепаратисти били і вивертали кишені. Його обміняли
найпершим як найважчого. Хтось скаже — пощастило. Та щастя
вже в тому, що має таку дружину, яка не просто молилася,
а шукала однодумців і діяла, щоб визволити чоловіка

«ПРІХАДІТЄ ТРУПИ СВАІ
САБЄРАТЬ»

— Крив матері хату,
а тут приносять повістку.
Вже й сам хотів іти воювати, бо служив у ВДВ кулеметником. Пройшов медогляд — і на полігон у Яворів.

Р

n Пряма мова
Сергій ФУРСА, фінансовий експерт, про відпочинок Генерального
прокурора України Юрія Луценка на Сейшелах за 52 тисячі євро:

«

Кажуть, будеш гранатометником, — розповідає
Віктор Михальчук із села
Залісоче Ківерцівського району, як почалася
його війна. — А через два
місяці — в Піски, Донецьк.
У термінал ДАПу заїжджа-

Як Генпрокурор може дозволити собі навіть думати про те, щоб вирушити
на Сейшели? Острови дорожчі, ніж Мальдіви. І куди точно не літає середній клас, навіть європейський і американський. Чому людина
навіть не замислюється над тим, як це буде виглядати
збоку? І якщо президент-бізнесмен може дозволити собі
такий відпочинок і питання буде тільки в моральній
площині, то прокурору і думати про це не варто. Але він
летить. Що у нього в голові в цей момент? Що в голові
у всіх цих людей — тирса? І як, хочеться запитати, із
тирсою можна керувати державою? І чи не тому
ми зараз найбідніша країна в Європі?

»

Публікація
про відпочинок
Генпрокурора — на

с. 4

»
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ЛЕОНІД КАДЕНЮК ПЕРШИМ У КОСМОСІ
ЗАСПІВАВ «ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНИ…»
Учора єдиний український зореплавець відлетів у засвіти. Він помер
раптово на 68-му році життя у столичному парку Царське Село

l Екс-голова Луцької районної

ради Олексій Гвоздецький потрапив
у ТОП-5 найбагатших чиновників
України, вказавши в електронній
декларації за 2016 рік понад 1,3
мільярда гривень, 98 тисяч доларів і
85 тисяч євро заощаджень готівкою.
З такими цифрами політик увійшов
в першу десятку рейтингу за даними
«OpenDataBot». При цьому в 2016-му
чоловік отримав понад 33,3 тисячі
гривень від міського центру зайнятості
як допомогу по безробіттю. Ще 16,9
тисячі становили виплати від страхової
компанії «Уніка».

Мирослава КОЗЮПА

еонід
Каденюк
дуже любив бігати,
щоб тримати себе
у гарній фізичній
формі й доброму настрої.
Декілька років тому встановив ще один особистий рекорд — здолав символічний
екватор Землі, 41 000 км.
«Я пробігаю по 10 км 3 – 4
рази на тиждень. Щоразу,
починаючи з 1983–го року,
записую, скільки кілометрів осилив, – розповідав
зореплавець. – Це найдемократичніший вид спорту, він дає навантаження
на всі групи м’язів, а також
створює «здоровий» стрес
для всього організму». Та
цього разу, на жаль, його
серце не витримало ранкової пробіжки неподалік
власного дому. Життя Героя
України,
генерал–майора авіації першого і наразі
єдиного космонавта незалежної України, зупинилося раптово. Лікарі «швидкої», що прибули на виклик,
уже нічого не могли вдіяти,
лише зафіксували смерть
Леоніда Каденюка.
Легендарний українець
народився 28 січня 1951
року в селі Клішківці Чернівецької області в сім’ї вчителів. Ще у дитинстві захопився мрією про небо і зорі,
й усе життя наполегливо
йшов до її наближення. У
1995–му відібраний в групу астронавтів Національного космічного агентства
України. Після підготовки в
NASA з 19 листопада по 5
грудня 1997 року здійснив
політ на американському

Л

l У Волинській обласній інфек-

ційній лікарні мати залишила
дворічного хлопчика. Ще у середині
січня патрульні поліцейські забрали
від неї дитину із двостороннім запаленням легень і привезли до лікарні.
Відтоді сина не провідувала. Нині він
перебуває в обласному спеціалізованому Будинку дитини. У зв’язку з
цим служба у справах дітей Луцької
міської ради ініціювала позбавлення
батьківських прав жінки, яка перебуває в запої.
l У Луцькій міській раді впро-

вадять нову систему пропуску. Тут
встановлять кодові замки, турнікети,
а відтак усі її працівники матимуть
особисту картку, пред’являючи яку,
зможуть зайти у мерію. Також обіцяють камеру схову, де лишатимуть
габаритні речі.

l Фотоальбом «100 миттєво-

Фото Світлани ГОЛОВАЧУК.

стей європейського лідера» на
96 сторінок, присвячений пам’яті
луцького міського голови Миколи
Романюка, видали в обласному
центрі (на світлині). Ініціатива його
створення належить друзям Миколи

«Мабуть, те, що відчуває дитина в утробі матері,
я відчув у стані невагомості!»

БТКК «Колумбія». Там наш
земляк протягом майже
16 діб виконував біологічні експерименти спільного
українсько–американсько-

не можу зірвати
« Ялисточок
з дерева,
тому що відчуваю
– він живий.

»

го дослідження – запилення ріпи, сої і моху.
Леонід як справжній па-

тріот полетів у Всесвіт із
синьо–жовтим прапором,
і завдяки йому в 1997 році
вперше наш славень пролунав над усією планетою.
А ще під мелодію Українського гімну команда двічі
прокидалася – Каденюк,
коли приходила його черга,
обирав цю мелодію як сигнал, який будив екіпаж.
Опинившись у космосі,
Леонід Костянтинович вирішив використовувати кожну вільну хвилину польоту
для того, щоби занотувати спонтанні дослідження,

які несподівано спадали
на думку. Тож таємно від
колег–іноземців
вивчав
вплив гравітації на людину,
а ще фотографував планету Земля – це було його
найбільшим захопленням.
«Мабуть, те, що відчуває
дитина в утробі матері, я
відчув у стані невагомості!»
– зізнавався астронавт.
А ще у відкритому безмежному просторі він побачив Бога. «Американський
астронавт Джон Глен, який
удруге побував на орбіті
у 77–річному віці, казав:
«Коли я дивлюся в ілюмінатор і бачу створене, у
Бога не вірити неможливо». Саме таке враження й
на мене справило все, що
я там побачив. І мимоволі
замислюєшся, що без стороннього Розуму наша планета з’явитися не могла», –
розповідав буковинець.
Свої спогади про Всесвіт Леонід Каденюк опублікував у книзі «Місія
– космос». Написав її самостійно, без допомоги письменників чи журналістів. І
більшу частину тиражу передав сільським бібліотекам. «Людина, яка побувала в космосі, зробила крок
в інший вимір… Я не можу
зірвати листочок з дерева, тому що відчуваю – він
живий. Рідна планета стає
чимось більшим», – це хотів
донести до землян Каденюк–письменник.
Раніше віце-прем’єрміністр України В’ячеслав
Кириленко запропонував
перенести відзначення Дня
космонавтики з 12 квітня
на 19 листопада, коли у
безмежжя Всесвіту полетів
Леонід Каденюк. n

n Економіка
Ярославовича. Вони ж профінансували його друк, а увесь наклад (300
примірників) віддадуть сім’ї покійного. У виданні – фото, зібрані у рідних,
друзів та журналістів.
l Пам’ятну дошку загиблому

військовослужбовцю Івану Хрупчику відкрили у селі Судче Любешівського району. А біля місцевої
школи освятили висаджений молодий
садочок «Іванків сад». 29 січня герою
мало би виповнитися лише 25, проте
два роки тому він загинув в АТО.
l Двох сталкерів з Волині затри-

мали працівники відділу поліції
зони ЧАЕС під час патрулювання
поблизу контрольно-пропускного
пункту «Дитятки». Молоді хлопці
віком 21 і 23 роки незаконно проникли
на територію відчуження з метою екстремального туризму. Тепер порушникам загрожує покарання у вигляді
штрафу. n

ТРАСУ РІВНЕ — ЛУЦЬК СКОРО НЕ ВПІЗНАЄМО
360 мільйонів гривень із
держбюджету отримає цього
року Рівненщина на ремонт
доріг державного значення. Це
у півтора раза більше, ніж торік.
Левову частку коштів витратять
на «поточний середній ремонт»
і тільки четверту частину — на
капітальний, який передбачає
фактично перебудову шляхів. Їх
планують використати на трасу
Рівне — Луцьк — Устилуг
Левко ЗАБРІДНИЙ

оправда, за планом передбачено капітальний ремонт
лише шести кілометрів цієї
дороги — від Луцького кільця у Рівному до Азотівського у селі Карпилівка.
На цьому відрізку — чотири смуги, і 80
мільйонів, які виділять на капремонт
цього року, вистачить тільки на части-

Щ

ну робіт. Загалом відновлення всієї ділянки, за проектом, коштуватиме 350
мільйонів.
— Наразі проектно–кошторисна
документація проходить експертизу,
— коментує перший заступник на-

планом передбачено
« Закапітальний
ремонт лише
шести кілометрів цієї
дороги — від Луцького
кільця у Рівному до
Азотівського у селі
Карпилівка.

»

чальника Служби автомобільних доріг
у Рівненській області Микола Яворський. — Опісля пройде тендер і уже
з підрядником визначатимемо разом,
які роботи проводити цього року на 80

мільйонів, а які залишити на наступний.
Окрім того, на Рівненщині заплановано відремонтувати три ділянки на
трасі Доманове — Ковель — Чернівці —
Тереблече: поблизу села Брищі Млинівського району, кілька кілометрів від
траси Київ — Чоп у напрямку Луцька та
ділянку за Дубно — у сторону Кременця. На три піде 180–190 мільйонів. Ще
45–48 мільйонів гривень передбачено
на ділянки доріг, які почали ремонтувати у 2017 році. Відремонтують також міст у Бережниці Дубровицького
району та завершать шляхопроводи
у Сарнах на трасі Городище — Рівне
— Старокостянтинів.
Зазначимо, що, як і минулого року,
у 2018–му на ремонт доріг повинні надійти також кошти від митного експерименту. Яка сума буде цьогоріч, поки
не відомо, проте на рахунках лишилося невикористаних торішніх 154 мільйони гривень. n

www.volyn.com.ua

РІДНИЙ КРАЙ

1 лютого 2018 Четвер

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Доброго дня вам, люди!
Сонце сьогодні зійшло о 7.55,
зайде о 17.09. День триває 9 годин 14 хвилин. Місяць у Леві, Діві
(20.53). 16/17 дні Місяця.

ІМЕНИННИКИ:
1 — Федір, Макар, Сава, Антон,
Арсен, Єфросинія, Григорій, Марко.
2 — Юхим, Захар, Лаврентій, Петро, Лев, Інна, Римма.
3 — Анастасія, Валеріан, Максим,
Євген, Агнія, Іван, Феодосій.
4 — Тимофій, Петро, Гаврило,
Юрій, Макар, Іван, Леонтій.
5 — Євдокія, Климент, Феоктист,
Геннадій, Федір, Денис.

МУДРІСТЬ: труднощі
роблять нас сильними
«Песиміст бачить труднощі при
кожній можливості, оптиміст у кожній
труднощі бачить можливість».
Вінстон ЧЕРЧИЛЛЬ,
державний діяч, письменник.

ВІКНО РУБРИКИ: краса пташки — в польоті,
а людини – у щедрості
За синичками можна спостерігати без ліку часу. Колись тато підвішував кусень несоленого сала навпроти
вікна, а жовтогруді пташечки невідь-звідки зліталися
цілою зграйкою і обліплювали поживу, кумедно гойдаючись на мотузочці, а радощам дитячим не було меж!
Синички вміють шукати поживу, але ж узимку її нелегко
знайти, тому просто розраховують на нашу щедрість.
На ялинці у парку імені Лесі Українки хтось почепив
таку гарненьку годівничку, наче поділився з синичками новорічним подарунком, насипавши туди пташиних
смаколиків. Наш фотограф Олександр Дурманенко
був свідком синиччиного обіду і зробив кілька десятків
фото з цією позувальницею, але що не кажи, найкраща
та, де пташка – в польоті...

БЛАГОДІЙНІСТЬ: віряни передали
нужденним 117 000 гривень!
Нещодавно Волинська єпархія УПЦ провела 24-й
Благодійний різдвяний концерт, започаткований незабутнім владикою Ніфонтом на допомогу дітям-сиротам. Єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл привітав
учасників та присутніх у залі облдрамтеатру, а концертну програму відкрив хор студентів духовної семінарії
під керуванням протоієрея Петра Муляра. Глядачів
тішили милозвучними переливами «Покров», архієрейський хор, «Волинські дзвони», молодіжний Свято–
Пантелеймонівського храму, хор священиків під керуванням Сергія Дембовського, ансамбль «Берегиня»,
співоча сім’я отця Богдана Андрійчука з Каменя-Каширського та народний колектив «Криниця» із села
Видерта цього ж району, дует Олени та Марії Аніпко з
Почаєва, ансамбль народної музики «Волиняни». Вихованці недільної школи показали театралізовану виставу. А на завершення дійства разом заспівали «Молитву
за Україну».
Того вечора віряни зібрали 117 тисяч гривень і розділили між громадськими об’єднаннями, медичними
закладами, родинами загиблих військовослужбовців, воїнами, котрі потребують реабілітації. Отримали допомогу ГО «Янголята», діти із синдромом Дауна,
«Джерело життя», обласні організації УТОС та УТОГ,
«Астом-Волинь», Ковельський дитячий будинок, а також – обласні дитячі центри: соціально-психологічної
реабілітації, відділення психіатрії, онкогематології. Волинська єпархія УПЦ дякує всім спеціалістам цих закладів за неоціненну працю та сподівається, що внесок
вірян допоможе у їхній щоденній роботі.

АНЕКДОТ: одного тюбика
малувато...
5-річний Миколка запитує батька:
– Тату, а ти знаєш, на скільки вистачає одного тюбика зубної пасти?
– Не знаю, синку...
– На весь коридор, вітальню і половину балкона...

ПОГОДА: лютий не лютує,
а синиця тепло чує
За прогнозом чергового синоптика обласного гідрометеоцентру
Світлани Гончаренко, сьогодні —
хмарно з проясненням, місцями
невеликий дощ. Вітер південний,
7—12 метрів за секунду. Температура повітря по області — 3—8, у
Луцьку — 3 — 7 градусів вище нуля.
2-го — хмарно, невеликий дощ.
Вітер південно–західний, 5—10
метрів за секунду. Температура повітря вночі — від 1 до плюс 6, вдень
— від 3 до плюс 8. 3-го — хмарно,
невеликий дощ з мокрим снігом, на дорогах — ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7—12 метрів за секунду. Температура повітря по області протягом доби — від
нуля до плюс 5. 4-го — хмарно,
невеликий сніг, на дорогах —
ожеледиця. Вітер північно-західний, 7—12 метрів за секунду, місцями пориви 15—20. Температура
повітря протягом доби — від мінус
2 до плюс 3.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 1 лютого
було 2002 року — плюс 10, найхолодніше — 1956-го — мінус 26 градусів.
Радіаційний фон учора в Луцьку становив
0,012
мілірентгена за годину.

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
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Погляд
Людмила ВЛАСЮК,
спеціальний кореспондент
газети «Волинь-нова»

ВІД ЙОГО ГОЛОСУ
У МЕНЕ ТИСЯЧІ
МУРАШОК…
Заплющую очі і слухаю серцем. Я на сто відсотків
переконана: мені неймовірно пощастило з музикою,
яка мене виховувала. Вона і сьогодні має наді мною
неймовірну силу: від його пісень у мене по тілу пробігають тисячі мурашок. Це Андрій Кузьменко, який зараз
там, «де сонце на стінах»
«Поки ти ще серед людей –
навчися цінувати кожен новий день».
(«Пусти мене» Кузьма Скрябін)
ля мене він залишиться «українським неформалом», інакшим, особливим. Тому його музика тримає. І мені ще радісніше від того, що така музика могла виникнути лише тут,
під цими небесами. Вона була справжньою, сміливою, і ми,
зелені та юні, на початку нового тисячоліття були засліплені її драйвом та харизмою. І нам хотілось «хуліганити» у доброму сенсі цього
слова.
Трагічна загибель Андрія Кузьменка вразила всіх, неначе кожен із нас втратив друга... Завжди відкритий, позитивний, оптимістичний добряк із неповторним почуттям гумору і галицьким
акцентом, він тягнувся до людей, прямолінійно говорив про те, що
думав. Писав відверті листи президентам і без усілякого піару допомагав армії. На 86-му кілометрі траси Кривий Ріг– Кіровоград в
автомобільній катастрофі неподалік села Лозуватка обірвалося
життя людини, яка відкрила мені українську музику, і вже за це йому
безмежно вдячна. Я вперше почула гурт «Скрябін» у чотирнадцять,
коли «Танець пінгвіна» на перервах між уроками наспівував мій однокласник. А якось він запитав: «От ти зумієш написати такий текст?
Ну, щоб був водночас філософським і легким за змістом». Я спробувала, і так з’явився мій перший вірш. Завдяки Кузьмі. Звичайно,
поетесою я не стала, але з того моменту щось відкрила для себе
у його піснях. Ми часто збиралися біля нічного озера, де розпалювали вогнище і під гітару наспівували знайомі рядки: «Був теплий
літній вечір, їх двоє поверталося з кіно. Він обняв її за плечі, і в серце
ніби вилилось вино».
Ми знали Кузьму як людину-батарейку, яка заряджала нас
своєю неймовірною позитивною енергетикою з екранів телевізора. Та доля подарувала мені зустріч із ним у Рівному, де він давав
свій концерт. Майже чотири години безмежного драйву на стадіоні, який того суботнього вечора нагадував мурашник. Від кількості
українських прапорів та патріотичної символіки рябіло в очах, дехто
приходив у вишиванках, а хтось розмальовувався у синьо-жовті кольори. Батьківщину можна любити і на таких концертах, бо справжня музика завжди є виявом патріотизму. Здавалося, кожне слово
стадіон знав напам’ять. Кузьма неодноразово давав нам можливість заспівати а капела. Я відчула всю красу й невипадковість свого
тут перебування, зірвала голос, бо так хотіла, щоби гурт зрозумів,
як ми на них чекали і як сильно їх любимо. Перша фан-зона давала
можливість це зробити у повній мірі. А потім лідер гурту «Скрябін»
зістрибнув зі сцени і несподівано опинився у людському натовпі,
зовсім поруч зі мною. На ньому була звичайна футболка, потерті
джинси, і особливо запам’яталися очі справжнього добряка.
Важко відпускати тих, до кого звикаєш роками. І хоч вони про
це навіть не знають, але весь цей час ти їх пізнаєш, любиш. Пісні
Андрія варто слухати. В моєму плейлисті завжди будуть «Люди як
кораблі», «Старі фотографії» та «Лист до друга». Пишу цей текст, на
ноутбуці грає його остання пісня. У мене мурашки просто від його
голосу: спасибі тобі, Кузьма, за ці емоції!
Я застряг у тобі, як ніж десь між серцем
І між двох відкритих дверей найдорожчих людей.
Було все, як в кіно, рок-н-рол і вино.
По житті нас несло, зачіпаючи дно... n
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Відверті думки Кузьми — завтра на сторінках
«Цікавої газети на вихідні».
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n Пульс дня
Фото програми «Схеми».

n Життя на широку ногу

ЩОБ МИ СТІЛЬКИ ЗА РІК
ОТРИМУВАЛИ, ЯК КОБОЛЄВ ЗА МІСЯЦЬ
Заробітна плата
голови правління НАК
«Нафтогаз України»
може сягати понад
3 мільйони
осадовий
оклад
керівника найбільшого
в
державі
підприємства
становить
1,041 мільйона. Однак
умови трудового та колективного договорів також
передбачають два види
премій — по 100% розміру посадового окладу
кожна. Перша виплачується в щомісячному режимі
«за виконання виробничих

П

З криміналом в Україні покінчено – можна і відпочити...

ЯКЩО ПОРОШЕНКО —
НА МАЛЬДІВИ,
С
ТО ЛУЦЕНКО — НА СЕЙШЕЛИ
Витрати на відпочинок Генерального прокурора були майже
у десять разів скромніші за президентські — відпустка обійшлася
у 52 000 євро, тоді як у глави держави — 500 тисяч доларів
а островах в Індійському океані родина (сам
очільник ГПУ, його дружина — народний депутат Ірина, син Віталій і син Олександр
із дружиною) орендувала дві
вілли комплексу «Four Seasons
Resort», одного з найдорожчих готелів на пляжі Бе–Лазар
Має. Житло такої категорії має
площу 186 квадратних метрів,
з басейнами, «незабутнім панорамним видом на бірюзові води затоки і навколишні
гори». Там провели 8 ночей
— із 3 по 11 січня цього року.
«Таким чином, восьмиденна
оренда однієї вілли становить
21 тисячу 184 євро, двох —
42 тисячі 368 євро», — підрахували журналісти програми
«Схеми». Також відомо, що
родина сплатила готівкою

Н

вважає, що такі витрати «дозволяє
« Генпрокурор
собі середній клас».
10 тисяч 473 євро за додаткові послуги — такі як оренда гелікоптера (1 440 євро),
витрати в магазині сувенірів
(1 265 євро). Генпрокурор
сказав, що відпочивав на
Сейшелах без «зайвостей»
та пообіцяв, що ці витрати
обов’язково задекларує. Він
також зазначив, що екзотична відпустка була одночасно
і медовим місяцем їхнього
сина Олександра, і його подарунком батькам на 30-ліття
подружнього життя. «Вирішили, що всією сім’єю у січні відпочинемо, щоб побути разом.
Саша і Настя вибирали місце
у теплих краях. Син оплатив

»

переліт (і ми це вказали у своїх деклараціях). Проживання
(приблизно 20 тисяч доларів
на трьох) ми оплатили самі»,
— написав Луценко. Крім того,
він вважає, що такі витрати
«дозволяє собі середній клас».
Тим часом ведучого ще
однієї викривальної програми «Гроші» Олександра
Дубинського хочуть притягнути до відповідальності.
Все через розслідування «І
рибку з’їсти, і в РНБО сісти»,
де журналісти підозрюють
заступника секретаря РНБО
Олега Гладковського у співпраці з російськими спецслужбами. n

n На часі

учасна
вітчизняна
техніка здатна точно
уражати наземні та
морські цілі, повідомив секретар Ради національної
безпеки і оборони Олександр Турчинов. «Під час
випробувань, які пройшли
успішно,
перевірялися
льотні характеристики та

Європейці вбачають
у наших співвітчизниках загрозу поширення кору
палах хвороби зареєстрований у Вармінсько–Мазурському
воєводстві, тож деякі радикальні місцеві мешканці
вже вимагають закрити для
нас в’їзд до Європи.
Офіційно чиновники сусідньої країни заявили, що
першими хворими стали
двоє українців, які працюють
на м’ясокомбінаті і на заводі
в містах Оструда і Ольштинек. Тепер хворобу виявили
в іншій компанії в Оструді,
причому в поляків, а також
попереджають про загрозу
в іншому місті — Ельблонг.
Вважають, що саме з нашої
країни завезли небезпечний вірус. «З цієї причини

С

n Пряма мова

Українці обиратимуть лікаря первинної ланки
допомоги (сімейного, терапевта, педіатра)
ра))
та підписуватимуть з ними декларації

«

У

фінансування за надані
послуги з дер-жавного бюджету.
жету.
Ця організація
ація виступатиме у ролі національного
і
страховика, який укладатиме
договори із лікувальними
закладами та закуповуватиме
у них послуги з медичного
обслуговування населення. Із
квітня пацієнтам уже можна

робота систем ракети, —
зазначив він. — Раді, яка
координує
національну
ракетну програму, поставлено завдання з розробки
комплексів крилатих ракет
не лише наземного, а й
морського та повітряного
базування». Крім того, за
словами очільника РНБО,
це відкрило можливості
для наших Збройних сил,
які зможуть отримати потужні
високоефективні
крилаті ракети, здатні на
великій відстані точно вражати ворожі цілі. n

ПОЛЬСЬКИМ ПРАЦЕДАВЦЯМ
ПРОПОНУЮТЬ ВАКЦИНУВАТИ
УКРАЇНЦІВ-ЗАРОБІТЧАН

Нарешті офіційно стартувала
медична реформа
вівторок набув чинності Закон про державні
фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Відтепер розпочинається процес перетворення
медзакладів на комунальні
некомерційні підприємства. У
такому статусі вони зможуть
укласти договори з Національною службою здоров’я
України та отримувати пряме

функцій і завдань». Тобто
систематична
зарплата
Андрія Коболєва становить
2,082 мільйона гривень на
місяць. Інші 100% виплачуються несистематично «за
внесок у загальні результати роботи». Отож загальний розмір доходу може
сягнути 3,123 мільйона. У
компанії поки не підтверджують і не спростовують
цієї інформації. «Щоб зберегти людину, яка приносить результат, і щоб вона
не стала корумпованою,
потрібно платити їй на ринковому рівні», — вважає
сам Коболєв. n

НАША КРИЛАТА РАКЕТА ПРОЙШЛА
УСПІШНЕ ВИПРОБУВАННЯ
Це повністю українська розробка,
яку здійснюють конструктори державного
Київського конструкторського бюро «Луч»

Мирослава КОЗЮПА

www.volyn.com.ua

ми пропонуємо підприємцям, які наймають іноземців
із країн, де поширений кір,
розглянути питання про вакцинацію тих співробітників,
які не були щеплені».
Всесвітня
організація
охорони здоров’я відзвітувала, що за останній час захворіли 3 тисячі людей, п’ятеро померли. За її даними,
інфекція вже гуляє країнами
ЄС, де почалася масова істерія. Європейські ЗМІ попереджають: тепер з України може прийти «коктейль
смертельних хвороб, зокрема дифтерія». В Італії до турніру з настільного тенісу не
допустили Анну Фарладанську з Одеси, і навіть американські ЗМІ зазначають, що
лікарні в Україні переповнені хворими, та пропонують
«зробити огорожі здоров’я
на всіх кордонах». n

Тарас ЧОРНОВІЛ, політик, про так званий закон «про
бандеризм», прийнятий сеймом Польщі (його має
ще прийняти сенат і підписати президент. — Ред.),
який викликав резонанс не тільки в Україні, а й в
інших країнах, зокрема Ізраїлі:

буде офіційно підписувати
ії з сімейними
і й
і
декларації
лікарями. А до цього часу оформлення таких угод відбуватиметься в пілотному режимі.
Обговорення теми —
на с. 6 — 7

Польща не може більше виконувати роль адвоката України – їй уже самій потрібні адвокати.
Нинішнє керівництво Польщі саме призвело
до того, що країна вже не маєє ані
них
жодного впливу, ані жодних
рйо
озможливостей за когось серйозже є
но заступитися. І в нас уже
ариінші адвокати в ЄС. Утім, сва
сварио там
тися з Польщею через те, що
в окремі голови прийшло затемнення і мракобісся, було
б неправильно і немудро.

»

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Такі реалії

«ВАМ ЯКІСНЕ І ЗА ПОМІРНИМИ
ЦІНАМИ? У НАС У МАР’ЯНІВЦІ Є!»
На таке запрошення і «клює» вся Україна. Черговими жертвами
шахрайки з нібито Горохівщини стали відразу більше десяти жителів
різних областей країни
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ри молоді господині з Рівненщини, чотири — з Львівщини, а також мешканка
Миколаївщини перерахували від
430 до 783 гривень за облюбований на сайті дешевий тюль. Ще
дві рівненчанки були впевнені,
що за 380 і 820 гривень купили
гарну постільну білизну. 29–річна жінка з Івано–Франківщини
і 41–річна зі Львівщини аж у Горохівському районі чомусь вирішили придбати чоботи та й зробили переказ (331 гривню) на
вказаний дурисвіткою рахунок.
Порівняно
дешеві
штори
з проханням авансу на 478 гривень сподобалися, хоч це, як мовиться, кіт у мішку, 30–річній черкащанці. За небачений шкільний
рюкзак частково 700–ма гривнями розрахувалася мешканка
з Херсонщини, за посуд 670-ма
— луганчанка.
За попередніми даними, всі
покупці стверджують, що мали
торги по телефону з жителькою
селища Мар’янівка, яка просила
зробити передоплату за товари.
Горохівські поліцейські проводять перевірку цих фактів і вже
вкотре просять не захоплюватися «співпрацею» із сумнівними

Перший заступник нововолинського
міського голови Андрій Сторонський
урочисто вручив ключі від придбаних
квартир двом дівчатам-сиротам —
Яні Судюк та Надії Скубченко
Роксолана ВИШНЕВИЧ

Я

ТРАГЕДІЮ СПРИЧИНИЛА
ГРУБКА
Будьте пильні, злодії не сплять.

жінка з Івано–Франківщини і 41–річна зі
« 29–річна
Львівщини аж у Горохівському районі чомусь вирішили
придбати чоботи та й зробили переказ (331 гривню) на
вказаний дурисвіткою рахунок.
особами. В іншому випадку на
вас чекає така ж прикрість, як і

»

цих обманутих жінок, що довірилися аферистам. n

Найдорожчими були квіти,
заражені вірусом

День

3

ПО ЧУЖИХ КУТКАХ
НЕ ПОНЕВІРЯТИМУТЬСЯ

Знову сталася біда на території
Скобелківської сільської ради
Горохівського району. Лише кілька
днів тому у селі Бистровиця від
отруєння етиловим спиртом серед
антисанітарії і холоду померли
чоловік і дружина, а минулого
вівторка жителі сусідньої Скобелки
похоронили ще одну сімейну пару
Валентина ПІДГІРНА

аму, яка була прикута до ліжка
важкою хворобою, в одній кімнаті, а тата — в іншій, першою знайшла донька. Вона часто приїжджала до
батьківської оселі, допомагала доглядати рідну людину. Цього разу, відкривши
вхідні двері, не почула, як звично, знайомих голосів, а відчула страшенну спеку. Температура від кахельної грубки, що
пашіла жаром, була більшою 40 градусів.
За попередніми висновками експертів,
подружжя померло природною смертю.
Подробиці з’ясовують працівники Горохівського відділу поліції. n

М

Цей

лютого

ОВИНИ / КРАЮ

на перебуває у декретній відпустці,
Надія здобуває професію кухаря.
Андрій Сторонський побажав новоселам щасливого життя у власних оселях.
До слова, у Нововолинську діє цільова соціальна програма забезпечення
житлом сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. За кошти, передбачені програмою, на умовах співфінансування з державного, обласного та
міського бюджетів купується соціальне
житло. Починаючи з 2013 року, уже придбано 5 квартир для цієї категорії осіб
після досягнення ними повноліття. На це
скеровано 300 000 гривень з місцевого
бюджету. Крім того, міська рада сприяє
проведенню поточних ремонтів у таких
помешканнях. n

Т

в історії

5

3 лютого 1637 року у Нідерландах почався обвал цін
на тюльпани — за одну ніч луснула «тюльпанова»
економічна бульбашка
Тарас СТЕПАНЮК

і рослини
потрапили
в
Європу у
середині XVI століття з Османської
імперії й одразу набули популярності в Нідерландах. Квітка швидко стала статусним предметом
розкоші. З’явилася тьма-тьмуща
різновидів. Були відомі не лише
одноколірні тюльпани, але й Розени (червона або рожева барва на
білому тлі), Віолети (пурпурова або
бузкова на білому тлі) та Бізардени (червоний, коричневий або фіолетовий колір на жовтому тлі). Як
стало відомо значно пізніше, такі
модифікації з’явилися через зараження рослини вірусом мозаїчного
типу. Садівники давали новим сортам пишні назви: Адмірал, Генерал,
Олександр Великий, Сципіон.
Тюльпани ростуть із цибулин,
але можуть розмножуватися й насінням (насінина за кілька років
перетворюється на цибулину) або
бруньками. Щоправда, мозаїчні
сорти поширюються тільки через
бруньки — тож на вирощування
найдорожчих різновидів потрібен

Ц

ПЕРЕХОДИВ КОЛІЮ
У НАВУШНИКАХ?

був час.
З року в рік ціни зростали. Ці
рослини в Нідерландах зайняли
місце нарівні із золотом та коштовностями. На ринку з’явилися
спекулянти, які купували квіти тільки для того, щоб перепродати ще
дорожче. Торгували не лише цибулинами, але й контрактами на май-

ринку з’явилися
« Наспекулянти,
які купували
квіти тільки для того,
щоб перепродати ще
дорожче. Торгували не
лише цибулинами, але й
контрактами на майбутні
поставки. Такі операції
називали «торгівлею
повітрям».

»

бутні поставки. Такі операції називали «торгівлею повітрям».
На піку тюльпаноманії у 1637
році за них платили шалені гроші.
Наприклад, за одну цибулину тюльпана сорту Віце-король давали дві

Минулого понеділка в Луцьку під
колесами потяга загинув хлопець
Анна ПАВЛОВСЬКА

Невже в Україну тюльпани завезли
козаки?

мірки пшениці, чотири — жита,
четверо биків, восьмеро свиней,
дванадцятеро овець, близько 300
літрів вина, майже 4 тисячі літрів
пива, 2 тисячі літрів олії, 500 кілограмів сиру, ліжко, костюм та срібну чашу. Загальна вартість усього
добра – 2500 гульденів. Це річний
дохід середнього купця, а кваліфікований ремісник заробляв за рік
300 гульденів.
3 лютого 1637-го ринок тюльпанових цибулин луснув. Ціни катастрофічно обвалилися. Тисячі
голландців розорилися. Тюльпаноманію вважають першою зафіксованою спекулятивною бульбашкою
(коли ціни на товар значно вищі за
його справжню вартість). n

лідчо-оперативна група поліції, яка
виїжджала на місце події, встановила, що близько 13-ї години поїзд
сполученням Москва–Ковель наїхав на
18-річного мешканця Шацька. Потерпілий перетинав залізничні колії у забороненому знаками місці. До того ж, ймовірно, був у навушниках.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3
ст. 276 (порушення правил безпеки руху
або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України. n
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Пам’ятники
з мармурової крихти
та натурального каменю.
Виготовлення та встановлення.
(0332) 70185172, (050) 197168169.
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n А ви як думаєте?

«НАВРЯД ЧИ ВОНО БУДЕ КРАЩЕ.
ХОЧА ЗАРАЗ — УЖЕ ГІРШЕ НІКУДИ…»
30 січня офіційно стартувала медична реформа (реально вона
розпочнеться у липні 2018 року). Чи знайшли ви вже сімейного лікаря,
з яким підпишете декларацію на обслуговування?

Андрій ЛИНДЮК,
голова Маневицької
райдержадміністрації
(смт Маневичі):
— Я визначився із
сімейним лікарем ще
декілька місяців тому.
У своєму виборі керувався професійністю людини, якій довіряю.
Зіграли роль і гарні відгуки на її адресу.
На сьогодні система здоров’я, яка існує,
не задовольняє нікого, тому до впровадження медичної реформи ставлюся
надзвичайно позитивно. Всі говорять,
що так далі бути не може, — і лікарі, і пацієнти. До цього часу у нас була система
охорони здоров’я, яка, за великим рахунком, для багатьох медиків передбачала формулу: чим більше хворих, тим
краще лікарю. А це ненормально. Сімейна ж медицина говорить про інше: спеціаліст має бути зацікавлений вилікувати
пацієнта і щоб він залишався здоровим
якомога довше.

Ігор ГОРДІЙЧУК,
Герой України,
ректор ліцею
ім. І. Богуна (м. Київ):
— Як кадровий військовий, після поранення я залишився служити у Збройних силах
— написав рапорт і мені дозволили, хоча
збиралися комісувати. А всі військовослужбовці приписані до шпиталів, де є
свої спеціалісти, які добре знають стан
здоров’я кожного. Ми не звертаємося
до цивільних медиків, тому свого сімейного лікаря в мене немає. Так само і моя
дружина, бо вона також служить в армії.
Любов ВЕРЕШКО,
багатодітна мати
(с. Серхів
Маневицького
району):
— Ще ні. Хоч, якщо по
правді, то і вибору у нас,
жителів села, особливого нема. Оскільки Серхів тепер належить
до Прилісненської об’єднаної територіальної громади, то звертаємося, коли
виникають проблеми зі здоров’ям, до
завідувача прилісненської амбулаторії
Анатолія Приходька. Він і є нашим сімейним лікарем. Або їдемо у Маневицьку
центральну районну лікарню. Хоча там
теж питають про направлення з амбулаторії. Тож, думаю, з Анатолієм Приходьком і будемо підписувати декларацію на обслуговування.
Валентина
ПРОТОПОП,
художниця, інвалід
І групи, підгрупа А
(с. Древині
Іваничівського
району):
— Ні, не знайшла,
хоча розумію, що цього не уникнути,
якщо прийнято такий закон. Щиро кажучи, мене лякає ця реформа, бо навряд
чи воно буде краще. Хоча і зараз — уже
гірше нікуди. Наведу найпростіший приклад із особистих проблем. Ось уже понад 30 років жодного разу не лікувала
зубів, хоч, як і кожна людина, маю в цьому потребу. Шукала спеціалістів і я, телефонувала їм, і сестра Віра, яка мене доглядає. Але все дарма. Приватники, коли
почують, що пацієнт в інвалідному візку,
відразу відмовляються. Мабуть, бояться, що доведеться лікувати безкоштовно. Я ж готова заплатити, але нема умов,
щоб туди добратися. У того двері завузькі, в іншого кабінет на третьому поверсі,
а пандуса, звісно, не передбачено.
Я вважаю, що таке ставлення — то
ганьба для держави. Ми наче не люди,
а якісь покидьки. Боляче до сліз. Колись мені побажали: «Хай твоя посмішка завжди прикрашає обличчя». А я вже
давно призвичаїлася посміхатися, не
відкриваючи вуст. Біда навчила. Тільки ж
справа не лише в посмішці. Чи то лікарі
вигадали, що здорові зуби — запорука
здорового організму?!
Ігор ЛАПІН,
народний депутат
України (м. Луцьк):
— Чесно кажучи, ще
за це не брався, бо лікувався
здебільшого
у військовому госпіталі.
Сімейного лікаря не об-

Діагноз нинішнього стану охорони здоров’я в Україні критичний. Але чи переживемо
зміни?

було спочатку по-серйозному запускати медичне
« Треба
страхування, бо за ті кошти, які виділяють із бюджету на
лікування однієї людини, можна хіба що нежить вилікувати.
Тому наразі те, що відбувається, не нагадує системної реформи
навіть близько. Навпаки, це дії, які їй суперечать.

»

рав. Коли доведеться це зробити, то,
по-перше, знаю багатьох луцьких медиків, а по-друге, запитаю знайомих їхню
думку про того чи іншого фахівця. Може,
порекомендують когось.
Богдан ШИБА,
луцький міський
голова 2006–2010
років (м. Луцьк):
— Поки про це не
задумувався...
Навіть
у США медична реформа
Обами давалася важко,
хоча на неї виділяли мільярди доларів.
Тим більше складно буде Україні, де
кажуть: «Ви працюйте, а гроші колись
знайдуться». Робиться чимало дурниць
навіть у Луцьку: відкривають багато амбулаторій, але як їх утримувати, де взяти
діагностичну апаратуру? Не в те гроші
вкладають. Так, пацієнту зручно туди дістатися, але чим там йому допоможуть?
У найкращому випадку рецепт випишуть. Головна проблема — фінансування. Треба було спочатку по-серйозному
запускати медичне страхування, бо за
ті кошти, які виділяють із бюджету на лікування однієї людини, можна хіба що
нежить вилікувати. Тому наразі те, що
відбувається, не нагадує системної реформи навіть близько. Навпаки, це дії,
які їй суперечать.
Леонід ДУДАР,
колишній шахтар
(м. Нововолинськ):
— У принципі, ми
вже радилися з дружиною з цього приводу.
Зробили висновок, що,
очевидно, таким сімейним лікарем має бути медпрацівник,
до якого зверталися протягом останніх
років. І це — дільничний терапевт. Незважаючи на шквал зауважень до медичної
реформи, сподіваємося на кращі зміни. Лікарям підвищать заробітну плату,
з’явиться стимул до роботи. Вважаю,

ми. В амбулаторії загальної практики
сімейної медицини у Цепцевичах працює досвідчений фахівець, який має
величезний досвід та стаж — лікар Сергій Веренич. Критерії дуже прості: він
справжній професіонал, ми багато років
звертаємося до нього за консультацією
та порадою в будь-який час доби. Тому
давно вважаємо цього медика своїм сімейним лікарем.

що в країні назріла гостра необхідність
змінювати підходи до надання медичної
допомоги.
Андрій НАГОРНИЙ,
директор ТОВ «Завод
Промлит»
(м. Нововолинськ):
— Ще не уклав контракт із сімейним лікарем,
бо цьому завадили новорічні свята та виробничі
справи на початку року. Проте планую
це зробити вже найближчим часом. Стосовно оцінки медичної реформи в цілому, то вважаю позитивним моментом
навіть те, що влада намагається шукати
нові підходи у галузі охорони здоров’я,
перейняти досвід у розвинених сусідніх
країнах. Переконаний, що медична реформа в процесі реалізації обов’язково
буде вдосконалюватися. Але початок, як
на мене, непоганий.
Людмила
ПРИХОДЬКО,
народна артистка
Україна (м. Луцьк):
—
Розбиратися
в особливостях медичної реформи не було
часу. Тож звертаюся до
спеціалістів, яких знаю. Можна сказати,
що в нас уже є сімейний лікар — з поліклініки. А щодо тонкощів із укладанням
договорів, то доведеться ознайомитись
із цим питанням. Хоча й без медичної реформи маю знайомих медиків, з якими
багато років спілкуюся. Вони не один раз
допомагали мені та нашій родині.
Валентина ВОЛОЩУК,
сільський голова,
медик за освітою
(с. Тутовичі
Сарненського району
Рівненської області):
— Я знайшла його
ще до початку рефор-

Ніна ГОРИК,
член Національної
спілки письменників,
заслужений учитель
України (м. Луцьк):
— Поки що не зорієнтувалась, кому змогла б
довірити своє здоров’я,
бо з роками воно таки не кращає. На мій
погляд, медичні заклади надають замало
інформації про своїх спеціалістів, їх кваліфікацію. У такій галузі, як медицина, досвід — то велика справа, але я особисто
маю прихильність і до молодих лікарів,
до яких довелося звертатися останнім
часом. Підкуповує їхня ввічливість, щира
зацікавленість пацієнтом, прагнення допомогти. Хочеться вірити, що вони принесуть і нові знання про сучасні способи
оздоровлення, прогресивні технології.
Я дружу з багатьма лікарями, серед
них є особистості, які не раз виявляли не
лише професійну висоту, а й непохитну
громадянську позицію. Це означає, що
Україна має на кого спертися, просто
потребує у цій реформі розумних організаційних кроків. Держава нарешті
мусить гідно оцінити працю медичного
працівника (знаю висококваліфікованого сімейного лікаря у Ковелі, який вийшов на пенсію у 1300 гривень). І як має
почуватися пацієнт, знаючи, що робота
кваліфікованих фахівців оплачується мізерною зарплатнею? Ми намагаємося
віддячити, компенсувати те, що не додала держава. Це приниження людської
й професійної гідності давно потрібно
припинити.
Олеся КОВАЛЬЧУК,
заслужений учитель
України (с. Жидичин
Ківерцівського
району):
— Про такий пошук ще й не думала, як
і багато моїх знайомих.
Власне, не зрозуміло, як саме це можна
робити. Неясно й багато інших нюансів
у тій реформі. Люди очікують на певну
спеціальну структуру, де можна було б
узгодити свої наміри з можливостями
бажаних рятівників здоров’я. З огляду на власний «букет» недуг, я надала б
перевагу заслуженому лікарю України,
ендокринологу Ірині Комарницькій. Але
чи це реально, адже таку ж довіру до неї
мають сотні пацієнтів. Поки що маю гарну думку про головного лікаря Жидичинського ФАПу молоденьку спеціалістку
Оксану Анатоліївну.
Закінчення на с. 7
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Закінчення. Початок на с. 6
Юрій СИМОНЧУК,
голова Волинської
обласної організації
Українського
товариства сліпих
(м. Луцьк):
— Ще не шукав. Та й
мене влаштовує сімейний лікар, до якого ходжу. А взагалі до
реформи в медицині ставлюся стримано. Чиновники покладають на неї великі
надії, але чи змінить вона щось на краще для пацієнта? Нам кажуть: обирайте лікаря, якому довіряєте, підписуйте
з ним угоду на медичне обслуговування. Як той процес буде відбуватися,
куди за тим документом йти, на який
час треба його укладати, невідомо. А інформаційну роботу ніхто не проводить,
не роз’яснює, як діяти пацієнтам. Люди
бояться, що підпишеш той договір з лікарем, а він не виправдає твої сподівання. Як бути тоді? Чи зможу перейти до
іншого? Люди хочуть це знати.
Володимир ЧЕРЧИК,
учасник АТО,
секретар Маневицької
селищної ради
(смт Маневичі):
— Ми в сім’ї не обговорювали цього питання, оскільки медична реформа стартувала лише з учорашнього
дня. У нас багато кваліфікованих лікарів, але ми ще не визначилися. Чесно
кажучи, просто до цього справа не дійшла. Зараз щось конкретне говорити
важко, все це відбувається на експериментальному рівні. Коли вже будуть хоч
якісь результати медичної реформи,
тоді можна стверджувати про ставлення до неї. Поки що прийнятий закон,
який лише вступив у силу, а як буде далі
— покаже час. Тоді стане зрозуміло, чи
задоволені люди цими змінами.
Галина КАЖАН,
заслужена артистка
України (м. Луцьк):
— Я не мала змоги
вибирати. Коли була
нагальна потреба звернутися до лікаря, мене
в реєстратурі направили до певного фахівця без обговорень.
Утім, декларації я ще не підписувала. Та
й складно зробити вибір серед тих спеціалістів, яких не знаєш. Бо коли я бачу
картину чи гру актора на сцені, то можу
зрозуміти, талановиті, працьовиті вони
митці чи не дуже. А от з медиками, напевно, не все так просто.
В’ячеслав СУДИМА,
заслужений працівник
культури України
(с. Рокині Луцького
району):
— Оскільки я проживаю в селі й у нас є
амбулаторія практики
сімейної медицини, то зі своїм лікарем визначитися простіше. Загалом на
території Княгининівської ОТГ, до якої
належать Рокині, працює чотири таких
фахівці і можна оцінити роботу кожного.
Тому ми з дружиною вже вибір зробили,
але декларації ще не підписували. Бо є
ще чимало запитань до цієї реформи.
Наприклад, яким чином можна буде
відмовитися від лікаря, якщо він тебе
не влаштовує? Крім того, медичну реформу в Україні втілює людина, яка
лише виконує обов’язки міністра. Мене
турбує, чи буде в кого спитати за ці всі
нововведення, якщо її не затвердять на
посаді.
Бліц провели Алла ЛІСОВА,
Валентина ШТИНЬКО,
Євгенія СОМОВА, Людмила
ВЛАСЮК, Катерина ЗУБЧУК,
Мирослава КОЗЮПА,
Сергій НАУМУК, Олександр
ДУРМАНЕНКО, Олег КРИШТОФ,
Кость ГАРБАРЧУК. n

ВИЇХАВ ЗА КОРДОН,
БО... КИНУЛИ ГРАНАТУ
Рівненського бізнесмена
Олега Каштана минулого
тижня не врятувала
від вибуху ні охорона
на подвір’ї, ні тісні
стосунки з міським
головою Рівного. Пан
Каштан, відомий як
р
спонсор Володимира
Хомка на виборах,
далеко не перший
і точно не останній,
ка
кому за останні кілька
о
років палили майно
чи кидали гранати.
мі»
РГД-5, яку «невідомі»
ну
пожбурили у сторону
ної
його будинку, значної
шкоди не наробила..
же,
Але «меседж», схоже,
пан Каштан отримавв
сля
— наступного дня після
вибуху він уже був за
кордоном
Левко ЗАБРІДНИЙ

ранату кинули близько третьої ночі 22 січня на подвір’я
будинку № 5, що на вулиці
Бориса Степанишина (між
вулицями Костромською та Буковинською), де родина Каштанів
живе уже близько десяти років. Від
вибуху постраждав фасад та вікно
триповерхового будинку бізнесмена, а також газон. Під час вибуху
родина була вдома, а надворі, як
розповідають у поліції, знаходилися
охоронці.
Поліція відкрила кримінальне
провадження за «фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням
вогнепальної зброї». За словами
начальника Рівненського відділу поліції Василя Зелінського, правоохо-

Г

Хто захотів налякати Олега Каштана?

ронці
шукають
рон
злочинців,
а зазлочи
одно розглядають кілька
мотивів
кі
нападу.
нападу Серед них
— боротьба
бороть
на будівельному ринку обласного центру.

гався уникати публічності та безпосередньої участі у політиці. Попри
статки та вплив, свою кандидатуру на жодні вибори не виставляв,
а власні інтереси захищав, вкладаючи кошти у виборчі кампанії інших.
Як-от Володимира Хомка. Тому
жодних претензій до будівельних

менше на будівельному ринку Рівного стає вільної
« Чим
землі, тим жорсткіше конкурують забудовники.
Олег Каштан називає себе рівненським «девелопером». Він відстоює будівництво у Рівному багатоповерхівок, зокрема цілого
житлового масиву «Басів Схил».
Проте чим менше на будівельному
ринку Рівного стає вільної землі,
тим жорсткіше конкурують забудовники.
Донедавна Олег Каштан нама-

»

об’єктів пана Каштана у Рівному не
виникало. Проте останнім часом
його все частіше можна побачити
на різноманітних публічних заходах,
де, зокрема, обговорюють стратегію розвитку міста. Активність Олега
Каштана спровокувала розмови, що
він на наступні вибори або сам буде
балотуватися, або шукає політичну
силу, яку підтримуватиме. n

ПОСЛУГА «УКРПОШТА SMARTBOX»
СТАЛА ДОСТУПНОЮ ДЛЯ КЛІЄНТІВ ВСІЄЇ УКРАЇНИ
ЦЕЙ СЕРВІС ПЕРЕДБАЧАЄ:
–
замовлення послуги на офіційному сайті Укрпошти;
–
отримання фірмового пакування SmartBox (10, 20 або 50 коробок
необхідного розміру);
–
оплату замовленої кількості
посилок за пільговою ціною;
–
формування клієнтом посилки
на власний розсуд за принципом «все,
що поміщається», зважувати чи заміряти
розміри не потрібно;
–
реєстрацію відправлення
онлайн в особистому кабінеті Укрпошти,
отримання ШКІ (штрихового кодового
ідентифікатора), супровідну адресу з ШКІ
необхідно наклеїти на посилку;
–
відправлення посилки у
відділенні зв’язку поза чергою, без
додаткового оформлення чи оплати, без
зважування тощо (замовивши послугу та
отримавши пакування, клієнт уже наперед оплатив доставку відправлення по
Україні).
Відтепер скористатися послугою
SmartBox можна у більш ніж 1000 відділеннях Укрпошти по всій країні, які продаватимуть SmartBox і прийматимуть їх для
відправлення. Доставлятимуться вони в
будь-які населені пункти країни без винятку, навіть у найвіддаленіші сільські.

Послуга буде цікавою представникам малого та середнього бізнесу, які
займаються електронною комерцією,
продають онлайн та часто надсилають
товари поштою. Вона дає можливість
спростити процес оформлення відправлень, зекономити час та заощадити на
кожному відправленні порівняно з іншими
послугами.
Кур’єрську доставку, окрім Києва,
можна буде замовити в Одесі, Харкові,
Дніпрі та Львові. Для замовлень від 40
коробок SmartBox діятиме безкоштовна
кур’єрська доставка.
Вартість послуги можна дізнатися
на сайті Укрпошти.
Також пропонуємо на вибір 4 варіанти розмірів коробок – від XS до L.
«Укрпошта SmartBox» – аналог популярного в багатьох країнах поштового
сервісу FlatRate («Єдиний Тариф»). Він
дає можливість оплатити, упакувати і
оформити відправлення, не виходячи з
дому чи офісу. Адже саме на максимальне спрощення процесів, економію часу
та коштів орієнтовані сьогодні нові тренди в логістиці. Відтепер час перебування
наших клієнтів у відділенні Укрпошти
для оформлення SmartBox-відправлень може займати всього хвилину або
декілька — саме стільки часу необхідно

оператору для того, щоб просканувати
посилки, зазначив в. о. генерального
директора ПАТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.
ПАКЕТ ПОСЛУГИ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ:
• передплату майбутніх відправлень
посилок у кількості 10, 20 або 50 штук;
• фірмову спеціальну тару у відповідній кількості;
• доставку по всій Україні без додаткових доплат;
• код для генерації ШКІ (штриховий
кодовий ідентифікатор) в особистому
кабінеті;
• згенеровані ШКІ, які будуть використовуватися під час формування
супровідної адреси через «Особистий
Кабінет»;
• sms/viber інформування про
реєстрацію та доставку відправлення у
відділенні зв’язку;
• оціночну вартість до 1000 грн
(включно).
Розрахунок здійснюватиметься готівкою під час отримання тари та коду.
Термін дії отриманого коду для генерації ШКІ становить 1 місяць.
Термін дії згенерованих ШКІ – 5
місяців.
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n Говоримо про наболіле

КИВАЮТЬ НА ЄВРОПУ,
А ВЧИТИСЯ У НЕЇ НЕ ХОЧУТЬ
Чому в Україні невигідно займатися тваринництвом, що гальмує розвиток
сільгосппідприємств, яких кроків аграрії чекають від уряду — про це в інтерв’ю
з керівником фермерського господарства «Перлина Турії» Володимиром Яренчуком
Алла ЛІСОВА

ОЛІГАРХАМ — МОЖНА,
А СЕЛЯНАМ — ЗАСЬ

— Володимире Арсентійовичу, з яким настроєм ви вступили в новий
рік?
— 2017-й, напевно, був
найважчий за останні десять. Сільгоспвиробникам
скасували пільги зі сплати
ПДВ і поставили на загальну систему оподаткування.
Сказали, треба рівнятися
на Європу. Але чомусь наші
урядовці забули, що там
сільське господарство дотується по всіх галузях, і ніхто не працює собі у збиток.
Новий рік розпочався
теж не зовсім оптимістично. Для нашого господарства заблоковано, наприклад, податкові накладні на
суму 2 мільйони 770 тисяч
гривень. А це означає, що
нам не повертають гроші
фірми, з якими ми співпрацюємо вже багато літ. Тому
опинилися в таких лещатах,
що не можемо придбати
ні мінеральних добрив, ні
пального. Окрім того, отримали ще один неприємний «подарунок» від влади.
Верховна Рада прийняла
зміни до Податкового кодексу, якими передбачено
скасування відшкодування
податку на додану вартість
під час експорту олійних
і технічних культур — сої, ріпаку та соняшнику.
— Наскільки боляче це
вдарить по сільгоспвиробнику?
— Якщо не буде повернення ПДВ під час експорту,
то це призведе до падіння
цін на внутрішньому ринку. Фахівці підрахували, що
аграрії втратять 10–12 мільярдів гривень. «Перлина
Турії», наприклад, отримала
непогані прибутки, на один
мільйон євро з яких змогли
придбати сучасну техніку —
два комбайни «Джон Дір»,
трактори, сівалки тощо.
Теперішні ж кроки наших
можновладців розцінюю як
планомірне намагання послабити господарства, не
дати їм розвиватися, довести до банкрутства, тим
самим підготувавши грунт
для майбутньої приватизації землі великими монополістами.
— Володимире Арсентійовичу, чи не можуть
керівники
господарств
згуртуватися і висловити
свій протест, в тому числі
з приводу блокування податкових накладних?
— На жаль, на наші запити ніхто не реагує. Обурює,
що переробні заводи, які
належать олігархам, отримують відшкодування. Та-

Володимир Яренчук: «Влада повинна повернутися обличчям до виробників тваринницької продукції».

кож є постанова Кабміну,
в якій вказано, що з 1 січня
по 1 березня 2018 року повинні розблокувати всі податкові накладні. Але поки
що, як кажуть, віз і нині там.
А кожен прострочений день
— то втрачені можливості.

рахунками. Технічні культури були найбільш прибуткові, то вже знаєте, як нам
«допомогли». Німці купують
соняшник, сою, на яких могли б мати мільярдні прибутки. Але замість того, щоб
підтримувати, нас рубають

ж кроки наших можновладців
« Теперішні
розцінюю як планомірне намагання послабити
господарства, не дати їм розвиватися, довести
до банкрутства, тим самим підготувавши грунт
для майбутньої приватизації землі великими
монополістами.
Адже інфляція не стоїть на
місці, через це ми не в змозі купити те, що запланували. Продали продукції
на 4 мільйони гривень —
800 тисяч із них «заморожено». Зверталися з цією
проблемою до фіскальної
служби, вона киває на Мінфін. Написали звернення до
народного депутата Івана
Крулька
(«Батьківщина»),
тоді отримали кошти по одному (!) лише документу.
— Останнім часом виробничники
найбільше
потерпають від знецінення гривні. Як це позначається на вашому господарстві?
— Добрива, завезені
з Узбекистану, Грузії, Литви, Польщі, набагато дешевші, ніж українські, тому
валюта потрібна. Робили ставку на зернові, але
з’явилися затримки з роз-

»

під корінь. Якщо нічого не
зміниться, — а ми надіємося, що здоровий глузд
переможе, — перестанемо
продавати ці культури на
експорт. То за рахунок чого
виживати? Раніше дизпаливо купували по 18 гривень
за літр, а тепер доводиться
викладати по 27,50 гривні.
А нам на рік його потрібно
щонайменше півтори тисячі
тонн.
КОМУ ВИГІДНО, ЩОБ
ХУДОБА ЙШЛА ПІД НІЖ?

— Можливо, за рахунок
реалізації молока рятуються господарства?
— Поки що воно прибуткове. Хоча вартість його не
йде в жодне порівняння навіть із Польщею: якщо в нас
купують по 9,6 гривні за
літр, то в сусідів за кордоном — по 1,8 злотого (майже
15 гривень). І на відміну від

них — жодних дотацій. Ми
лише киваємо на Європу,
але вчитися в неї не хочемо.
Те саме з реалізацією м’яса. Свинину продаємо по 45
гривень за кілограм, яловичину — по 42 гривні. Це зовсім дешево! Раніше за кожен реалізований кілограм
отримували підтримку від
держави, як і за кожну придбану м’ясну корову. А, як
відомо, на розвиток виробництва наші «курячі» магнати отримують мільярдні дотації. Притому корова росте
24 місяці, а курка — 43 дні!
Але це ніхто не бере до уваги — у виробників курятини
сильне лобі в парламенті.
І ніхто не переймається тим,
чи може більшість наших
громадян купити якісне м’ясо.
— Одна з публікацій
у газеті «Волинь-нова»
стосувалася того критичного періоду в діяльності вашого господарства,
коли довелося розпрощатися з племінною худобою м’ясного напрямку. Чи щось змінилося на
краще в цьому плані?
— Нас тоді ніхто не почув. Особисто звертався по
допомогу до губернатора,
який у відповідь сказав, що
це — бізнес і розбирайтеся
самі. Ми продали останніх
нетелей. І вже нереально
знову їх завести, бо дотації
нема. А працювати на мільйонні збитки нерозумно.
Хіба що тільки купимо молочних племінних нетелей,
якщо буде прийнята відпо-

відна програма. На словах
обіцяють дати якесь відшкодування, щоб зберегти
поголів’я корів. Але скільки
— ніхто не знає.
— Володимире Арсентійовичу, незважаючи на
всі негативні фактори, ви
успішно завершили минулий рік, ваші працівники
отримали хорошу заробітну плату, господарство
сплатило податки.
— 2017-го ми пережили
одинадцять різних перевірок, у результаті яких накладалися штрафи, часто,
на мою думку, абсолютно
безпідставно. Окрім того,
клопотів і головного болю
додали погодні умови. Осінні дощі не дали змоги закінчити сівбу на 600 гектарах
зернових. Плануємо надолужити ярими культурами.
Хоча через вихід із берегів
річки, підняття підземних
вод нема гарантії, що успішно проведемо ці роботи.
Все решта: якісне насіння,
техніку, добриво, засоби захисту — маємо.
— Знаю, що ви для селян, землі яких орендуєте, є справжньою підмогою.
— Звертаються люди
майже щодня — і ми не відмовляємо. Дошки, паливо,
робоча сила, кошти на лікування — це все вимірюється немалими сумами. Але
я вдячний долі, що можу допомагати людям.
— Ви виступаєте категорично проти зняття
мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення?
— У мене зараз всього-на-всього вісім тисяч
гектарів. Не набагато більше в інших господарників.
Усе забрано. Тому можемо збільшувати свої угіддя
лише за рахунок освоєння
чагарників, боліт, що обходиться недешево. До слова, на цих роботах у нас цілий рік працює техніка. Та,
навіть будучи прибутковими, ми не в силі купити землю. Частина її може потрапити в руки лише кільком
бізнесменам. Власниками
ста нуть багатії, і не лише
наші. І господарюватимуть
на ній так, як вигідно їм,
а не людям. Упевнений, що
буде знищена вся галузь
тваринництва, а отже — і ті
робочі місця, які мають зараз селяни. Прикро, що це
хочуть зробити тепер, коли
ми вже потрохи навчилися
вести господарство, закупили нормальну техніку, насіння, освоюємо європейські технології.
— Якби вам випала
можливість передати побажання урядовцям від
імені аграріїв України, на
чому б наголосили?
— Необхідно змінити
систему
оподаткування,
через яку чимало наших колег ведуть тіньовий бізнес.
Заборонити перевіряючим
структурам
штрафувати
сільгосппідприємства без
вагомої мотивації, не беручи до уваги аргументовані
пояснення другої сторони.
А головне, потрібно повернутися обличчям до виробників тваринницької продукції. n
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Черемський заповідник –
унікальний загублений
світ дикої природи
Завтра відзначається Всесвітній день
водно-болотних угідь
Інна ОЛАСЮК,
Ірина МАНДЗЮК,
наукові співробітники
Черемського природного
заповідника

Волинські вчителі з іноземними колегами та наймолодшими колядниками.

ПРО БЛАГОДІЙНУ КОЛЯДУ
ГОРОХІВСЬКИХ «ФРАНКІВЦІВ»
ТЕПЕР ЗНАТИМУТЬ У ПОЛЬЩІ
Етнографічний фестиваль різдвяних мелодій,

який вінчає кінець церковних празників,
у ЗОШ І — ІІІ ступенів № 1 імені Івана Франка
є традиційним
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

дея його проведення з’явилася дев’ять
років тому в учителя
Лариси
Нарихнюк.
Завзятою
продовжувачкою справи у свій час була
Вікторія Касперська. Тепер багатожанровим мистецьким дійством «Коляда
моя, коляда» займається заступник директора
школи з виховної роботи
Майя Кулай. А розпочався
день ще одним чудовим
християнським обрядом:
школу і її родину під спів
церковного хору освятив
водицею і благословив
настоятель Свято–Миколаївського храму Горохова
Роман Янів.
До цьогорічного фестивалю на шкільній сцені
діти готувалися з особливою відповідальністю,
а дорослі — з батьківською турботою. Кошти
з нього мали стати часткою суми, потрібної на дорогу операцію для десятирічної учениці Оленьки
Зілінської. Крім того, цього разу виспівували ще й
для гостей із зарубіжжя:
у Горохові на запрошення
міського голови Віктора
Годика перебувала з робочим візитом делегація
освітян на чолі з Анжеєм

І

Вінніцкі з міста Хорощ
Підляського воєводства,
з яким Горохів має договір про співпрацю. У день
фестивалю поляки спершу побували на уроках
у місцевому НВК. Дехто
радів зустрічі вже вдруге, бо минулоріч у листо-

Горохова,
фольклорний
колектив
школи–гімназії (керівник Раїса Рузак).
А що вже аплодували посівальникам із перших
і других класів Тарасові
Кондратюку, Стасові Чигирину, Ярославу Новосаду, Назарові Самолюку,

«Скриньці добрих справ» для Оленьки
« УЗілінської
назбиралося 49 тисяч 487 гривень,
30 злотих і 5 євро, з яких 13 тисяч гривень
передали учні і працівники школи–гімназії.
паді вчителі з двох шкіл
Горохова мали змістовні
гостини у Хорощі, звідки
неочікуваними дарунками
привезли комп’ютери для
двох горохівських дітей
з особливими долями.
«Напевно,
українці
народжуються з такими
гарними голосами?» — ця
і багато подібних емоційних фраз пролунали від
іноземців після закінчення
фестивалю. Оригінальним
і одухотвореним був кожний номер. Зал не шкодував аплодисментів для
учасників вертепу учнів
9–А та 9–Б класів, які відтворили веселий обряд
водіння кози. Очікуваними гостями на фестивалі
були церковний хор Свято–Миколаївського храму

»

Сергієві Шестову! Поляки не стримували емоцій
і обіймали хлопченят за
чудові побажання, розучені з учителем Надією
Фищук! Пан Анжей запевнив, що у наступному
році фестиваль матиме
міжнародний статус, бо
його учасниками стануть
і польські діти.
Потому гості побували
на екскурсії у шкільному
музеї. А в «Скриньці добрих
справ» для Оленьки Зілінської назбиралося 49 тисяч 487 гривень, 30 злотих і
5 євро, з яких 13 тисяч гривень передали учні і працівники школи–гімназії. До
благодійності долучилися
батьки, колективи інших
навчальних закладів району. Одужуй, Оленько! n

аме 2 лютого в 1971 році
була підписана конвенція
про водно–болотні угіддя, що мають міжнародне значення (Рамсарська конвенція).
Її метою є збереження таких
угідь, як середовища існування водоплавних птахів, цінного
біологічного різноманіття, збалансоване використання водно–болотних екосистем.
Нині до Рамсарської конвенції включено 39 водно–болотних угідь України. 29 листопада 2016 року секретаріат
конвенції повідомив офіційним
листом Черемський природний заповідник про надання
водно–болотному угіддю «Черемське болото» міжнародного
значення за номером 2272, що
підтверджує сертифікат. Воно
розташоване у центрі межиріччя Прип’яті, Стоходу і Стиру
в північ ній частині Маневицького району. Це одне з найбільших і найкраще збережених
блюдцевих боліт Українського
Полісся та Європи. На його території розташовані два озера
— Черемське та Редичі.
Черемське болото виконує
сполучну функцію між суходільними та водними типами
екосистем. Воно поглинає приблизно 15 тонн вуглекислого
газу з 1 гектара на рік, продукує
кисень і таким чином допомагає
у боротьбі з негативними змінами клімату. Його рослинність
накопичує важкі метали, пестициди та інші токсичні речовини,
очищуючи воду. Основна гідрологічна роль болота полягає
у перерозподілі стоку та поповненні водоносних горизонтів.
Виключне екологічне значення
має як місце перебування водоплавних птахів, тварин та раритетної флори.
На території угіддя «Черемське болото» виявлено 16 видів
фауни, занесених до Червоно-

С

го списку Міжнародного союзу
охорони природи (видра річкова, норка європейська, бобер
європейський, чернь білоока,
очеретянка прудка, деркач,
тритон гребенястий, кумка звичайна, сінниця Едіп, п’явка медична та інші), із Європейського червоного списку відмічено
14 видів фауни (деркач, вовчок
ліщиновий, вовк, видра річкова та інші). Найбільш цінними
є зникаючі види та глобально
вразливі у світовому масштабі
(деркач, баранець великий, ве-

завданням
« Основним
цього заповідника
є охорона та
збереження
природного стану
водно–болотного
угіддя.

»

чірниця мала, норка європейська). З рідкісних видів фауни
трапляються глушець, журавель
сірий, пугач, сова бородата.
Тут зростає понад 800 видів
вищих судинних рослин, зосереджено 25 відсотків рідкісних,
зникаючих видів флори Українського Полісся. Серед них
3 види, які занесені до Європейського червоного списку (глід
український, смілка литовська,
козельці українські), 6 видів —
до додатку I Бернської конвенції
(альдрованда пухирчаста, зозулині черевички справжні, жировик Лезеля, сон широколистий,
льонолисник безприквітковий,
дикран зелений).
Основним завданням Черемського природного заповідника є охорона та збереження
природного стану водно–болотного угіддя. Адже воно має
унікальне значення для біосфери. Навіть якщо ми не живемо
безпосередньо біля боліт, все
одно залежимо від них і повинні
сприяти їх збереженню. n

Понад 134 тисячі сільськогосподарських
тварин щеплено від сибірки на Волині, випадки захворювання якою зареєстровано на
Сумщині. В управлінні безпечності харчових продуктів та
ветеринарної медицини планують стовідсоткове охоплення
щепленнями великої та дрібної рогатої худоби, коней, у першу чергу тих,
що випасаються.

На таких болотах росте реліктова рідкісна рослина шейхцерія,
що стала символом Черемського заповідника, – саме завдяки
цьому червонокнижному виду він був створений.

Герої нашого часу-2016
(за версією читачів і працівників газети «Волинь-нова» і сайту volyn.com.ua)
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19.

Через руки пані Валентини пройшло 4 покоління пацієнтів-лучан: вона лікувала ще прабабусь теперішньої малечі. І
сьогодні у свої 80 з гаком ходить до хворих на виклики.

САВЕНКО
Валентина

Його називають Страдіварі з Журавників, адже відомі
КОСТЮК українські скрипалі грають на музичних інструментах, які
Володимир навчився майстерно виготовляти учитель музики із Горохівського району.
«Батько мій служив в Афгані, то чого б я мав ховатися?»
– заслужений артист України проміняв мікрофон на кулемет
і захищав нашу землю від нападу російської орди.

ГОРБАТЮК
К
Адам
да

Прізвище, ім’я
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С
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22.

СЕРПЕНЬ

Десантник Василь, який потрапив у пекло Волновахи,
КРОПИВА бореться, щоб повернути втрачений від вибуху снаряда зір і
Василь побачити світ, а також уболіває за хлопців на фронті.

№ Місяць

ІВАНОВ
Діню

МАРТ
МАРТИНЮК
Мирослава
Миро

24.

У 15-річному віці Володя Каліщук разом із 54-літнім КосКАЛІЩУК тянтином Пирхом врятували у селі Комарів Турійського раВолодимир
Во
йону юнака з глибокої крижаної пастки.

На неоголошеній війні з Росією айдарівець втратив
руку, але за допомогою електронного протезу навчився виХІЛ
ХІЛЬЧИШИН
В’ячеслав
В ячеслав конувати будь-яку роботу і навіть здобуває медалі на чемпіонатах країни серед людей з особливими потребами.
Про Берегиню з Нуйно знає і «Фольк Music», і Республіка Польща – сьогодні в колективі, який 20 років тому організувала у цьому камінь-каширському селі пані Надія, вже
співають діти перших його учасників.

ХИМЧИК
Надія

ПРУСИ
П
Микола
М
а
і Марія

БАЗАН А
Андрій

ДРУЖИНОВИЧ
ИЧ
Валерій
р

КОРОТИНСЬКА
КО
Валентина

ВІДНИК
К
Тетяна
а

МЕЛЬНИК
Володимир

МАРЧЕНКО
О
Євгенія

ШИШОЛІК
Ш
Наталія

КУДЕЛЯ
Михайло

«Який це подвиг? Треба просто бути людьми!» – подружжя із села Сьомаки Луцького району виростило 3 рідних доньок і замінило батьків для 10 чужих дітей.
Цей полковник не зрадив Україну в Криму – після окупації півострова офіцер-прикордонник залишився вірним присязі і переїхав зі своєю сім’єю на рідну Рівненщину, де тепер
викладає захист Вітчизни у Володимирецькому районному
колегіумі.
Завдяки йому люди у візках стають чемпіонами – до
свого наставника в Ковельський осередок регіонального
центру «Інваспорт» хлопці й дівчата їздять на заняття за десятки кілометрів із віддалених сіл сусідних районів.
«У мене дві сім’ї: в одній – четверо дітей, у другій – кілька десятків». Валентина Пегасівна в юності втратила ногу,
але не впала духом, а понад 10 років тому ще й створила та
очолила Ратнівський районний осередок людей з обмеженими можливостями.
«Ще би поїхала в АТО і заспівала там повстанських пісень» – золотому голосу полісянки із села Білин Ковельського району аплодували слухачі близького і далекого зарубіжжя.
«За плугом ніколи не спав…» – втративши зір, завідувач
кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки довів, що людина сильніша за обставини.
«Сусідка каже: щось завелося в конюшині, а для нас
– це вже тема наукової роботи…» Пані Євгенію називають
генератором ідей у Затурцівській ЗОШ І – ІІІ ступенів імені
В’ячеслава Липинського.
Керівник громадської організації «Довіра», що в Маневичах, уже понад 15 років гуртує навколо себе людей із особливими потребами. Одна з найрезонансніших їхніх акцій
– «пробіг» людей у візках дистанцією 22 кілометри.
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Помістив учительський портфель у… телефон. Цей винахід луцького школяра «взяв» срібло на міжнародному конкурсі комп’ютерних проектів «INFOMATRIX» у Румунії.

З недавніх пір завдяки його майстровитим рукам окраБОНДАРЧУ сою древнього міста Дубна Рівненської області, крім староБОНДАРЧУК
Микола
Микол винного замку, став парк із великими дерев’яними фігурами
– героями казок та історичними постатями.
Мати-героїня із села Пильгани Горохівського району народила трьох синів і трьох доньок, а вони подарували батькам 13 онуків. Сенсом життя цієї жінки завжди була сім’я і
ВОЛЯНИК
НИК
сумлінна праця. Коли в селі розбирали корівник, в якому
Зоя
вона багато років була передовою дояркою, пані Зоя не
взяла і цеглини: «Скільки років ту ферму будували і за 6 днів
розібрати?»
Де криється причина захворювання на алергію – знає
головний позаштатний алерголог управління охорони здоБАБІНА ров’я Волинської облдержадміністрації, завідувачка відАлла
ділення алергології обласної клінічної лікарні, яку колеги і
пацієнти називають Людиною-професіоналом.
До сім’ї мічурінців із села Володимирівка Володимир-Волинського району переймати досвід або купувати
МИШКИ
саджанці їдуть звідусіль. Адже у їхньому плодорозсаднику
Борис
– понад тисяча молоденьких вишень, черешень, груш, слив,
і Людмилаа
персиків, абрикосів різних сортів стиглості. Одних яблунь
мають 25 видів.

КОВАЛЬЧУК
ЧУК
Андрій
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ВЕРЕСЕНЬ

9-річний любомльчанин у візку, у якого важка форма
ДЦП, облився холодною водою заради солдатів АТО і став
абсолютним героєм акції Ice Bucket Challenge.
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СІЧЕНЬ

№ Місяць

ШЕВЧИК
ВЧИК
Неля
ля

КАЛІЩУК
Олександр

ВИБИРАЄМО КРАЩОГО ІЗ 36 НАЙКРАЩИХ
З певних причин так сталося, що ми не
оголосили переможця нашої редакційної
акції «Герої нашого часу» за 2016 рік. Сьогодні
просимо вас долучитися і допомогти його
визначити серед членів такої зіркової
команди, з якою можна гори вернути
У запропонованому купончику маєте вказати навпроти кожного місця номер кандидата з
нашої анкети (починали ми з трійки призерів січня
і закінчили грудневими лауреатами 2016 року, які визначали за допомогою анкет у газеті, на сайті volyn.
com.ua і серед працівників редакції «Волині-нової»).
Це і буде ваша п’ятірка найкращих. За перше місце
номінант отримає 5 балів, за друге – 4, за третє –
3, за четверте – 2, за п’яте – 1.

Кожен читач має право заповнити ЛИШЕ
ОДИН КУПОН (або написати п’ятірку найкращих на
окремому аркуші!) Якщо буде вказано тільки одного
кандидата, купон вважатимемо недійсним. Від колективів та установ зараховуватимемо тільки один
голос. Під час підрахунку анкет 50% голосів належатиме читачам і 50% – працівникам редакції
«Волині-нової».
Також просимо вас відповісти «ТАК» чи «НІ» на
наше запитання: «Чи є у вас вдома вишитий портрет Шевченка?»
Листи надсилайте на адресу редакції до
11 лютого з приміткою «Людина року». Конверт із
вашою анкетою візьме участь у спеціальному жеребкуванні, під час якого можна буде виграти 300 гривень від «Волині-нової».

Бузьки прилітали до їхньої оселі в село Карпилівка
Ківерцівського району 18 разів, принісши 13 синів і 5 доньок. А тепер у цій родині вже вісім десятків онуків і правнуків, яким із пелюшок прищеплюють любов до Бога,
любов до Батька і Матері, до Сім’ї, до Батьківщини і до
Праці.
Безногий чоловік врятував бджіл, а вони допомогли
йому вижити. Сьогодні до волинського болгарина йдуть
по мед чи викликають його як таксиста, а ще він робить
вулики і займається апітерапією. Чоловік усюди встигає,
хоч живе… у візку.
На проспекті України в Лісабоні буде пам’ятник Шевченку – у цьому переконана уродженка Локачинського
району, яка пройшла шлях від прибиральниці до директора великого культурно-освітнього центру та керівника
асоціації українців Португалії. Завдяки їй наші земляки в
далекій країні мають змогу здобувати освіту рідною мовою.
Під час штурму бойовиками Луганського аеропорту
уродженець села Щитинь Любешівського району, навіть
будучи пораненим, керував його обороною. У ході боїв
було знищено до 200 одиниць техніки ворога та до 400
ворожих воїнів. За цей подвиг Андрій Ковальчук отримав
звання Герой України.
На народних інструментах можна виконувати сучасну
музику – це віртуозно довів юнак із Володимира-Волинського, який так зіграв на бандурі під час туру містами
США разом зі співачкою Тонею Матвієнко, що американці
заплакали. Творчим кредо Валентина є слова: «Україна
має чим дивувати світ!»
Спочатку в АТО колишній учитель музики із 27-річним
стажем отримав прізвисько Баян, але вже після першого
бою на передовій солдати його перехрестили на Ураган
– так дав «прикурити» ворогові! А повернувшись з війни
у рідне село Скригове Горохівського району, разом зі
своєю дружиною Євгенією збудували на честь Господа
капличку.
«Взяли у сім’ю 19 зраджених малюків. І ще їхні батьки
просилися!» Це подружжя із села Нова Українка Рівненського району Рівненської області, маючи трьох власних
дітей, подарувало домівку майже двом десяткам прийомних. Попри численні обов’язки у великій родині, мама
ще й працює – викладає українську літературу в школі.
Про заслужений народний ансамбль пісні і танцю
«Колос» із селища Торчин Луцького району знають далеко за межами України. А кілька років тому його багаторічний художній керівник, народний артист України
Олександр Огороднік започаткував унікальний місцевий
фольклорний фестиваль «Осінні барви», куди з’їжджаються найкращі аматорські колективи з усієї Волині.
Про нього кажуть: «Людина, закохана у природу».
Заступник директора із науково-дослідницької роботи
Національного природного парку «Прип’ять – Стохід» уже
понад 5 років їздить на місяць у незвичайне відрядження: у віддаленому селі Сваловичі Любешівського району,
отаборившись у місцевому рекреаційному центрі, він досліджує міграцію пернатих і кільцює їх.
У далекій Іспанії про її голос кажуть: «Це ж співає
наша душа». Талант цієї жінки Господь вирішив подарувати не лише Україні, а й світові. Виїхавши 18 років тому на
тимчасові заробітки, вона залишилася в Іспанії, але своє
серце й надалі віддає прославленню рідної пісні у чужих
краях і підтримці воїнів АТО.
Матушка керує і церковним хором, і культурним життям округу. Без дружини настоятеля храму у Нових Червищах Камінь-Каширського району Олександра Лосєва в
селі не обходиться жоден концерт аматорів сцени. Пані
Галина може навіть за одну ніч сукню пошити. А віднедавна захопилася ще й лозоплетінням.
Він – батько, який в АТО замінив важкопораненого
сина. Війна, точніше дві війни – «чужа» в Афганістані і
«своя» на Донбасі – багато що змінили у світогляді, характері й поведінці жителя села Синове Старовижівського району. Але чоловік стовідсотково впевнений: навіть
знаючи про наслідки, знову вчинив би так само, і пішов
би «допомагати своєму синові» захищати рідну землю.
«Наш Леонідович доктора Хауса за пояс заткне і напівмертвого оживить» – так говорять про керівника Ківерцівського відділення обласного центру екстреної медичної допомоги. Бригада, яку очолював пан Анатолій,
зайняла перше місце на міжнародних змаганнях у Польщі.
Вона – вчителька, яка стала… столяром. У селі Лучичі
Ратнівського району мешкає унікальна жінка, яка опанувала суто чоловічу спеціальність і стала в ній справжнім
професіоналом. За столярними виробами пані Нелі приїжджають навіть із Білорусі.
Це сьогодні він – знаний композитор (автор пісні «Волиняночка»), диригент, заслужений працівник культури
України, почесний громадянин Нововолинська… А в молодості Олександру Пилиповичу довелося пройти крізь
пекло сталінських таборів, проте це випробування його
не зломило, а ще більше розпалило в його серці любов
до України.

Ãåðî¿ íàøîãî ÷àñó
Людина 2016 року
1 місце
2 місце
3 місце

№

4 місце

№

5 місце

№

№
№

Прізвище
Ім’я, по батькові
читача
Домашня
адреса

Наше запитання:
«Чи є у вас вдома ÒÀÊ
Í²
вишитий портрет
Шевченка?»
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n Невідоме про відомих
У РОДОВОМУ ДЕРЕВІ
ПРЕЗИДЕНТА — ПОКИ ЩО
ЛИШЕ ТРИ ПОКОЛІННЯ
ПРЕДКІВ

«У 1942 РОЦІ ЛЕОНІД КРАВЧУК
ІЗ ТОВАРИШЕМ НАКОЛЯДУВАЛИ
40 КАРБОВАНЦІВ»
Таке повідомлення за часів німецької окупації опублікувала газета «Волинь».
Це була перша згадка у пресі про майбутнього Президента України
Закінчення. Початок
у «Волині» за 25 січня
Петро КРАВЧУК,
краєзнавець
Андрій КРАВЧУК,
учень 9 класу Рівненського
обласного ліцею

НЕСПОДІВАНА ЗНАХІДКА
ПРО ВІНЧАННЯ БАТЬКІВ
ПЕРШОГО «ГЕТЬМАНА»
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Як мовиться, нема лиха
без добра. Адже відкрили для
загалу інший важливий факт
із біографії Леоніда Кравчука
— відомості про вінчання його
батьків. Це зафіксовано в метричній книзі Михайлівської
церкви села Великий Житин
за 1930 рік.
У записі під № 18 (спершу
польською, а внизу — українською мовами) вказано дату
вступу пари у шлюб — 9 червня 1930 року (дивно, але за
нинішнім григоріанським календарем це був понеділок;
за «старим стилем» — неділя).
Далі — відомості про нареченого: селянин с. Великий Житин Макар Олексійович Кравчук, парубок православної
віри, першим шлюбом, «лета
жениха» 17.03.1906.
Потім у такому ж порядку
подаються відомості про наречену: селянка с. Великий
Житин Хима Іванівна Мельничук, дівчина православної
віри, першим шлюбом. На
жаль, фактичну дату її народження встановити не вдалося,
адже саме на записі виявився
отвір для зшивання метричних книг; чітко роздивилися
рік — 1908, дату — 6, а місяць
нібито 12–й.
Поручителями (свідками)
були у нареченого — селяни
села Великий Житин Самійло
Ющук (? — напис уже нечіткий) і Павло Антонюк; у нареченої — Кирило Мельничук
і Йосип Мамчур.
Слід зазначити, що родина майбутнього глави держави тоді проживала на окупо-

Президент України Леонід Макарович Кравчук, дізнавшись
про дослідження роду Кравчуків, написав у дарчому написі на книзі
такі слова: «Петру Кравчуку та його родині зичу міцного коріння
і розлогої крони. Здоров’я всім Вам Кравчукам, довголіття. Хай
щастить. З повагою (підпис, 17. 07. 2015)».
Батьки Леоніда Кравчука: Єфимія
Іванівна та Макар Олексійович.
То на кого більше схожий
Леонід Макарович?

ваній території, у Польській
Республіці. Тому церковні
записи спочатку велися польською й українською мовами,
однак метрична книга за 1932
рік уже заповнювалася лише
польською мовою.
Леонід Макарович так згадує своїх батьків. «Мій батько
— капрал — строкову відбував
у польській армії (після 1917-го
наш край відійшов до Польщі,
і я, якщо бути точним, народився за кордоном). Єдина
фотокартка, що залишилася
од нього, якраз із часів його
служби в польській армії. Я й
досі пам’ятаю, як батько приходив додому з війська. Служив він у кавалерії, тож мав
чоботи зі шпорами, мене так
і тягло до них. Це було десь
у 1938 році. Серед дідових
синів батько мій одружився
першим — як найстарший.
Мама моя була родом з нашого села. І в неї теж була

«

n Пряма мова
Авраам ШМУЛЕВИЧ,
блогер, про американський «список Путіна»:

Знаковий момент – включення у список міністра
іноземних справ Сергія Лаврова. Зазвичай дипломатів у такі списки не вк
включаключають. Так було, наприклад, із Венесуелою.
енессуелою.
Оскільки дипломати, за визначенням
ченн
ням —
це міст, через який ідуть контакти
кти навіть
із противником. Включення Лаврова
авро
ова
– оголошення війни на знищення.
ння.
Жирна чорна мітка усій російській
й
системі: вона повинна бути повні-стю демонтована.

»

батько одружився, нас почали дражнити в селі
« Якциганами
— шкіра в матері від природи була
смаглява, аж темна, а волосся — як ворон-крило.
То й прилипло до неї «циганка». На кого я схожий?
І на матір, і на батька. Більше на батька, по
овалу лиця, по профілю. А ось колір шкіри — теж
смаглявий і волосся (правда, воно у мене тепер
біле) — то це мама. І очі у мене її…

»

«Мій рід простий, селянський, якоїсь особливої історії, як і кожний селянський рід,
не має, — розповідав Леонід
Макарович. — Правда, він був
(та ще й залишається таким)
рясним. Якось я на дозвіллі
підрахував, а скільки ж нас
Кравчуків? Якщо брати двоюрідних братів та сестер батька
й матері, набереться більше
півсотні душ. Ще в діда, пригадую, за стіл за одним разом
не сідали — тісно було…»
Ми надіялися знайти ґрунтовне родинне дерево першого гаранта в інтернеті. Тут
є «Багатотомне генеалогічне
дерево «Родовід», на якому
є інформація про сотні тисяч
людей! На сайті, приміром, є
величезне родинне дерево,
яке поєднує між собою видатні королівські сім’ї Європи. Неймовірно, але у ньому
44(!) покоління: від стародавніх князів Русі до сучасних
онуків англійської королеви.
Є на цьому сайті і родинне
дерево під заголовком «Леонід
Макарович Кравчук, нар. 1934».
Як не дивно, але воно поки що
в зародковому стані — у ньому лише три покоління його
кровних предків: прадід (Іван
Кравчук), дід (Олексій Іванович
Кравчук) та батько Макар Іванович Кравчук з двома молодшими братами Сидором і Митрофаном. У родоводі навіть імені
матері президента не вказано,
а стоїть знак запитання.
Коли Леонід Макарович
дізнався, що в нашому родовому дереві великої родини
Кравчуків десять поколінь
і в ньому понад три тисячі осіб,
то написав у дарчому написі на книзі такі слова: «Петру
Кравчуку та його родині зичу
міцного коріння і розлогої крони. Здоров’я всім Вам Кравчукам, довголіття. Хай щастить».
***

велика сім’я — троє сестер
і четверо братів… Звідтоді, як
батько одружився, нас почали дражнити в селі циганами
— шкіра в матері від природи була смаглява, аж темна,
а волосся — як ворон–крило.
То й прилипло до неї «циганка». А ми, значить, цигани.
На кого я схожий? І на матір,
і на батька. Більше на батька, по овалу лиця, по профілю — велика схожість із ним.
А ось колір шкіри — теж смаглявий і волосся (правда, воно
у мене тепер біле) — то це
мама. І очі у мене її…»
Перечитуючи книгу Валентина Чемериса «Прези-

дент», звернув увагу на те,
що на гранітному пам’ятнику
на символічній могилі батька, Кравчука Макара Олексійовича, у селі Великий
Житин під портретом викарбувана дата народження:
17.11.1906. Але ж при реєстрації шлюбу в метричній книзі вказана інша дата:
17.03.1906. Де допущена
помилка — невідомо. І тепер
уже навряд чи вдасться встановити фактичну дату народження, адже першоджерела
(метричної книги Михайлівської церкви за 1906 рік) —
в архіві немає, вона втрачена.

Як бачимо, роботи з вивчення роду першого очільника
незалежної
України
— непочатий край. Можливо,
свій внесок у це дослідження
зробить також відомий майбутній історик Андрій Геннадійович Кравчук. Адже перший
крок ним уже зроблено. Хоча,
хтозна?! Тепер у ліцеїста Андрійка Кравчука, крім історії,
ще стільки захоплень: заняття
у спортивній (карате) та музичній школах (бандура, гітара,
інколи — танці та спів). Я дивуюся, як у цієї допитливої й непосидючої дитини на все вистачає часу й бажання?!
Любешів — Рівне. n

ГРАФІК ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ КЕРІВНИЦТВА ПРОКУРАТУРИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА ЛЮТИЙ 2018 РОКУ

До уваги громадян!
У п’ятницю, 2 лютого, заступник прокурора області Сергій Єфремов з 11.00 до 13.00
прийматиме громадян у Горохівському відділі
В
Володимир-Волинської
місцевої прокуратур за адресою: м. Горохів, вул. Паркова, 10-а.
ри
У четвер, 8 лютого, перший заступник
п
прокурора
області Віктор Швидкий з 16.00
д 17.00 прийматиме громадян у Володо
д
димир-Волинській
місцевій прокуратурі за
а
адресою:
м. Володимир-Волинський, вул.
Д
Драгоманова,
31.
У середу, 21 лютого, заступник прокурор області Ярослав Голинський з 11.00 до
ра
1
13.00
здійснюватиме прийом громадян у

приміщенні Нововолинського
відділу Володимир-Волинської
місцевої прокуратури за адресою:
м. Нововолинськ,
вул.
Маяковського, 19.
У понеділок, 26 лютого, прокурор області
Максим Киричук з 11.00 до 12.00 здійснюватиме прийом громадян у селі Угринів Горохівського району у приміщенні старостату за
адресою: вул. Шевченка, 3.
Прес-служба прокуратури області.
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Фото Олександра ФІЛЮКА.

Сім’я Михальчуків тепер разом – Анечка з Максимом дочекалися свого тата...

Той випадок, коли священика хочеться
назвати найкращим другом.

КОЛИ КІБОРГ ДЖОН СТІКАВ КРОВ’Ю
В ДОНЕЦЬКОМУ АЕРОПОРТУ, ВДОМА НА ВОЛИНІ
ЙОГО ПЕС ВИВ І ВИРИВАВСЯ З ВОЛЬЄРА
Віктор Михальчук і через три роки після ДАПу
в снах рятує закривавлених хлопців
Лариса ЗАНЮК

Закінчення.
Початок на с. 1

»

— Якось на зустрічі одна
жінка дякувала, що Вітя так
спас її чоловіка, — долучається до розмови дружина
Оксана. — Скільком смертям
можна було зарадити, якби
частіше забирали 300-х! Іван
Вітішин із Тернополя дві доби
стікав кров’ю, тримав фото
своїх дітей — так і помер. «Сєпари» потім зняли загиблих
кіборгів на відео, дзвонили
з їхніх телефонів рідним: «Пріхадітє трупи сваі сабєрать»
— і показували знайдені в кишенях знімки. Іванові діти
побачили себе на світлинах
— тата вже не можна було впізнати… Я не могла те відео
переглядати, а мати Іванова дивилася і їздила туди по
останки сина. — Оксана висловлює розпач багатьох
дружин і матерів: — Для чого
було утримувати той скелет
ДАПу? Кажуть, стратегічний
об’єкт? На якому загинули
найкращі сини, але не їхні…
Оксана додзвонилася до
чоловіка на Водохреще. Серед страшенного гуркоту Вітя
кричав: «Вже нам, маманька,
тут всім капець!» Залпом відкинуло телефон. А в новинах
передають, що в аеропорту
— спокійно?! Улюбленець Віті
пес Джек тієї ночі вив безперестанку і виривався з вольєра…
Він відчував за тисячі кілометрів, що з господарем біда.
— Вранці пішла в церкву
сама не своя, — розповідає
дружина. — Кажу батюшці,
щось таке Вітя сказав і більше
не відповідає… Що робити?
Чому вже тоді я не підняла
всіх на ноги у мережах, може,
якось витягли б хлопців із того
пекла?
Віктор прийшов до тями
від крику: «Хочеш жити — вилазь!» Йому придавило ногу
плитою, поряд — мертві хлопці, хтось стогнав під завала-

подихаєт!» — згадує Віктор.
Оксана телефонувала волонтерам, вирішили терміново зв’язувалися з лікарнею.
Допомогла громадська організація «Патріот» Миколи
Золотаренка. Волонтери проробили грандіозну операцію
для врятування кіборга Джона! Лікарню охороняли бойовики, але до Віті приходили
цивільні і мовчки передавали
їжу. Деякі лікарі навіть на прощання тиснути руку кіборгу.

ми. Як з поломаною ногою ліз
по тих трубах уверх, де подали
руку і перемотали — досі дивується, десь бралися неймовірні сили… Каже, адреналін.
«Я ВІДЧУВАВ, ЩО МЕНЕ
ВЕСЬ ЧАС ЩОСЬ ТРИМАЛО
НА ЦЬОМУ СВІТІ»

– 21-го пролунав потужний вибух. З наших шести
«важких» до ранку вижили
троє: Остапчик, Стас і я, —
розповідає Віктор. — Після того, як упали стіни ДАПу,
«сєпари» довго до нас не
підходили, боялися, що будемо відбиватися. Пам’ятаю,
вкололи
знеболювальне,
розрізали «броніка», винесли надвір і шманали кишені.
В правій знайшли складений
чорно-червоний прапор (взяв
колись в Пісках на згадку
в хлопців із «Правого сектору»). «Расстрєлять!» — закричав один «сєпар», а другий
з іншої кишені витягнув іконку
і фотки дітей: «Дєті єсть, пусть
живьот». Я відчував, що мене
весь час щось тримало на
цьому світі, — каже Віктор.
— Колись він усвідомить,
що то його Бог беріг, — додає
дружина. — Я тут цілий місяць з колін не вставала.
— Звісили мені з кишені
того прапора, пригрозили:
«Только снімєш — расстрєляєм», — продовжує Віктор.
— Мене трясло в гарячці і вже
було все одно. Нас привезли на площу і наказали: «На
калєні!» Я не став, вдарили
по ногах. «Правосєк! Расстрєлять!» — кричали. Тут полонений Тарас Колодій каже,
що я не з «правосєків», його
за це — по голові, а як почули
ще галицький акцент, то прострочили автоматну чергу над
нами. Любомир розповідав,
що мене дуже били, але я не
пам’ятаю — втратив свідомість. Тоді приїхала «швидка».
Мене й інших «важких» закинули й повезли в Донецьку
лікарню. Там лежали цивільні, поранені після обстрілів.

ОТЕЦЬ ПАВЛО
НЕ ДУМАВ ПРО НЕБЕЗПЕКУ
— ЗНАВ, ЩО ПОВИНЕН
ДОПОМОГТИ
Нагрудний знак «За оборону
Донецького аеропорту».

Другу групу
« інвалідності
дали
на рік спочатку,
а потім ще на
півроку, наче щось
може змінитися…
Пропонували третю
пожиттєво, а я кажу:
«Забрали здорового
чоловіка, який будував
хати, утримував двох
дітей, а тепер все
впало на мої плечі
і ще йому третю
групу — загальне
захворювання?

»

Один лікар казав: «Я б тебя на
кусочкі парєзал, укроп, єслі б
нє клятва Гіппократа». Інший
дізнався, що я з Луцька, згадав свого колегу, запитав номер телефона до рідних.
Оксана пригадує, як серед
ночі задзвонив мобільний:
«Ваш муж у нас в Донєцкой
больніце». Спросоння вона
нагрубіянила: «Де — у нас?
Вітя захищає аеропорт!» Там
кинули трубку: якщо жінка
не вибачиться, оперувати її
чоловіка не будуть. «Пусть

ГО «Патріот» домовляється про обмін полонених за
такою схемою: віддати матері
сина, але їхала дружина. Ніхто
не знав, як відбуватиметься
це визволення. Через блокпости окупованої території краще їхати зі священиком, сказали волонтери. Коли отець
Павло дізнався, що потрібно
визволяти односельчанина
Віктора Михальчука з полону,
то, не вагаючись, узяв власне авто і ні копійки з родини
навіть на бензин, відслужив
молебень у Стрітенській церкві села Залісоче — і в дорогу. Оксана розповідає, як
просила прощення в матінки
Вікторії, яка днями поховала
батька і була вагітна четвертою дитинкою, бо ж у цій дорозі що завгодно може бути.
Але та ще й насварила за такі
думки. Односельчани зносили гроші, їхати зголосилися
Сашко Рябушин на зміну водієві-священику і Юрій Панюшкін. Оксана досі їм вдячна
за підтримку.
— Під Полтавою нам зателефонували, що обміну не
буде, щоб ми верталися. Загинуло багато бойовиків і Захарченко передумав видавати кіборга, — розповідає
Оксана.
9 днів пробув Віктор у Донецькій лікарні, а дружина,
священик та друзі надіялися

і чекали п’ять днів у Слов’янську. Нарешті домовилися
обміняли кіборга на «сепарського» наводчика. Але не
поїхали одразу передавати
рідним, а звернули в Курахово — за 150 кілометрів, щоб
журналісти «СТБ» зняли сюжет, як СБУ визволяє кіборга
з полону.
Дорога сірою зоною —
у метрових вибоїнах, двічі
глохло авто, але все обійшлося, і наші герої повернулися
додому. А там — численні операції й лікування, довгі безсонні ночі. Півроку перелякані
діти, які раніше засинали біля
тата, втікали на ніч до бабусі.
Оксана колола чоловікові заспокійливе, медсестра крапельниці ставила.
— Тільки цього року живемо, став щось розказувати, а два роки був кошмар,
— розповідає Оксана. — І не
знаю, чи витримала б, аби не
отець Павло і матушка, друзі,
які не кликали заливати горе
чаркою, а підтримували морально.
Двічі поломана нога якось
зрослася, за дві операції лікарі зібрали роздроблену руку,
в голову поставили пластину,
та не повернули Віктору здоров’я. Все тіло кіборга прошите рубцями від осколків,
нашпиговане залізом, наче
дійсно то не людина, а робот.
— Виймаю з тіла осколки і складаю на підвіконні, як
пазли. Може, колись щось
складу з того аеропорту, —
жартує наш кіборг чорним
гумором.
— Перед війною перекривав дахи, клав плитку, робив
ремонти. Тепер пробував
клеїти шпалери — голова крутиться, — бідкається дружина. — Другу групу інвалідності дали на рік спочатку,
а потім ще на півроку, наче
щось може змінитися… Пропонували третю пожиттєво,
а я кажу: «Забрали здорового
чоловіка, який будував хати,
утримував двох дітей, а тепер
все впало на мої плечі і ще
йому третю групу — загальне
захворювання?
Найбільше дорожить Віктор нагрудним знаком «За
оборону Донецького аеропорту» та орденом «За мужність», а дружина називає
найбільшою нагородою те,
що повернувся живим.
— Якщо вже й шукати
в цій історії позитив, то Віктор через те пекло прийшов
до Бога. На Водохреще серед перших занурювався
в освячену воду. Навіть грав
у різдвяному вертепі. Добрий
він чоловік, — розмірковує
отець Павло.
Те Водохреще 2015-го
для кіборга Джона і його
побратимів стало вогняним. І скільки то часу має
спливти, щоб змити спогади й сни, у яких він витягує
з-під обвалів закривавлених хлопців? А скільки ще
треба вогнехрещ тим, що
зверху, аби почали цінувати людей, а не гроші?
На виході тисну легенько роздроблену й зібрану
руку кіборга. Погоджуюся
з його дружиною: «У нас
правди не визнають, у нас
і війни немає, тільки здорові чоловіки гинуть і військові генерали десь беруться…» n
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Слово – зброя!
Найважче на світі – і кожен це знає –
свобода у виборі власного світу
пітьми як такої насправді ж немає
це – лиш добровільна відмова від світла
і вибір такий не складніший
дилеми
пройти по мосту чи зіскочити
з мосту
тож я собі вірю що все
недаремно
й усе буде добре.. і все буде
просто...
Юрій ІЗДРИК.

УВАГА: НАГОЛОС!

ЧИ МОЖНА ГАСИТИ
СВІТЛО Й БОРГИ?
Лише у тому випадку, коли світло походить
від того, що горить (свічки, вогню), його можна гасити. Тож гасити треба свічку, а електрику
– вимкнути.
Іноді ще намагаються «гасити емоції й борги», але й тут варто вибрати влучніше слово:
емоції гамувати, а борг сплачувати.

ПОЗБУВАЙМОСЯ ЗАЙВИХ СЛІВ!
Неправильно: Такі дії несуть загрозу
національній безпеці.
Правильно: Такі дії загрожують національній безпеці.

к
кИдати
— наголошуємо перший склад
««Не кидайте слова на вітер»
навзАєм – наголошуємо другий склад,
до речі, пишемо «навзаєм» разом.

ЯКЩО ВАМ НАБРИДЛО,
ЩО КОМУСЬ «НАДОЇЛО»...
Надоїти можна молока від короови, а якщо вже, як співає «Лісапєтний
ий
батальйон», «надоїло нам, бабам,
ам,
корови доїть», тобто щось дуже неприємно робити, то скажіть про це
грамотно, адже є безліч синонімів. Відведіть
серце:
набридло, докучило, знавісніло, остогидло, наприкрилося, надокучило, приїлося,
знудилося.
Але не падайте духом, не журіться, бо й
на це є втішні фразеологізми:
тримайте хвоста бубликом, вдарте лихом
об землю і беріться за роботу.
«Мучитимуть вас, в геєну вогняну ввергнуть – не падайте духом! Бо – за правду!»

РОЗРІЗНЯЙТЕ:
ознайомитися й познайомитися
познайомитися з людиною
ознайомитися з документами

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
я вірю, а ти вір
У наказовому способі дієслово «вірити»
пишемо без пом’якшення: вір

ЧИТАТИ КНИЖКИ
ЧИ НЕ ЧИТАТИ КНИЖОК?
У знахідному відмінку правильні форми:
читати книжки, забувати речі, ставити запитання.
Але коли з’являється заперечна частка
не, потрібно писати й казати:
не читати книжок, не забувати речей, не
ставити запитань.

(Остап ВИШНЯ).

ЯК ПЕРЕКЛАСТИ РОСІЙСЬКИЙ
ВИСЛІВ «ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ»?
Братися до роботи, узятися до праці, починати роботу, заходитися коло роботи.

КОЛИ БАГАТО СКЛА...
Іменник скло у родовому відмінку – скла.
Чисте скло, чистого скла.
У множині — стЕкла, стЕкол з наголосом на
перший склад.

ГОНЧАРА ЧИ ГОНЧАРЯ?
Закінчення іменників і похідних прізвищ
Іменник гончар належить до м’якої групи:
гончар, гончаря, гончарем, як кобзар, кобзаря, кобзарем. Але в прізвищі його відмінюють як іменник твердої групи: Гончар, Гончара, Гончаром.
Прізвища Римар, Бондар, Сухар відмінюємо як іменники м’якої групи: Бондаря,
Римаря, Сухаря; Бондарем, Римарем, Сухарем.
Прізвища на кшталт Масло, Плевако
в родовому відмінку множини мають форми: родина
родин Маслів, родина Плеваків,
хоч загальні
іменники будуть масел,
зага
плевак,
плевак точніше плювак.

АА ВИ ВКЛЮЧАЄТЕ СВІТЛО?
«Включати чи виключати світло» – поширена помилка, українською
слід казати: умикнути
ї
(увімкнути) світло, умикати елек(у
трику, вимикати струм. Від цих дієстр
лів походять і технічні терміни: умикач (рос. включатель) і вимикач (рос.
выключатель).
Слово включити частіше пов’язують з уведенням в дію двигуна, механізму: включити
мотор, включити третю швидкість.
Помилково кажуть: «Пропонується включити до порядку денного три питання» замість
«поставити (або внести) до порядку денного».

Вед
Ведуча
рубрики
Лариса ЗАНЮК
Лар
(e-mail: volyn.lyst@gmail.com)
(e-

Відтепер читаємо нас по-новому:

Ексклюзивним дистриб’ютором мінеральних добрив
виробництва ТзОВ «Тетра-Агро» у Волинській області
є компанія ТзОВ «Агроплантеко».
АДРЕСИ СКЛАДІВ-МАГАЗИНІВ:
м. Луцьк, вул. Ранкова, 26-а; тел.: (0332) 76-90-91,
0661147846
м. Луцьк, вул. Ковельська, 66; тел.: (0332) 77-43-17,
0953346448, 0679016885
м. Ковель, б–р Лесі Українки, 31; тел.: (0335) 25-06-13,
0953370399, 0679016886
смт Іваничі, вул. 8 Березня, 4; тел.: (0337) 22-17-73,
0953348125, 0679016894
м. Горохів, вул. Луцька, 3; тел.: (0337) 92-22-79,
0953348124, 0679016878
м. Нововолинськ, б–р Шевченка, 43; тел.: 0953346459,
0679016871.

Читайте у завтрашньому випуску
«Цікавої газети на вихідні»:
▶ За вбивство

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

ЧЕТВЕР —
«Волинь-нова»
(24 сторінки);

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

А на сайті - volyn.com.ua - цілодобово!

Газета

37 невинних
людей його засудили довічно.
Проте у тюрмі
маніяк розпочав
нове життя: не
лише одружився, а й у 65 років став батьком

▶ Кузьма Скрябін: «Не люблю «виши-

«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
вн
ненщини
енщ
нщини
ин – 60312
6031
60
312
31
2,
для решти України — 60307

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

ватників»! Вишиванка має бути десь
глибше, зашита мамою і татом…»

▶ Наш земляк не тільки винайшов водневу бомбу, а й підказав американцям
космічний шлях на Місяць

▶ Порфирій Іванов: «Вмирати вміють усі,
треба вчитись жити...»

▶ Як би ви не обманювали, а ваше тіло
признається... поліграфу

▶ Кому ж присвятив знаменитий росій-

ЦІКАВА

на вих ідні

ськомовний
романс «Очи
черные» український байкар
Євген Гребінка?

▶ Крім цього,

аж на 2 сторінках для справжніх пань – схема вишивки, котра стане у нагоді у День закоханих; поради,
як дати друге життя вашій дублянці; а
також слушні підказки про те, що треба
робити, аби скинути кілька літ і чому
таке помічне господарське мило

▶ 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

ДОРОГІ ЧИТАЧІ, ЩОБ ЗУСТРІЧАТИСЯ ТРИЧІ НА ТИЖДЕНЬ, ЗВЕРНІТЬСЯ,
БУДЬ ЛАСКА, ДО ВАШОЇ ЛИСТОНОШІ — І ВОНА ОФОРМИТЬ ПЕРЕДПЛАТУ!
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НАШІ КОЗАКИ ВЖЕ
Розійдись, Чехіє
У ЛЮБЛЯНІ — ГОТУЮТЬСЯ БИТИ та Словаччино — хочемо
РУМУНІВ ТА ПОРТУГАЛЬЦІВ
в
компанію
до
німців,
У столиці Словенії стартував Чемпіонат Європи з футзалу,
який триватиме до 10 лютого
англійців та іспанців?
Андрій Шевченко
вчеенко
(на фото) задоволений
ово
олений
В
жеребкуванням
анням
Ліги націй УЄФА,
ЄФА
А, хоч
сі матчі пройдуть на
«Арені Стожице», яка
вміщує 12 500 глядачів
(оцініть турботу про розвиток спорту: кількість населення у Любляні не набагато
більша, ніж у Луцьку чи Рівному — а такої арени і близько
немає навіть у Києві!)
Напередодні турніру головний тренер збірної України Олександр Косенко оголосив склад нашої команди.
До заявки можна було включити 14–х футзалістів. Тренерський штаб обрав шістьох
українців–легіонерів,
які грають у клубах Білорусі,
Росії та Чехії, а також вісьмох
виконавців з нашої вітчизняної Екстра–ліги.
З трьох клубів до збірної
викликали відразу по кілька
гравців: чотирьох з хмельницького «Сокола», трьох
з мінської «Сталіци» (клуб —
чинний чемпіон Білорусі), та
двох — з франківського «Урагана» (до речі — це клуб–аутсайдер нашої Екстра–ліги).
Заявка збірної України:
воротарі: Євген Іваняк
(«Ураган»), Кирило Ципун
(«Продексім»), Дмитро Литвиненко («ЕРА–ПАК», Чехія);
польові гравці: Микола Грицина («Сталіца», Білорусь), Михайло Грицина
(«Сталіца», Білорусь), Тарас
Королишин («Сталіца», Білорусь), Володимир Разуванов
(«Діна», Росія), Микола Білоцерківець («Норільський
нікель», Росія), Сергій Журба
(«ХІТ»), Олександр Педяш
(«Сокіл»), Андрій Хамдамов
(«Сокіл»), Руслан Шеремета («Сокіл»), Андрій Лисенко
(«Сокіл»), Петро Шотурма
(«Ураган»).
Всього ж у турнірі візьме
участь 12 команд, які
розбиті на чотири групи:
група A: Словенія, Італія,
Сербія;
група B: Росія,
Казахстан, Польща;
група C: Португалія,
Україна, Румунія;
група D: Іспанія,
Азербайджан, Франція.
По дві кращі команди
з кожної групи виходять
у чвертьфінал.
Збірна України зіграє
зі збірною Румунії 2 лютого (трансляція на каналі
«Футбол 2» о 21.40), зі збірною Португалії 4 лютого
(трансляція на «Футбол 1»
о 19.05).
Перед цим (31 січня) наші
суперники зіграли між собою.
Португальці значно іменитіші за румун, тож нам
вкрай небажано залишати
якісь питання щодо потрапляння у плей–оф на останній матч із цими «європейцями–бразильцями».

Фото із сайту cheaptripua.com.ua

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

із географією наплутав…
напплутав…
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

же цієї осені люби
любииотелі футболу насо
насолоджуватимутьвим
ся
абсолютно
новим
європейським турніром
ром
— Лігою націй УЄФА. Усі
55 єврозбірних розбили
за рейтингом на чотири ліги
— A, B, C і D. Жереб визначив суперниками України
у лізі В команди Чехії та Словаччини — тож вийшло таке
собі «слов’янське тріо».
Логічне запитання — нащо
цей турнір? Адже є справді
престижні чемпіонати світу та
чемпіонати Європи! Ліга націй УЄФА покликана замінити
товариські матчі для європейських збірних «турнірним
інтересом». Так, переможці
чотирьох груп найсильнішої

У
Емблема футзального Євро-2018.

впевнено перемагати румунів, а потім уже
« Треба
битися з португальцями за перше місце.
»
Треба впевнено перемагати
румунів, а потім уже битися
з португальцями за перше
місце.
Нагадаємо, що Україна вже вдесяте бере участь
в європейських футзальних
форумах («синьо–жовті» не
кваліфікувалися лише на
ЧЄ-1999). Натомість на двох
наступних турнірах — 2001-го
і 2003-го років — наші досягли й повторили своє найбільше досягнення — «срібло»
європейської першості. На
ЧЄ-2005 ми посіли також високе четверте місце.
А ось на чотирьох останніх Чемпіонатах Європи
українці незмінно виходили
з групи — проте кожного разу
програвали у чвертьфіналі.
Найтитулованішою
ж
європейською збірною є
іспанці. Вони семиразові
чемпіони Європи (зокрема
й чинні — виграли ЧЄ-2016,
розтрощивши у фіналі росіян з рахунком 7:3), а відносними їхніми «невдачами»
є один комплект «срібних»
і два комплекти «бронзових»
нагород.
У день відкриття Чемпіонату Європи ми поспілкувалися з нашим земляком-волинянином,
головним тренером МФК
«Кардинал-Рівне» Сергієм
Піддубним:
— Пане Сергію, сподівалися побачити в заявці
збірної України на Євро
гравців свого клубу?
— Звичайно! До речі, гравець МФК «Кардинал–Рівне»
Богдан Новак був кандидатом на включення до заявки
— у цьому випадку завадила
лише травма.
А ось наш Михайло Волянюк здоровий, перебуває
в прекрасній формі. І, як на

мене, цілком міг би підсилити збірну. Але тренерам національної команди видніше…
Також Артем Фаренюк
«тягне» на гравця збірної.
Але він ще не має досвіду
міжнародних ігор, не залучався до лав збірної — тож
сподіватися на дебют саме
під час такого турніру було
складно.
— Прогнози річ невдячна. Та все ж. Вочевидь, нам
таки під силу не виявитися
«третім зайвим» у компанії
з Португалією та Румунією. Далі чвертьфінал — ми
чотири рази поспіль вилітали на Чемпіонатах Європи саме на цій стадії…
— Безперечно, не вихід
з групи буде провалом! Ми
можемо й повинні потрапляти в плей–оф! Але ж наша
група С у чвертьфіналі «потрапляє» на групу D — така
турнірна сітка. Посядемо
друге місце — майже гарантовано потрапимо на іспанців. Про їхню силу годі й
говорити — Іспанія фаворит
всього турніру!
Хоча — не так давно Україна грала у Києві дві товариські гри з Іспанією. Я був
на цих поєдинках. І ви знаєте
— наші дали бій! Один матч
закінчився внічию, у другому
іспанці таки здобули вольову
перемогу — хоча ще за кілька
хвилин до закінчення матчу
українці вигравали!
Але набагато краще посісти в групі перше місце
— тоді, найімовірніше, гратимемо з Азербайджаном.
Відверто кажучи, привабливіша перспектива. Тож треба
боротися з португальцями за
це перше місце! Впевнений,
що це нашій збірній під силу
і щиро бажаю їй перемогти
Португалію! n

«грандами»,
як Лю
Люксембург,
ра а
се б р
Ліхтенштейн чи Молдова.
Гірші команди кожної
з груп у лігах A, B і C вилітатимуть в нижчу лігу. А кращі
в групах ліг B, C і D — зароблятимуть підвищення у класі. Тобто, якщо обійдемо чехів
зі словаками — за два роки
гратимемо серед грандів на
кшталт Німеччини, Іспанії,
Англії, Франції та Італії!
— Я задоволений жеребкуванням, — заявив головний
тренер національної збірної

націй УЄФА покликана замінити товариські
« Ліга
матчі для європейських збірних «турнірним
інтересом».
»
ліги А позмагаються за звання переможця усього турніру. Водночас чотири кращі
команди кожного з чотирьох
дивізіонів (з числа тих, що не
потраплять на чемпіонат Європи 2020 року) розіграють
по додатковій путівці на Євро!
Простіше кажучи, Гібралтар,
Сан–Марино та Фарерські
острови цілком можуть вибороти путівку на Євро-2020
від ліги D у боротьбі з такими

України Андрій Шевченко.
— Словаччина і Чехія — хороші команди, які намагаються
грати в комбінаційний футбол, тому нас чекають цікаві
поєдинки. Обидві країни є
сусідами України (вочевидь,
Андрій Миколайович з географії у школі мав не більше
трійки, але не будемо про це.
— Авт.), тому вболівальникам
буде легше добиратися на
матчі.

КАЛЕНДАР МАТЧІВ ЗА УЧАСТЮ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ:
Чехія — Україна — 6 вересня 2018 року;
Україна — Словаччина — 9 вересня;
Україна — Чехія — 16 жовтня;
Словаччина — Україна — 16 листопада.
СКЛАД УСІХ ГРУП ЛІГИ НАЦІЙ УЄФА 2018–2019:
18–2019:
Ліга А:
Група 1: Німеччина, Франція, Нідерланди;
Група 2: Бельгія, Швейцарія, Ісландія;
Група 3: Португалія, Італія, Польща;
Група 4: Іспанія, Англія, Хорватія.
Ліга В:
Група 1: Словаччина, Україна, Чехія;
Група 2: Росія, Швеція, Туреччина;
Група 3: Австрія, Боснія і Герцоговина, Північна Ірландія;
Група 4: Вельс, Ірландія, Данія.
Ліга С:
Група 1: Шотландія, Албанія, Ізраїль;
Група 2: Угорщина, Греція, Фінляндія, Естонія;
Група 3: Словенія, Норвегія, Болгарія, Кіпр;
Група 4: Румунія, Сербія, Чорногорія, Литва.
Ліга D:
Група 1: Грузія, Латвія, Казахстан, Андорра;
Група 2: Білорусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино;
Група 3: Азербайджан, Фарерські острови, Мальта, Косово;
Група 4: Республіка Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн,
Гібралтар. n
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Мільйон українців
хворіє на рак!
Щодня майже у 450 наших співвітчизників
виявляють онкопатологію. Ця недуга є
причиною 15 відсотків смертей
Анатолій ПРОТОПОПОВ, Віталій СУПРУНЕЦЬ,
онкохірурги Волинського обласного
онкологічного диспансеру

нашій країні впродовж останніх десятиліть реєструють суттєве зростання онкозахворюваності
та смертності від неї. За даними Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України, нині на обліку в онкологічних закладах перебуває
понад один мільйон хворих на рак.
Щорічно в Україні виявляють понад одну тисячу
онкохворих дітей. Серед осіб, що занедужали на рак
у 2016 році й не прожили року з моменту встановлення діагнозу, — 30 відсотків дорослих та понад 15
відсотків онкохворих неповнолітніх. Це свідчить про
недоліки в організації надання онкологічної допомоги
населенню.
Дуже серйозною медико-соціальною проблемою
України є значна поширеність раку молочної залози
у жінок. Щодоби такий діагноз чують 43 українки, а 21
— помирає від нього. У структурі онкологічної захворюваності чоловіків «лідирують» рак легень, передміхурової залози, шкіри, шлунка та товстої кишки.
Традиційно низькими є показники виявлення злоякісних новоутворень під час профілактичних оглядів
(менше третини хворих). Разом із тим скринінгові
програми, спрямовані на ранню діагностику раку, дають змогу істотно знизити смертність пацієнтів. Але,
на жаль, часто хворобу діагностують на пізніх стадіях,
що значно знижує шанси на одужання, підвищує витрати на лікування, є значним психологічним і соціальним тягарем.
Минулого року закінчилась дія Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями, одним із результатів якої мало стати зниження
показників занедбаності та смертності від раку на
5 відсотків, і на стільки ж мало зрости виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях (молочна залоза, шийка матки тощо). Крім того, ця програма сприяла зміцненню матеріально-технічної бази закладів,
що надають допомогу онкохворим. Але термін реалізації попередньої державної програми сплив, а концепцію нової Міністерство охорони здоров’я досі не
затвердило.
Особливого значення набувають сьогодні програми зі скринінгу, що реалізуються у співпраці з громадськими організаціями. Так, протягом двох років
триває в Україні соціальний проект з профілактики та
ранньої діагностики онкозахворювань «Крок до життя.
Перевір себе». Зростає і роль сімейних лікарів у запобіганні раку. Актуальним є створення в Україні єдиного
медичного простору для лікування і профілактики цієї
хвороби.
Ключовими напрямами боротьби з недугою є активна пропаганда здорового способу життя (лише
відмова від паління здатна попередити 30 відсотків
випадків смерті від злоякісних новоутворень); забезпечення ранньої діагностики онкозахворювань, загальної доступності лікування на рівних умовах; поліпшення якості життя. n

У

Капітан медичної служби Тарас Гапонюк у мирному житті усміхнений і щасливий, тільки скроні
срібляться від пережитого.

«ІЛОВАЙСЬК ДЛЯ МЕНЕ —
ЦЕ ЧОРНА, СТРАШНА,
БЕЗПЕРЕРВНА РОБОТА…»
Тарас Гапонюк, лікар відділення торакальної
хірургії Волинської обласної клінічної лікарні,
отримав повістку з військкомату на початку квітня
2014 року. Йому, як і більшості тих, хто потрапив
у першу хвилю мобілізації, навіть на думку не спадало схитрувати, щоб відсидітись удома
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«СПОЧАТКУ ЛОПАТА,
А ПОТІМ — СКАЛЬПЕЛЬ»

У відділення, де оперують
людей із хворими легенями,
нас привела приємна новина про те, що хірургу Тарасу
Гапонюку, капітану медичної
служби, Указом Президента
України призначено дворічну
стипендію. У списку лікарів,
які отримали подібні відзнаки,
тільки один волинянин.
— Брав участь в АТО, хірург-професіонал, лікар вищої категорії, — розповідав
нам про нагородженого працівника керівник лікувального
закладу Іван Сидор.
Сам же «іменинник» виявився скромним і небагатослівним. Вважає, що нічого
героїчного не зробив, дякує
Богу, що вижив, каже, що
тільки пройшовши війну, зрозумів, як треба цінувати те,
що маєш — сім’ю, батьків,
улюблену роботу, друзів, колег, пацієнтів… І байдуже, що
досі не всі можуть зрозуміти,
чому його понесло до війська: в армії не служив, члени
медичної комісії — добрі знайомі, могли б знайти якусь
хворобу, адже абсолютно
здорових людей, як відомо,
нема. А він сказав: «Якщо

кличуть —значить треба».
Ті, хто знав Тараса ближче,
не дивувалися. Дружина Надія після нічного телефонного
дзвінка з військкомату лише
зітхнула: «Напросився!» І піш-

Миколайович
« Тарас
із вдячністю
розповідав
про волонтерів із
Нововолинська,
які привезли аж
під Лисичанськ
нормальні
бронежилети
й каски.

»

ла збирати чоловікові речі.
— Просто, коли стояв Майдан, я щоранку йшов на роботу зі словами, що моє місце
мало б бути там. Відчував
якийсь борг за собою. Тому
відразу поїхав у військкомат.
Зрештою, тоді ніхто не знав,
що нас чекає. Казали, що посилають у Володимир-Волинський «інспектувати» стан
медичної допомоги військовослужбовцям 51-ї механізованої бригади. Потім був полігон у Рівному, далі ешелонами
перевезли в село Дачне на
Дніпропетровщину, — згадує

Тарас Гапонюк. — Нам, цивільним лікарям, було складно
організовувати схему медичної допомоги військовослужбовцям у польових умовах,
бракувало
медикаментів,
а серед 5 тисяч «новобранців»
виявилося багато людей із
хронічними захворюваннями,
що загострювалися, вимагали
лікування.
Госпіталь розгорнули в
Дачному, а військові блокпости виставляли на віддалі
20–30 кілометрів. На перших
порах, поки наших бійців підступно не розстріляли під
Волновахою, це видавалось
нормальним. Після тієї бійні
всі усвідомили, що це —війна і треба вчитися надавати
медичну допомогу в екстремальних умовах. Тарас
Миколайович із вдячністю
розповідав про волонтерів із
Нововолинська, які привезли
аж під Лисичанськ нормальні
бронежилети й каски.
Кошти на «амуніцію» збирали й у колективі обласної
лікарні, і в організаціях, де
працюють рідні. Їх витратили
на медикаменти, засоби для
невідкладної допомоги.
— На заняттях військової кафедри у нашій Тернопільській медичній академії
я чув про наземні сортувальні
майданчики, міні-операційні для поранених, а виявилося, що в умовах бойових
дій і твоє життя, і життя пацієнтів залежить від надійності укриття під землею.

»
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ГОЛОД — НЕ ТІТКА,
А РІДНА МАТИ?
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

«ІЛОВАЙСЬК ДЛЯ МЕНЕ —
ЦЕ ЧОРНА, СТРАШНА,
БЕЗПЕРЕРВНА РОБОТА…»

»

Закінчення. Початок на с. 15

Тому лопата стала для мене не
менш «рідним» інструментом,
аніж скальпель. Супроводжуєш колону, під час обстрілу
— стріляєш, після нього — виносиш поранених. Зупинилися
— копай «сортувальну яму»,
щоб мати де надавати допомогу 300-м. Скільки землі на
Донеччині й Луганщині я перелопатив — один Бог знає, до
10 підземних укриттів довелось
вирити, — без натяку на героїзм розповідав лікар.
«ТАТО НА ВІЙНІ ПРОПАВ,
МАМА ЗАХВОРІЛА», —
ПОБИВАЛАСЬ ДОНЯ

Як проходила «перекваліфікація» торакального хірурга,
який досі оперував пацієнтів
із раком, травмами, гнійними
захворюваннями легень, у військового лікаря? Тарас Миколайович зізнається, що його
часто виручав підручник із воєнно-польової хірургії. Шкодує,

Тарас Гапонюк із завідувачем ендоскопічного відділення
Романом Гаврилюком.

шево. А потім такої можливості
не стало.
— На День незалежності
зрозуміли, що ми в оточенні.
Характер обстрілів давав підстави зробити висновок, що
були задіяні регулярні російські

коли хтось із хлопців каже,
« Ящоневіддивуюся,
згадок про пережите під Іловайськом
«дах зносить». Мені було легше, бо я не мав
часу розглядатися, роздумувати над тим, що
відбувається.
що нема зв’язку з колишніми
найважчими пацієнтами, бо
коли потрапив у полон, відібрали всю медичну документацію
і телефон з номерами хлопців-побратимів. Згадує і колег-земляків:
— З Волині разом зі мною
були анестезіолог Олексій
Максимів із Нововолинська
і стоматолог Сергій Бондарук із
Ковеля. Коли визволяли Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, коли штурмували Мар’янку,
кожен із нас був і санітаром,
і фельдшером, і лікарем. Військовий госпіталь розташовувався далеко, щоб доставити
пораненого, треба було спочатку стабілізувати його стан.
Роботи багато, напруга величезна. Курив я там стільки, що
комусь тих цигарок на все життя вистачило б. А от спиртним
«розслаблятися» собі не дозволяв. Може, тому й вижив.
А потім були бої за Іловайськ. Часто лікарю доводилося підстраховувати і хлопців
із добровольчих батальйонів,
у яких іноді санінструкторами
були люди без медичної освіти.
До 24 серпня поранених відправляли в лікарню у Старобе-

»

війська. Лупили чітко, прицільно, точно. Того дня важко поранили Сергія Бондарука, багато
інших хлопців. У селі Многопілля у спортзалі школи ми організували невеликий госпіталь.
Доводилося оперувати без належного освітлення, необхідних інструментів, адекватного
знеболення. Це була хірургія
відчаю, — так характеризує
сьогодні Тарас Гапонюк свою
роботу під Іловайськом.
Він не хоче вдаватися у подробиці, не розказує про місиво з крові й нутрощів, яке
щодня було перед очима, про
подих смерті за плечима, що
його не раз відчував. Шкодує
маму, дружину. Обмовився, що
за той тиждень невідомості,
коли не було змоги зателефонувати рідним і вони черпали
інформацію тільки з теленовин,
Надія потрапила до лікарні із
загостренням виразкової хвороби через стрес. Мала доня
тоді дуже побивалася: «Тато на
війні пропав, мама захворіла,
а як же я?»
29 серпня надійшла команда збирати поранених
і оголосили про «зелений коридор». Колона рушила —і по-
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Ìåäè÷íèé öåíòð
Вирішуємо проблеми опорно;рухового
апарату (болі в суглобах та хребті, сколіози, остеохондрози,
коксартрози та ін.)
Відновлюємо працездатність після
травм, переломів.
Гомеопатія,
голко;, мануальна
терапія, масаж.
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чалося пекло. Ворог підступно
й нещадно розстрілював наших
бійців. Тараса Гапонюка й кількох інших медиків врятувало те,
що їхня стара «газелька» була
без бокових дверей. Коли машину підірвали, вибухова хвиля
викинула пасажирів назовні.
Важка контузія нагадує про
себе донині.
— Я не дивуюся, коли хтось
із хлопців каже, що від згадок
про пережите під Іловайськом
«дах зносить». Мені було легше, бо я не мав часу розглядатися, роздумувати над тим,
що відбувається. Іловайськ
для мене — це чорна, страшна, безперервна робота. Бачив довкола скалічені тіла й
займався ними. Поранених
стягували в льох однієї з хат.
Я не знав, що буде далі, але
залишати 300-х напризволяще
ми не могли. Клали один на одного, бо місця було мало, а поранених —дуже багато. А потім
під’їхала чужа бойова машина,
і люди у формі без розпізнавальних знаків, озброєні, організовані, навчені, очевидно,
російські солдати, оточили нас
у тому льосі. Так ми потрапили
у полон, — продовжував Тарас
Миколайович.
Посеред поля, під прицілами ворожих автоматів, він
продовжував виконувати свою
роботу. Переважна більшість
полонених мала поранення,
травми, ушкодження, фактично цілодобово доводилося надавати медичну допомогу. Не
було ані води, ані їжі. Добре,
що поблизу був баштан і часом
вдавалося втамувати спрагу
кавуном.
Тарас Миколайович каже,
що коли закінчиться війна, він
обов’язково поїде на ту територію, де довелося стільки всього пережити. Може, то кличе
голос крові, що її пролили там
наші хлопці?
З полону капітана медичної
служби Тараса Гапонюка і його
пацієнтів визволила місія Червоного Хреста. Ті кілька годин,
за які «швидкі» з пораненими
виїхали з території «ДНР», видалися роком. Потім було двомісячне лікування у госпіталі.
А найкращою реабілітацією для
хірурга Тараса Гапонюка стало повернення до улюбленої
справи в рідному відділенні. n

Так вважає японський учений Йошінорі Осумі,
який отримав Нобелівську премію з медицини
за дослідження механізму аутофагії — процесу,
під час якого клітини частково «поїдають» себе,
щоб залишатися здоровими. А сприяє їхньому
відновленню утримання від їжі
утофагія — природний процес життєдіяльності організму. Всі клітини можуть позбавлятися від старих
або пошкоджених ділянок. В умовах голодування
цей процес активізується. Але, на жаль, ми не можемо
уявити свого життя без висококалорійної їжі, солодкого,
смаколиків, до того ж звикли вдома ледь не щогодини заглядати до холодильника.
Однак, якщо ви вирішите на добу відмовитися від їжі,
ваші клітини хоч трохи очистяться від внутрішньоклітинного «сміття» — непотрібних структур, які спричинюють запалення, прискорюють процес старіння та мутації.
Йошінорі Осумі, фахівець із клітинної біології з Технологічного університету Токіо, почав вивчати це явище ще
в 1992 році. Спочатку він розглядав гени, що відповідають
за «самопоїдання» в клітинах дріжджів. Пізніше з’ясувалося, що процеси аутофагії впливають на різні хвороби
людини, серед яких рак, діабет, нейродегенеративні та інфекційні захворювання.

А

ви вирішите на добу відмовитися від
« Якщо
їжі, ваші клітини хоч трохи очистяться від
внутрішньоклітинного «сміття».
»
Зараз науковці тестують ліки, які зможуть впливати
на процеси аутофагії. Це фундаментальним чином змінить підхід до боротьби з раковими пухлинами, а також
способи лікування психічних розладів. Процес аутофагії
пов’язують і з нейродегенеративними розладами. Проявляється він, наприклад, при хворобі Паркінсона. Для цього
захворювання характерна наявність ненормальних білкових утворень, тілець Леві, які поширюються в мозку. Вчені
вважають, що порушені процеси аутофагії якраз і призводять до того, що клітини мозку перестають «поїдати» ці
аномальні білки.
Подібним чином в мозку можуть накопичуватись амілоїди. Це шкідливий білок, який, на думку вчених, викликає
хворобу Альцгеймера. То ж варто не зациклюватися на їжі
і не забувати про розвантажувальні дні. n

n Подяка
ТУТ ДАРУЮТЬ СВІТЛИЙ ПРОМІНЧИК НАДІЇ
Напередодні свят довелося лікуватись у терапевтичному
відділенні Луцької міської клінічної лікарні. При теперішньому хаосі і безладі в медицині, при захмарних цінах на
ліки, як виявилося, все ж існують «острівки» милосердя
у наших лікувальних закладах
Антоніна МАТВІЇШИНА, Ніна ФЕДОРЧУК, Ніна ШЕВЧУК,
пацієнти палати № 717

Півсотні хворих людей у терапевтичному відділенні знаходяться під опікою трьох лікарів-професіоналів, чуйних і вмілих
медичних сестер, працьовитих санітарок. Пацієнти дивляться на людей у білих халатах як на своїх рятівників. І добре,
що вони розуміють свою місію. Стосується це лікарів Вікторії
Федорівни Полякової-Кудрик, Валентини Олександрівни Павелко, Наталії Василівни Первушиної, інших фахівців. Щиро
дякуємо медсестрам, які ретельно виконували всі призначення. У відділенні чистота і порядок, це — заслуга молодшого
медперсоналу. А кухарі і господарочки дбають, щоб хворим
смакувала лікарняна їжа. І за це ми хочемо
о подякувати колективу терапевтичного відділення.
ння.

Ведуча додатка
а

«ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВ’Я!»»
Галина СВІТЛІКОВСЬКА.
А.
et
Тел. 72-20-07. e-mail: svitlikv@ukr.net
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n «Гарбуз із секретом»

КРОСВОРД

Снаряд в одну ямку може
влучати тричі: доведено
Катериною Мартинюк!
Сьогодні ми не називаємо, хто переміг у 10-му турі інтелектуального
протистояння «Читачі» – «Газетярі», бо оголосимо підсумки всього
конкурсу вже з 11-м туром, за тиждень. Лише нагадаємо,
що після 9 вікторин попереду наші віддані друзі – 5:4
За традицією розпочинаємо із
повторення завдання, відповідь
на яке маємо дати сьогодні.
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 пря-

мим 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?
Згідно із жеребкуванням, яке

«Гарбуз
« Конкурс
із секретом»
відбуватиметься ЛИШЕ
НА СТОРІНКАХ «ЦІКАВОЇ
ГАЗЕТИ НА ВИХІДНІ».

»

провела прибиральниця редакції
«Волині-нової» і «Цікавої газети
на вихідні» Валентина Йосипівна
Кислюк, серед читачів, котрі вказали правильну відповідь «Зубна
щітка», по 100 гривень отримають Алла Сахар із села Римачі Любомльського району («Нарешті – з
десятого разу!» – вигукнула вона,
почувши про свою перемогу) і…
не повірите – ми теж не могли повірити, а потім довго сміялися із
Катериною Мартинюк із Карасина Камінь-Каширського району.
Адже вона вже втретє стає власницею 100 гривень! Запевняємо, ми ніякі не родичі, взагалі не
знайомі і нічого не підтасовували.
Але цьогорічній випускниці Володимир-Волинського
педагогічного коледжу імені Агатангела
Кримського просто несказанно
щастить (тьху-тьху-тьху — стука-

ємо по дереву). Це неймовірно!
І ймовірно водночас: доведено
Катериною. Тому — як виняток —
ми попросили її саму назвати по
телефону будь-який номер із тих
учасників, які розгадали завдання.
«Мені 18 років — тому нехай буде
18-й», — усміхнулась дівчина. А
під цим числом у нас був зазначений мобільний Валентини Дубинюк із Іваничів, тож і вона отримає
100 гривень. А 150 гривнями — за
найкращу відповідь — буде нагороджено Наталію Чміль із села
Седлище Любешівського району
(переможців просимо надіслати
в редакцію копію першої і другої
сторінок паспорта, а також ідентифікаційного коду).
А тепер читайте ще уважніше. Щоб не підраховувати, боячись помилитись, достатньо
чи ні правильних відповідей для
здобуття очка, відтепер кожен
читач грає сам за себе або за
свою родину. Запитання ми теж
більше не нумеруємо. Переможців, як і раніше, буде три — два за
смс-повідомлення чи листи і один
— за найцікавішу розповідь про
пошуки відповіді. І конкурс «Гарбуз із секретом» відбуватиметься
ЛИШЕ НА СТОРІНКАХ «ЦІКАВОЇ
ГАЗЕТИ НА ВИХІДНІ». Це значить,
що ті, хто передплатив тільки «Волинь-нову», не матимуть змоги
стежити за його перипетіями.
Тому радимо вам виписати «Цікаву газету на вихідні» – і ми будемо
зустрічатися ТРИЧІ на тиждень.
Передплатні індекси: для Волині –
60304, для Рівненщини – 60312,
для решти України – 60307. Ціна
лише 11 гривень на місяць.
Нове завдання і продовження конкурсу — тепер лише на
сторінках «Цікавої газети на вихідні».
ідні .

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 7. Один із видів античної
поезії. 8. Позикодавець, віритель. 9. Український
струнно-щипковий музичний інструмент. 11. Острів
і держава у Вест-Індії. 12. Видатний італійський живописець епохи Відродження. 15. Установа лікарняного типу. 16. Сплав заліза з хромом і алюмінієм.
17. Момент найвищого піднесення, напруження,
розвитку. 20. Музикант, що виконує твори на фортепіано. 22. Оборонна споруда. 24. Найменший птах
нашої планети. 26. Те саме, що й каркас. 27. Парний
кубинський танець. 28. Службова особа, що шкодить справі та інтересам громадян. 29. Швейцар,
воротар.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Зимовий курорт у Карпатах.
2. Буддійський чернець у країнах Азії. 3. Мистецтво
складання букетів. 4. Тип стародавньої споруди, що
складалася зі встановлених вертикально каменів. 5.
Софа, тахта. 6. Алкогольний напій. 10. Узаконення,
перетворення якогось правила на обов’язкове. 13.
Один із найвідоміших радянських артистів кіно і цирку. 14. На виборах територіальна, сільська, дільнична. 18. Український силач, володар титулу «Найсильніша людина світу». 19. Місто на півночі Польщі. 21.
Прихильник форми державного правління, за якої
політична влада належить главі церкви. 22. Чоловічий голос. 23. Снаряд легкоатлета. 25. Обласний
центр України.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля,
Ратнівський район.
Відповіді – у наступному номері

SUDOKU

Цікаві факти

«Взяти зубну щітку і вирушити туди, куди душа бажає…»
l Винаходом зубної щітки людство зобов’язане китайцям, які вперше почали виготовляти їх зі свинячої
щетини.
l Чищення зубів в ісламських країнах завдяки пророку Мухаммеду – звична норма гігієни порожнини рота
ось уже більше 14 століть. Це на 12 – 13 століть раніше
виникнення цієї елементарної норми в Європі.
l Виробництво зубних щіток розпочате у 1780 році
англійцем Вільямом Едісом, який, перебуваючи у в’язниці через звинувачення у бунті, від нудьги на дозвіллі
змайстрував із коров’ячої кістки і свинячої щетини першу в європейській історії зубну щітку.
l Перший патент на неї був отриманий американцем Уодсвортом у 1850 році, але масове виробництво в
Америці почалося лише в 1885-му.
l У 1938 році компанія DuPont уперше замінила
тваринну щетину на синтетичні волокна з нейлону.
l Звичайна зубна щітка має близько 2500 щетинок.
l У 1969 році зубна щітка Oral-B Classic була відправлена на Місяць. Ніл Армстронг користувався нею

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
Лист батька синові–студенту:
— Висилаю тобі сто гривень, як ти і
просив. Тільки запам’ятай: сто пишеться з
двома нулями, а не з трьома.

за хвилину до того, як зробити історичну прогулянку поверхнею Місяця.
l Найпопулярніший її колір – блакитний.
l Найдорожча у світі зубна щітка належить знаменитому співаку Міку Джаггеру, вона зроблена з чистого
18-каратного золота, і її вартість оцінюється приблизно
в 4000 доларів.
l Лише одна людина з десяти визнає, що регулярно
забуває чистити зуби.
l Стоматологи категорично забороняють будь-кому
користуватися чужою щіткою.
l Ми витрачаємо понад 1000 годин свого життя на
чищення зубів.
l «Доки ми молоді, ми повинні взяти зубну щітку і вирушити туди, куди душа бажає. Сміятися, робити божевільні вчинки, плакати, іти проти системи, читати стільки, скільки, здається, не поміститься в голові, любити,
скільки вистачає сил, відчувати. Просто жити», – радив
титан театрального мистецтва Костянтин Станіславський. n

:)) :)) :))
— Пане майор, у вас черевики різні
— один чорний, другий коричневий. Ви б
сходили додому, перевзулися.
— Так я вже ходив. Там такi самi.
:)) :)) :))
Пiсля того, як чоловiк укотре прийшов
додому п’яний, жiнка йому каже:
— І коли ти перестанеш пити. Пiди
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Правила нескладні: заповніть
порожні клітинки цифрами від
1 до 9 так, щоб у
кожному рядку і
кожному стовпчику не було двох
однакових цифр.
Склав
Леонід
МАНЧИНСЬКИЙ.

Відповіді
на кросворд SUDOKU,
опублікований
30 січня
Відповіді –
у наступному номері

на цвинтар i подивися, скiльки чоловiкiв
померло вiд горiлки.
Чоловiк пiшов туди, а, повернувшись, каже:
— Подивився, написано: вiд жiнки, вiд
дітей, вiд колективу, вiд друзiв, а вiд горiлки
— жодного.
:)) :)) :))
— Ходив здавати іспит?
— Ходив.

— А який квиток витягнув?
— Вiйськовий.
:)) :)) :))
Приходить депутат до ворожки:
— Мені вчора картопля наснилася. Що це
означає?
Ворожка відповідає:
— Усе дуже просто: або навесні
«посадять», або восени «приберуть». n
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РЕКЛАМА І ОГОЛОШЕННЯ

1 лютого 2018 Четвер

www.volyn.com.ua

Вітаємо!
Завтра відзначатиме ювілейний день народження коханий чоловік, люблячий тато,
найкращий дідусь, житель села Мирне Горохівського району
Віктор Васильович
БРИКАЙЛО.
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З вами нам завжди затишно й світло.
Ви гарний господар і батько чудовий,
Даруєте турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро.
Живіть нам на радість у щасті та мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого вам треба.
А Матінка Божа — Цариця Свята —
Дарує щасливі та довгі літа.
З повагою та найкращими
побажаннями
дружина, діти, внуки.
Сьогодні святкує 60-літній ювілей гарна
дружина, щира і чуйна мама, бабуся
Галина Іванівна
КОРНІЙЧУК,
жителька Луцька.
У цей святковий світлий день,
Коли настав ваш ювілей,
Ми щиро вас вітаємо,
Добра і щастя бажаємо.
Хай обминає вас журба,
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Любові і радості, злагоди і миру.
Ласки — від Бога, добра — від людей
На многії і благії літа.
З шаною та любов’ю
чоловік Михайло, дочки Олена, Людмила,
зяті Володимир, Ігор, внуки Павло, Тимофій,
Соломія, Дарина.
Завтра ювілейний день народження святкуватиме найрідніший тато, люблячий чоловік, найкращий дідусь
Михайло Сергійович
ПОЛІЩУК,
житель села Столинські Смоляри Любомльського району.
Шлемо сердечні вітання і щирі побажання добра, міцного
здоров’я, довгого і щасливого віку, Божого благословення.
За добре серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу
Вам, найрідніший, низький наш уклін.
Бажаєм довго ще прожити,
Здоров’я ще на сотню літ,
Щоб внуків всіх ще одружити
Й благословити правнуків у світ.
З любов’ю і повагою
дружина Галина, дочка Тетяна, зять Андрій,
син Віктор, невістка Валентина,
внучки Вікторія, Інна, Тетяна.

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

ЛУЦЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ
До уваги вступників!
11 лютого 2018 року об 11.00 в актовій залі коледжу відбудеться День відкритих дверей
Наша адреса: м. Луцьк,
вул. Лесі Українки, 2, тел. (0332) 72-36-55.

РЕАЛІЗУЄМО:
КОМБІКОРМ (для тварин і птиці),
ПТИЦЮ (бройлер, качка, м’ясояєчна, гуска, індик), ЦУКОР, БОРОШНО,
КРУПИ.
Робимо доставку по області.

Тел.: 066-408-77-76,
067-362-95-32,
067-332-62-50,
067-332-68-00.

Продаємо смачні яблука
різних сортів зі сховища,
ціни від 7 грн/кг
(с. Грибовиця, Іваничівський р-н).

Тел.: 0938420537, 0963842219.
ПОВІДОМЛЕННЯ

КОМПАНІЯ ЗАКУПОВУЄ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ:

Організатор конкурсу: Волинська обласна рада (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 00022444, місце розташування: 43027,
Волинська область, м. Луцьк, Київський майдан, 9) повідомляє,
що за результатами проведення оцінки пропозицій конкурсу на
участь у спільній діяльності в забудові земельної ділянки у місті Луцьку на вулиці Залізній, 33, переможцем конкурсу визнано ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» (ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ — 30248307, місце розташування: 43005, Волинська
область, м. Луцьк, вул. К. Савура, 29), пропозиція якого визнана найкращою.

тритикале, пшеницю фуражну,
кукурудзу, ячмінь. ВЕЛИКИМИ
ОБ’ЄМАМИ — ВІД 22 ТОНН.
САМОВИВІЗ.
ФОРМА ОПЛАТИ З ПДВ.
Інформація за тел:
068-566-10-71 (Мар’яна),
068-743-34-79 (Михайло).

ПП БУРМАКА Н. П.

Якщо вас турбують проблеми:
порушення потенції;
короткий статевий акт;
безпліддя; порушення реакції
на сексуальне збудження;
розмір статевого органа —
зверніть на це увагу зараз.

3, 10 та 17 лютого
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від

АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ

лікування $ анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Федерація профспілок), 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.

Ліцензія Серія АВ № 539362

Мен Суппорт — це препарат, який допомагає вирішити ці проблеми.
Вартість Мен Суппорту — 86 гривень.
Звертайтесь за телефоном + 380660861710.
Висновок державної санітарно$епідеміологічної експертизи від 09.02.2012 р. №
05.03.02$03/9055. БАД. Не є лікарським засобом. Перед використанням ознайомтеся з
інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.

ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗУЄ ТЕХНІКУ,
ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ:
Марал-125 Е-281 з кукурудзяною жаткою і підбирачем
— 2 шт., плуг ПО-6 (Унія) — 2 шт., різак для силосу до навантажувача ПБМ 08 — 1 шт., сівалка кукурудзяна УПС-8
— 2 шт., прес-підбирач ППР «Ірпінь» — 1 шт., передпосівний агрегат КАПОГ-4 — 1 шт., змішувач гербіцидів СТК-4
— 2 шт., тюкозакатувальна машина в поліетиленову плівку
— 1 шт., приставка для обмолоту соняшника до комбайна
«MEGA»-204 до жатки 6,6 м — 2 шт., барабанна сушарка
СЗС 2Б — 1 шт., силосний комбайн «Джон-Дір» 7300 — 1
шт., комбайн «Дон Лан» 1500Б — 2 шт., зерновий комбайн
«Славутич» КЗС-9-1 — 2 шт.

Тел. 0673328261.

ПОТРІБЕН ОПЕРАТОР НА РОБОТУ У ЛУЦЬКУ.
Досвід не обов’язковий. Ч/ж.
Офіційне працевлаштування. Ставка + %.
Тел. 068 757 67 81.

ате сусідка справа, яка
жила одна, як і я, була
їхньою повною проти
лежністю. Вона ходи
ла, розпрямившись, наче
проковтнула дріт. Усі її речі
були чорного кольору. Ніхто
й ніколи не бачив, щоб
сміялася, пліткувала на кухні
або першою озивалася до
хлопців. Не можна сказати,
що була негарна. Ні. Тільки
якась наче вилиняла й старо
модна. Єдине, що дозволяла
собі, – це ходити на дні на
родження своїх однокурс
ників. Її запрошували тому,
що вона була організатором
безлічі ігор, які цікавлять мо
лодь під час п'яного застілля.
Сама ж участі в них не брала.
А ще вміла вибирати гарні й
несподівані подарунки. Тож
не було нічого дивного в то
му, що її запросили й цього
разу.
Мене теж просили прий
ти. Подружка сказала, що
мають бути й не наші хлопці з
військового училища. Тому й
вирішила не сідати до столу
одразу ж зі всіма, щоб не бу
ти для гостей однією з натов
пу, а трохи припізнитися.
Тільки в такий спосіб найкра
ще привернути до себе
увагу! І не прогадала. Одразу
сподобалася молоденькому
лейтенантикові, що аж при
кипів до мене. Та не встигла
подумати чому, як з'явилася
вона — без своїх звичних
окулярів, з накрученим во
лоссям, і її вигляд подіяв на
наших більше, ніж на японців
вибух атомної бомби.
«Монашка» привітала іме
нинницю не тільки подарун
ком, а й складеним для неї
віршем. Ми довго аплодува
ли. Іменинниця раділа. Роз
ходилися аж під ранок.
— Я прийду до тебе після
завтра о третій! — сказав на
прощання мій кавалер. — Ти
будеш вдома?
— Так. Чекатиму.
— Дивися ж: не забудь,
— сказав він, вдаючи
серйозність.
— Не переживай, — «мо
нашка» вперше в житті відчи
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■ На поворотах долі

губи поцілунком і побіг наз
доганяти товаришів.
А я пішла спати. Дві ко
роткі години мені снилося,
що танцюю на балу.
— Ніно, що робити? —
стукала в її двері о другій го
дині наступного дня.
— Що трапилося, Лари
со?
— О третій прийде Коля, а
мені потрібно терміново
поїхати на вокзал. Мама
відправила передачу.
— Знайшла, чим журити
ся! Я ж нікуди не йтиму. Мені
буде чути, коли він постукає
до тебе. Вийду й запрошу
посидіти в мене. Дам попити
чаю абощо.
— Наперед тобі вдячна! —
я навіть чмокнула її в щоку.
Коли повернулася, почула
голосний чоловічий і жіночий

«
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íà÷å âèëèíÿëà é
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«ÌÎÍÀØÊÀ»
— Знаю я тих «монашок»! — молодий жіночий голос втрутився в нашу розмову про
жінок, які добровільно ведуть аскетичний спосіб життя. — Знаю. Сама одну таку бачи&
ла! Вони «монашать», доки обставини не на їхню користь, а як тільки вітер зміниться,
одразу ж перетворюються на звичайнісіньких спраглих жінок. Ще й примудряються не
монашок монашками зробити. Я навчалася в технікумі. Жила в гуртожитку. Cусідки
зліва відкрито погулювали і попивали алкогольні напої. Але мені подобалося, що во&
ни цього не приховують, а є відкритими й зрозумілими
нила двері, хоч не до неї го
ворилося. — Знайдеться ко
му про це нагадати. А тепер
миттю відпускай дівчину: дві
години до занять.
— Вона завжди така? —

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером»
06:00 ПРОФІЛАКТИКА 14:00 Перша 10.00 Х/ф «Не може бути!»
шпальта 14:30 Радіо. День 15:00,
12.25 Т/с «Повернешся  поговоримо»
18:05, 21:00, 01:55 Новини 15:15, 16.10 «Чекай мене»
05:05 Розсекречена історія 16:30
18.00, 19.00, 03.50 Токшоу
Лайфхак українською 16:45 Хто в домі
«Стосується кожного»
хазяїн 17:10 М/с «Чорний Джек»
20.00, 02.20, 04.35 «Подробиці»
17:50, 01:10 Новини. Світ 18:20,
20.40 Т/с «Запитайте в осені»
21:30, 01:25, 02:20 Тема дня 18:35, 00.25 Т/с «Одного разу в Ростові»
01:40 Новини. Культура 19:00 До
(16+)
справи 19:30 Розважальна програма з 03.00 «Речдок»
Майклом Щуром 20:15 Війна і мир
05.15 «Topshop»
21:50, 02:35 Новини. Спорт 22:15,
04:00 Інтермаріум 23:25 Д/с «Зустріч
УКРАЇНА
Лувру та Забороненого міста» 00:05
06.30,
07.10,
08.15 Ранок з Україною
Д/с «Дива Китаю» 00:35 Незвичайні
культури. Документальний цикл 02:55 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 05.00 Сьогодні
Д/с «Орегонський путівник» 03:20 Д/с
09.30 Зірковий шлях
«Мистецький пульс Америки»
11.40, 05.30 Реальна містика
13.40, 15.30 Т/с «Виноград»
1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 18.00 Т/с «Перстень з рубіном» (12+)
19.45 Токшоу «Говорить Україна»
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 21.00 Т/с «Чорна кров» (12+)
23.30 Х/ф «Ван Хелсінг» (16+)
19.30, 00.15, 05.25 ТСН:
02.00 Профілактика!!!
«Телевізійна служба новин»
09.30, 10.50, 12.20 «Чотири весілля»
СТБ
12.35, 14.10 «Міняю жінку»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю» (12+) 06.00 Т/с «Коли ми вдома»
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» (12+) 07.10 «Все буде смачно!»
09.10 «Хата на тата»
20.30 «Секретні матеріали»
13.10 Х/ф «Мій лагідний та ніжний
21.00 Т/с «Школа» (16+)
звір»
22.00 «Гроші 2018»
23.15, 00.25 «Голос країни 8»
15.25 «Містичні історії7 з Павлом
01.35 «Скрябін. Концерт пам’яті»
Костіциним»
17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
ІНТЕР
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
06.10, 22.35 «Слідство вели... з
історія»
Леонідом Каневським»
20.00, 22.40 «Слідство ведуть
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
екстрасенси»
Новини
23.35 «Один за всіх 2018»

поцікавився хлопець.
— Буває ще суворішою.
— Така жінка якраз для
нашого брата, — засміявся
він. — Нас потрібно тримати
в руках.
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Фото із сайту www.pexels.com.

Sandra OLEK

ICTV
05.00 Служба розшуку дітей
05.05, 04.50 Т/с «Відділ 44» (16+)
05.50, 19.20 Надзвичайні новини
06.35 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.05 Х/ф «Куляста блискавка»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.15 Х/ф «На секретній
службі Її Величності»
16.45 Х/ф «Квант милосердя»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Поганий хороший коп»
(16+)
22.35 Свобода слова
00.45 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ» (16+)
01.30 Х/ф «Поїзд поза розкладом»
02.50 Без гальм

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Профілактика
06.00 Абзац
06.59, 08.49 Kids Time
07.00 М/с «Дракони: Перегони
безстрашних»
08.50 Від пацанки до панянки
16.50 Ревізор. Крамниці
19.00 Ревізор
21.50 Cтрасті за Ревізором
00.00 Х/ф «Суддя Дредд»
01.55 Служба розшуку дітей
02.00 Зона ночі

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:20 Правда життя
08:20, 17:00 Найнебезпечніші
тварини

09:20 Дика Арктика
10:20 Місця сили
11:20 Скептик
12:20 Україна: забута історія
13:20 Академік Корольов
14:10 Містична Україна
15:10, 21:40 Відчайдушні рибалки
16:00, 20:50 Скарби зі звалища
17:50, 22:40 Під іншим кутом
18:50 Таємниці кримінального світу
19:50, 23:40 Великі танкові битви
00:30 Володимир Івасюк
01:10 Богдан Ступка
02:00 Квітка Цісик
02:40 Леонід Биков. Зустрічна смуга
03:20 Великі українці
05:30 Бандитський Київ

— Тоді доведеться взя
тися за тебе, позичивши
строгості у Ніни (вперше
назвала дівчину на ім’я). До
зустрічі.
Він коротко черкнув мої

09.00, 02.05 «Нове Шалене відео
поукраїнськи»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
11.05 Х/ф «Вуличний гонщик»
12.40 Т/с «Ментівські війни. Київ» (16+)
16.25 Х/ф «Клин клином» (16+)
19.25 Т/с «Зустрічна смуга» (16+)
20.25 Т/с «Стоматолог» (16+)
21.10, 23.00 Т/с «Кістки 6» (16+)
00.45 Т/с «Моссад» (16+)
02.55 «Облом.UA.»

»

сміх, що долинав із Ніниної
кімнати. Ви ще ж не забули,
чому ми вважали дівчину
«монашкою»? Я теж! Відкри
ла двері й остовпіла. Мій кур
сант стояв на колінах перед
Ніною, вдягнутою в коро
теньку спідничку й прозору
блузку на голе тіло, й пив ви
но з її туфлі на височенній
шпильці.
— Колю, пішли, — нев
певнено запропонувала я йо
му.
— Ти спізнилася. Я вже
прийшов, — нахабно повідо
мив він, притискаючи до се
бе дівчину.
— Ти ж чула, коли казав,
яка жінка мені потрібна?
— Чому ж ти не завжди
була такою?! — закричала я.
— Для всякого овоча свій
час, — відповіла вона з
гідністю, — мій щойно нас
тав…
Тому я дуже люблю прав
ду. Щоб кожен завжди був
собою, навіть якщо це бомж
або повія. Але ніяких «мона
шок». ■

22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 ООН
01.30 БарДак

ФУТБОЛ1

06.00 Леванте  Реал. Чемпіонат
Іспанії
07.45, 01.00 Журнал Ліги чемпіонів
08.15 МЮ  Гаддерсфілд. Чемпіонат
Англії
10.00, 15.40, 22.25 Футбол NEWS
10.20 Україна  Португалія. УЄФА
ZIK
ЄВРО 2018 з футзалу
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші про
11.15 Атлетіко  Валенсія. Чемпіонат
головне. Ранок 09:10, 15:15, 23:00
Іспанії
«Дзеркало історії» 10:05 «Європа у
13.00 Азербайджан  Іспанія. УЄФА
фокусі» 10:35 «Добрий ZIK» 11:00
ЄВРО 2018 з футзалу
Погоджувальна рада депутатських
13.55 Шахтар  Славія. Dubai Cup
фракцій 13:00 Перші про головне.
2018 р.
День 16:05 Злий дім 17:00 Перші про 16.00 Чемпіонат Англії. Огляд туру.
К1
головне. Вечір 19:15 VOX POPULI
Прем’єра
20:00 HARD з Влащенко 21:00 «Перші 16.55 Ліверпуль  Тоттенгем.
05.15 «Рецепти щастя»
06.00 Т/с «H2O: Просто додай води» про головне» 21:35 Гра в класику з
Чемпіонат Англії
Сергієм Рахманіним 22:30 «В очі»
06.30 «TOP SHOP»
18.45, 05.40 Топматч
00:00 «Королева півдня» 00:40
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
18.50 LIVE. Матч 1. 1/4 фіналу. УЄФА
Історична правда з Вахтангом Кіпіані
08.20 «Файна Юкрайна»
ЄВРО 2018 з футзалу
04:00 Художній фільм 05:20 Концерт
09.50, 16.10 Т/с «БеверліХілс,
20.10 Еспаньйол  Барселона.
90210»
Чемпіонат Іспанії
ТЕТ
11.40 М/ф «Астерікс: Земля Богів»
21.50 LIVE. Матч 2. 1/4 фіналу. УЄФА
13.15, 19.00 «Орел і Решка. Незвідана 05.40, 06.00 Корисні підказки
ЄВРО 2018 з футзалу
06.20 Байдиківка
Європа»
23.10 Арсенал  Евертон. Чемпіонат
06.45
ТЕТ
Мультиранок
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
Англії
09.50 Х/ф «Принцеса на горошині»
Ювілейний 2»
11.00
Т/с
«Усі
жінки

відьми»
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
РТБ
12.00, 02.30 Панянкаселянка
Навколосвітня подорож»
07.00 Ранкове шоу 07.30, 08.00,
13.00
Готель
Галіція
18.00 «Орел і Решка»
08.30 Новини 09.00 Х/ф «Роксолана»
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
22.00 «Вірю не Вірю»
16 с. 13.30, 17.00, 19.00, 20.30
14.30,
03.20
Віталька
23.00 Х/ф «Випадковий чоловік»
Інформаційний випуск «День» 13.40,
16.00
Казки
У
Кіно
00.45 Х/ф «Герцогиня» (16+)
19.25 Тема дня 14.10 Фолькмюзик
18.00
Одного
разу
в
Одесі
02.30 «Нічне життя»
(дорослий) 15.10 Надвечір’я. Долі
19.00 Танька і Володька
16.00 Радіодень «Життя» 16.20
2+2
20.00 Одного разу під Полтавою
Суспільний університет 16.50, 18.55,
21.00
Т/с
«Найкращий»
тиждень
мого
06.00 Мультфільми
19.50 Служба розшуку дітей 17.10 Т/ф
життя»
(16+)
08.00 Бушидо

«За Україну, за її волю» 17.40 Муз.
фільм «Поколядщина у Катерини»
18.00 Т/ф «Ловець слів» 19.55
Лайфхак українською 20.00 Почерк
долі. Микола Пасічник 20.50 Казки
Сашка Лірника

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
Серіал «Роксолана» 13:43, 19:30
«Тема дня» 14:10 Фольк  music 15:00
Надвечір’я. Долі 16:00 РадіоДень
«Життя +» 16:20 Суспільний
університет 17:13 Д/ф «Кібервійни»
17:40 Музичний проспект 18:00 Такти
і факти 19:55 «Спорт для всіх» 20:30
Новини. Сурдопереклад

АВЕРС
06.00, 18.00, 00.35 Шляхами Волині
06.30, 15.30 М/с «Тачки» 07.00,
08.00 Новини «На часі». Спецвипуск
07.35 Завтра сьогодні 08.35 Феєрія
мандрів 09.00, 17.30 Огляд світових
подій 09.30 Інша сторона 10.00 В
гостях у Добрячка 10.30 М/ф «Велика
книга» 11.00 2 Я одне життя 12.00,
23.30 У фокусі Європа 12.30
Волинський портрет 13.00, 23.00
МузейОк 13.30 Шукаємо таланти
14.00, 18.30, 22.00 Вголос 14.10,
01.05 Театр Тіней «Fireflies» 15.00
Чарівна майстерня 15.20 Англійські
Класи 16.00 Худ. фільм «Хороший»
хлопчик, Різдво Джорджа Лопеза»
18.45, 21.30, 00.00, 02.30 Новини
«На часі» 19.00, 22.15, 03.05 Т/с
«Справа Дойла» 20.00 Т/с «Пані
покоївка» 21.00 Захищеність 02.00
Глобал 3000 04.00 Худ. фільм
«Пастка»

УТ1

ІНТЕР

06:00, 17:10 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:05, 21:00, 01:55
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:40, 19:25
Д/с «1000 днів для планети» 10:20 Д/с
«Жива природа» 10:50 Т/с «Бодо»
11:55 Документальний цикл Смачні
історії 13:10, 14:30 Радіо. День 13:55,
22:15 Складна розмова 15:15 Фольк)
music 16:45 Діти Z 17:50, 01:10
Новини. Світ 18:20, 21:30, 01:25,
02:20 Тема дня 18:35, 01:40 Новини.
Культура 19:00 Перший на селі 20:25
Наші гроші 21:50, 02:35 Новини. Спорт
22:40 Д/с «Спільноти тварин» 23:15
Д/с «Музична одіссея Арірант. Шоу»
00:10 ЧереЩур (Late night show) 00:35
Незвичайні культури. Документальний
цикл 02:55 Д/с «Орегонський путівник»
03:20 Д/с «Мистецький пульс Америки»

05.45 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»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Запитайте в
осені»
12.50 Х/ф «Дама з папугою»
14.50, 15.45, 16.40, 03.05 «Речдок»
18.00, 19.00, 03.45 Ток)шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.25, 04.30 «Подробиці»
00.25 Т/с «Одного разу в Ростові» (16+)
05.10 «Topshop»

15.10, 21.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не Вірю»

Т Б
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17.30, 22.00 «Вiкна)Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія»
20.00 «Наречена для тата»
22.40 «Давай поговоримо про секс 4»
00.35 «Слідство ведуть екстрасенси»

09.30 Кохання на виживання
11.30 Ревізор
14.10 Страсті за Ревізором
17.10 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф «Шпигун по сусідству»
20.50 Х/ф «Випадковий шпигун»
(16+)
22.40 Х/ф «Руйнівник» (16+)
00.50 Х/ф «Район 9» (16+)

2+2

06.00 Мультфільми
08.00, 13.05, 02.30 «Облом.UA.»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
ICTV
11.05, 17.10 «Загублений світ»
05.35, 20.20 Громадянська оборона
12.05 «ДжеДАІ. Дайджест 2017»
06.30 Ранок у великому місті
14.45 Х/ф «Експедиція «Ноїв ковчег»
08.45 Факти. Ранок
(16+)
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
МЕГА
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог» (16+)
10.10 Більше ніж правда
21.20, 23.10 Т/с «Кістки 6» (16+)
06:00 Бандитський Київ
11.05 Антизомбі
00.50 Т/с «Моссад» (16+)
07:20 Правда життя
12.00, 13.20 Х/ф «Голдфінгер»
08:20, 17:00 Найнебезпечніші тварини 01.40 «Нове Шалене відео по)
12.45, 15.45 Факти. День
українськи»
09:20 Дика Арктика
14.35 Скетч)шоу «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с «Володимирська, 15» 10:20 Місця сили
ZIK
11:20 Скептик
(16+)
УКРАЇНА
06:20
«МультZIK»
07:00 Перші про
12:20,
00:30
Україна:
забута
історія
17.35, 21.25 Т/с «Поганий хороший
головне. Ранок 09:10, 15:15, 23:30
13:20 Прокляття Че Гевари
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
коп» (16+)
«Дзеркало історії» 10:05 Перші про
14:10 Містична Україна
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
18.45, 21.05 Факти. Вечір
головне. День. Пленарні засідання ВРУ
15:10, 21:40 Відчайдушні рибалки
23.00, 02.00 Сьогодні
23.40 Х/ф «Чорний янгол» (16+)
16:00 HARD з Влащенко 17:00, 20:00
09.30, 02.55 Зірковий шлях
01.15 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ» 16:00, 20:50 Скарби зі звалища
Перші про головне. Вечір 19:15 VOX
17:50, 22:40 Під іншим кутом
10.30 Свекруха або невістка
(16+)
1+1
POPULI 21:00 «Перші про головне»
18:50 Таємниці автокатастроф
11.20, 03.50 Реальна містика
02.40 Без гальм
21:35 «Почути Україну» 23:00 «DROZ)
19:50, 23:40 Великі танкові битви
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 13.30, 15.30, 04.45 Агенти
04.00 Скарб нації
DOV»
00:00 «Королева півдня»
з 1+1»
справедливості (16+)
04.10 Еврика!
К1
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
16.00 Історія одного злочину (16+)
04.20 Служба розшуку дітей
ТЕТ
19.30, 00.15, 05.25 ТСН:
05.15 «Рецепти щастя»
18.00 Т/с «Перстень з рубіном» (12+) 04.25 Студія Вашингтон
«Телевізійна служба новин»
05.40, 06.00 Корисні підказки
06.00 Т/с «H2O: Просто додай води»
19.45 Ток)шоу «Говорить Україна»
04.30 Факти
09.30, 11.00, 12.20 «Чотири весілля» 21.00 Т/с «Чорна кров» (12+)
06.20 Байдиківка
06.30 «TOP SHOP»
04.50 Т/с «Відділ 44» (16+)
12.35, 14.10 «Міняю жінку»
06.45 ТЕТ Мультиранок
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» (16+)
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю» (12+)
09.50 Х/ф «Про рибалку та його
НОВИЙ КАНАЛ
08.20 «Файна Юкрайна»
СТБ
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» (12+)
дружину»
09.15, 16.10 Т/с «Беверлі)Хілс, 90210»
03.00 Зона ночі
20.30 «Секретні матеріали»
11.00 Т/с «Усі жінки ) відьми»
11.10 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
03.40 Абзац
21.00 Т/с «Школа» (16+)
12.00, 02.30 Панянка)селянка
08.00 «Все буде смачно!»
05.30, 06.50 М/с «Дракони: Перегони 12.10, 18.00 «Орел і Решка»
22.00 «Інспектор. Міста»
13.10, 19.00 «Орел і Решка. Незвідана 13.00 Готель «Галіція»
08.55 «Хата на тата»
безстрашних»
23.35, 00.25, 01.25 Т/с «Як уникнути 11.00 «МастерШеф ) 5»
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
Європа»
06.45, 08.09 Kids Time
покарання за убивство ) 2»
14.30, 03.20 Віталька
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
15.25 «Містичні історії)7 з Павлом
08.10 Проект Перфект
(18+)
16.00 Казки У Кіно
Ювілейний 2»
Костіциним»

Т Б

Ñ Å Ð Å Ä À , 7 ЛЮТОГО
УТ1
06:00, 16:45 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:05, 21:00, 01:55
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
Смачні історії 13:10 Радіо. День 13:55
Наші гроші 14:30 52 вікенди 15:15 До
справи 15:50 Твій дім 17:50, 01:10
Новини. Світ 18:20, 21:30, 01:25,
02:20 Тема дня 18:35, 01:40 Новини.
Культура 19:00 Д/ф «Нічого, окрім
брехні: боротьба з фейками» 20:25
Дорога до Пхьончхану 21:50, 02:35
Новини. Спорт 22:15, 05:05 Світло
23:15 Д/с «Музична одіссея Арірант.
Шоу» 00:10 ЧереЩур (Late night show)

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»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Запитайте в
осені»
12.50 Х/ф «Мільйон у шлюбному
кошику»
14.50, 15.45, 16.40, 03.00 «Речдок»
18.00, 19.00, 03.45 Ток)шоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.20, 04.30 «Подробиці»
00.25 Т/с «Одного разу в Ростові» (16+)
05.10 «Topshop»

20.00 «МастерШеф. Кулінарний
випускний»
22.40 «МастерШеф. Кулінарний
випускний»
00.55 «Один за всіх»

ICTV

05.35, 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.05, 17.35, 21.25 Т/с «Поганий
хороший коп» (16+)
12.10, 13.15 Х/ф «Чорний янгол»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
УКРАЇНА
14.25 Скетч)шоу «На трьох»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 15.05, 16.15 Т/с «Володимирська, 15»
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.00, 02.00 Сьогодні
20.20 Секретний фронт
09.30, 02.55 Зірковий шлях
1+1
23.20 Х/ф «Немає виходу» (16+)
10.30 Свекруха або невістка
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 11.20, 03.50 Реальна містика
01.25 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ»
з 1+1»
(16+)
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
02.50 Без гальм
справедливості (16+)
19.30, 00.15, 05.10 ТСН:
04.05 Скарб нації
16.00 Історія одного злочину (16+)
«Телевізійна служба новин»
18.00 Т/с «Перстень з рубіном» (12+) 04.15 Еврика!
09.30, 11.00, 12.20 «Чотири весілля» 19.45 Ток)шоу «Говорить Україна»
04.25 Студія Вашингтон
12.35, 14.10 «Міняю жінку»
04.30 Факти
21.00 Т/с «Чорна кров» (12+)
04.50 Т/с «Відділ 44» (16+)
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю» (12+)
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину» (16+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
СТБ
НОВИЙ КАНАЛ
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Школа» (16+)
06.05 Т/с «Коли ми вдома»
02.50, 03.00 Зона ночі
22.00 «Одруження наосліп»
07.20 «Все буде смачно!»
04.45 Абзац
23.35, 00.25, 01.25 Т/с «Як уникнути 08.15 «Хата на тата»
06.39, 07.59 Kids Time
покарання за убивство ) 2»
10.25 «МастерШеф ) 5»
06.40 М/с «Дракони: Перегони
(18+)
15.25 «Містичні історії)3 з Павлом
безстрашних»
Костіциним»
08.00 Проект Перфект
ІНТЕР
17.30, 22.00 «Вiкна)Новини»
09.10 Кохання на виживання
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 11.10 Ревізор
05.40 Мультфільм

× Å Ò Â Å Ð , 8 ЛЮТОГО
УТ1
06:00, 16:45 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:05, 21:00, 01:55
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:40 Д/с «1000
днів для планети» 10:50, 11:55 Т/с
«Бодо» 13:10, 14:30 Радіо. День 13:55,
19:00, 23:05 Дорога до Пхьончхану
15:15, 05:05 Надвечір’я. Долі 16:30
Лайфхак українською 17:50, 01:10
Новини. Світ 18:20, 21:30, 01:25,
02:20 Тема дня 18:35, 01:40 Новини.
Культура 19:50 Перша шпальта 20:25
«Схеми» з Наталією Седлецькою 21:50,
02:35 Новини. Спорт 22:15 Д/с
«Спільноти тварин» 23:45 Д/с «Музична
одіссея Арірант. Шоу» 00:15 ЧереЩур
(Late night show)

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, 00.30, 05.20 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09.30, 10.50, 12.20 «Чотири весілля»
12.35, 14.10 «Міняю жінку»
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю» (12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» (12+)
20.30, 01.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Школа» (16+)
22.00 «Міняю жінку ) 13»
23.00 «Право на владу 2018»

ІНТЕР
05.40 Мультфільм
06.10, 22.35 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»

14.30 Страсті за Ревізором
17.00 Ревізор. Крамниці
19.00 Х/ф «Відчайдушні напарники»
(12+)
21.10 Х/ф «Перший удар» (16+)
22.50 Х/ф «Прибрати Картера» (16+)
01.00 Х/ф «Загублене майбутнє»
(16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:20 Правда життя
08:20, 17:00 Найнебезпечніші тварини
09:20 Дика Арктика
10:20 Місця сили
11:20, 04:20 Смарт)шоу
12:20 Україна: забута історія
13:20 Аджимушкай
14:10 Містична Україна
15:10, 21:40 Відчайдушні рибалки
16:00, 20:50 Скарби зі звалища
17:50, 22:40 Під іншим кутом
18:50 Таємниці автокатастроф
19:50, 23:40 Великі танкові битви

К1
05.20 «Рецепти щастя»
06.00 Т/с «H2O: Просто додай води»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15, 16.10 Т/с «Беверлі)Хілс, 90210»
11.10 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
12.10, 18.00 «Орел і Решка»
13.10, 19.00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
Ювілейний 2»
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

Т Б

18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с «Найкращий» тиждень мого
життя» (16+)
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради

ФУТБОЛ1
06.00, 16.00 «Європейський
WEEKEND»
07.15, 17.15 Вотфорд ) Челсі.
Чемпіонат Англії
09.05 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
10.00, 15.40, 22.25 Футбол NEWS
10.20 Матч 1. 1/4 фіналу. УЄФА ЄВРО)
2018 з футзалу
11.15 Бернлі ) Ман Сіті. Чемпіонат Англії
13.00 Матч 2. 1/4 фіналу. УЄФА ЄВРО)
2018 з футзалу
13.55 Леванте ) Реал. Чемпіонат Іспанії
18.50 LIVE. Матч 3. 1/4 фіналу. УЄФА
ЄВРО) 2018 з футзалу
20.10 Журнал Ліги чемпіонів
20.40 Чемпіонат Англії. Огляд туру
21.35, 23.10, 01.15, 03.20, 05.25
Топ)матч
21.50 LIVE. Матч 4. 1/4 фіналу. УЄФА
ЄВРО) 2018 з футзалу
23.25 Шахтар ) Славія. Dubai Cup)2018
01.30 Алавес ) Сельта. Чемпіонат Іспанії
03.35 Свонсі ) Ноттс Каунті. Кубок Англії

2+2

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
Серіал «Роксолана» 13:43, 19:30
«Тема дня» 14:10 Фольк ) music 15:00
Надвечір’я. Долі 16:00 РадіоДень
«Життя +» 16:20 Суспільний університет
17:13 «До справи» 17:40 «Кошик
творчих ідей» 18:00 Д/ф «Самітник із
роду Косачів» 19:55 Т/ф «Я завжди зі
своїм народом!» 20:30 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС

06.00, 18.00, 00.35 Шляхами Волині
06.30, 15.30 М/с «Тачки» 07.00,
08.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На часі» 07.35 У фокусі Європа
08.35 Феєрія мандрів 09.00
Захищеність 09.30 Інша сторона 10.00
В гостях у Добрячка 10.30 Мультфільми
11.00, 20.00 Т/с «Пані покоївка» 12.00
Огляд світових подій 12.30 Волинський
РТБ
портрет 13.00, 23.00 МузейОк 13.30
07.00 Ранкове шоу 07.30, 08.00,
Шукаємо таланти 14.00, 18.30, 22.00
08.30 Новини 09.00 Х/ф «Роксолана» Вголос 14.10, 01.05 Концерт
17 с. 13.30, 17.00, 19.00, 20.30
«ManGust» 15.00 Чарівна майстерня
Інформаційний випуск «День» 13.40,
15.20 Англійські Класи 16.00 Рожеві
19.25 Тема дня 14.10 Фолькмюзик
окуляри 16.30 Сад. Город. Квітник
(дорослий) 15.10 Надвечір’я. Долі
17.00 Джем 19.00, 22.15, 03.05 Т/с
16.00 Радіодень «Життя» 16.20
«Справа Дойла» 21.00 Завтра
Суспільний університет 16.50, 18.55, сьогодні 23.30 Глобал 3000

22.00 «Вірю не Вірю»
19.00 Танька і Володька
00.00 Т/с «Секс у великому місті» (16+) 20.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Т/с «Найкращий» тиждень мого
2+2
життя» (16+)
22.00 Рятівники
06.00 Мультфільми
00.00 Теорія зради
08.00 Бушидо
09.00, 13.05, 01.40 «Нове Шалене
ФУТБОЛ1
відео по)українськи»
10.00, 18.15 «Спецкор»
06.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
06.55 Арсенал ) Евертон. Чемпіонат
11.05, 17.10 «Загублений світ»
Англії
12.05 «ДжеДАІ. Дайджест 2017»
08.45, 03.30, 05.30 Топ)матч
15.20 Х/ф «Горець: Джерело»
08.55 LIVE. Шахтар ) АІК. Dubai Cup
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог» (16+)
2018
21.20, 23.10 Т/с «Кістки 6» (16+)
09.45, 10.55, 15.40, 22.30 Футбол
00.50 Т/с «Моссад» (16+)
NEWS
11.10 Еспаньйол ) Барселона.
ZIK
Чемпіонат Іспанії
13.00 Матч 4. 1/4 фіналу. УЄФА ЄВРО)
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші про
2018 р. з футзалу
головне. Ранок 09:10, 15:15 «Дзеркало
13.55 Свонсі ) Ноттс Каунті. Кубок Англії
історії» 10:05 Засідання ВРУ в
комітетах, комісіях, фракціях 12:00 Злий 16.00 «Сіткорізи». Прем’єра
16.30 Леванте ) Реал. Чемпіонат Іспанії
дім 13:00 Перші про головне. День
18.15 «LaLiga Files». Чемпіонат Іспанії
16:30 «DROZDOV» 17:00 Перші про
головне. Вечір 19:15 VOX POPULI 20:00 18.55 МЮ ) Гаддерсфілд. Чемпіонат
Англії
HARD з Влащенко 21:00 «Перші про
20.45 Шахтар ) АІК. Dubai Cup 2018 р.
головне» 21:35 Інша Україна 00:00
22.50 Журнал Ліги чемпіонів
«Королева півдня» 00:40 Історична
23.20 Атлетіко ) Валенсія. Чемпіонат
правда з Вахтангом Кіпіані
Іспанії
ТЕТ
01.10 «Сіткорізи»
05.40, 06.00 Корисні підказки
РТБ
06.20 Байдиківка
07.00 Ранкове шоу 07.30, 08.00,
06.45 ТЕТ Мультиранок
08.30 Новини 09.00 Х/ф «Роксолана»
09.50 Х/ф «Русалонька»
18 с. 13.30, 17.00, 19.00, 20.30
11.00 Т/с «Усі жінки ) відьми»
Інформаційний випуск «День» 13.40,
12.00, 02.30 Панянка)селянка
19.25 Тема дня 14.10 Фолькмюзик
13.00 Готель «Галіція»
(дорослий) 15.10 Надвечір’я. Долі
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
16.00 Радіодень «Життя» 16.20
14.30, 03.20 Віталька
Суспільний університет 16.50, 18.55,
16.00 Казки У Кіно
19.50 Служба розшуку дітей 17.10 Наші
18.00 Одного разу в Одесі

06.00 Мультфільми
00.05 «Один за всіх»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
08.00 Бушидо
17.00
Ревізор.
Крамниці
01.05 «Слідство ведуть екстрасенси»
Новини
09.00, 02.30 «Облом.UA.»
19.00
Х/ф
«Обладунки
Бога:
у
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.00, 18.15 «Спецкор»
пошуках
скарбів»
(16+)
ICTV
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Запитайте в
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
21.10 Х/ф «Містер Крутий» (16+)
осені»
05.35 Громадянська оборона
11.05, 17.10 «Загублений світ»
23.00 Х/ф «Перший удар» (16+)
06.30 Ранок у великому місті
12.50 Х/ф «Кар’єра Діми Горіна»
12.05 «ДжеДАІ. Дайджест 2017»
14.50, 15.45, 16.40, 03.00 «Речдок» 08.45 Факти. Ранок
13.05 «Помста природи»
МЕГА
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
18.00, 19.00, 03.45 Ток)шоу
15.15 Х/ф «Охоронець» (16+)
06:00 Бандитський Київ
10.10 Секретний фронт
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог» (16+)
«Стосується кожного»
07:20
Правда
життя
11.05, 17.35, 21.25 Т/с «Поганий
21.20, 23.10 Т/с «Кістки 6» (16+)
20.00, 02.20, 04.30 «Подробиці»
08:20,
17:00
Найнебезпечніші
тварини
хороший коп» (16+)
00.50 Т/с «Моссад» (16+)
00.25 Т/с «Одного разу в Ростові» (16+)
09:20
Дивовижний
Ізраїль
12.05, 13.15 Х/ф «Немає виходу»
05.10 «Topshop»
10:20
Місця
сили
ZIK
(16+)
11:20 Смарт)шоу
12.45, 15.45 Факти. День
УКРАЇНА
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші про
12:20 Україна: забута історія
головне. Ранок 09:10, 15:15 «Дзеркало
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 14.50 Скетч)шоу «На трьох»
15.15, 16.15 Т/с «Володимирська, 15» 13:20 Майор «Вихор»
історії» 10:05 Перші про головне. День.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
14:10 Містична Україна
(16+)
Пленарні засідання ВРУ 16:00 HARD з
23.00, 02.20 Сьогодні
15:10, 21:40 Відчайдушні рибалки
18.45, 21.05 Факти. Вечір
Влащенко 17:00, 20:00 Перші про
09.30, 03.10 Зірковий шлях
16:00, 20:50 Скарби зі звалища
20.20 Інсайдер
головне.
Вечір 19:15 VOX POPULI 21:00
10.30 Свекруха або невістка
17:50, 22:40 Під іншим кутом
23.35 Х/ф «Підривники» (16+)
«Перші про головне» 21:35 «Прямим
11.20, 03.50 Реальна містика
01.40 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ» 18:50 Таємниці автокатастроф
текстом» 23:00 Перші другі з Наталією
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
19:50, 23:40 Великі танкові битви
(16+)
Влащенко 23:40 Живе багатство
справедливості (16+)
00:30
Гордість
України
03.05 Без гальм
України 00:00 «Королева півдня» 00:40
16.00 Історія одного злочину (16+)
04.00 Скарб нації
Історична правда з Вахтангом Кіпіані
К1
18.00 Т/с «Перстень з рубіном» (12+) 04.10 Еврика!
04:00 Художній фільм 05:20 Концерт
19.45 Ток)шоу «Говорить Україна»
05.10 «Рецепти щастя»
04.20 Служба розшуку дітей
ТЕТ
21.00 Т/с «Чорна кров» (12+)
06.00 Т/с «H2O: Просто додай води»
04.25 Студія Вашингтон
23.20 Контролер
06.30 «TOP SHOP»
04.30 Факти
05.40, 06.00 Корисні підказки
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
04.50 Т/с «Відділ 44» (16+)
06.20 Байдиківка
СТБ
08.20 «Файна Юкрайна»
06.45 ТЕТ Мультиранок
НОВИЙ
КАНАЛ
06.05 Т/с «Коли ми вдома»
09.15, 16.10 Т/с «Беверлі)Хілс, 90210» 09.50 Х/ф «Нове вбрання короля»
07.00 «Все буде смачно!»
11.10 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
02.20, 03.00 Зона ночі
11.00 Т/с «Усі жінки ) відьми»
07.55 «Хата на тата»
12.10, 18.00 «Орел і Решка»
04.40 Абзац
12.00, 02.30 Панянка)селянка
11.30 «МастерШеф ) 5»
13.10, 19.00 «Орел і Решка. Незвідана 13.00 Готель «Галіція»
06.39, 07.29 Kids Time
15.25 «Містичні історії)3 з Павлом
Європа»
06.40 М/с «Дракони: Перегони
14.00, 17.00, 23.00 Країна У
Костіциним»
14.10, 20.00 «Орел і Решка.
безстрашних»
14.30, 03.20 Віталька
17.30, 22.00 «Вiкна)Новини»
Ювілейний 2»
07.30 Проект Перфект
16.00 Казки У Кіно
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 08.40 Кохання на виживання
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
18.00 Одного разу в Одесі
20.00, 22.40 «Я соромлюсь свого тіла 10.45 Ревізор
Навколосвітня подорож»
19.00 Танька і Володька
5»
22.00
«Вірю
не
Вірю»
14.00 Страсті за Ревізором
20.00 Одного разу під Полтавою

19.50 Служба розшуку дітей 17.10
До справи 17.40 Муз. фільм «То рідна
сторона» 18.00 Зроблено в Україні
18.20 Напам’ять 18.30 Без права на
забуття 19.55 Лайфхак українською
20.00 Перехрестя правди 20.50 Казки
Сашка Лірника

21.00 Т/с «Найкращий» тиждень мого
життя» (16+)
22.00 Рятівники
00.00 Теорія зради
01.00 ООН
01.30 БарДак

ФУТБОЛ1
06.00 Тоттенгем ) Ньюпорт Каунті.
Кубок Англії
07.45, 20.10 «Сіткорізи»
08.15 Жирона ) Атлетік. Чемпіонат
Іспанії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Матч 3. 1/4 фіналу. УЄФА ЄВРО)
2018 з футзалу
11.15 Свонсі ) Ноттс Каунті. Кубок Англії
13.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
13.55 Еспаньйол ) Барселона.
Чемпіонат Іспанії
16.00 Матч 1. 1/4 фіналу. УЄФА ЄВРО)
2018 з футзалу
17.00 Шахтар ) АІК. Dubai Cup 2018
18.50 LIVE. Матч 1. 1/2 фіналу. УЄФА
ЄВРО) 2018 з футзалу
20.40 Бернлі ) Ман Сіті. Чемпіонат Англії
22.50 «LaLiga Chronicles». Чемпіонат
Іспанії
23.10 Леванте ) Реал. Чемпіонат Іспанії

гроші 17.40 Муз. фільм «Полинові
сни» 18.00 Т/ф «Ігор Білозір. На зламі
епох» 18.40 Зроблено в Європі 19.55
Лайфхак українською 20.00 Перехрестя
правди 20.50 Казки Сашка Лірника

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
Серіал «Роксолана» 13:43, 19:30
«Тема дня» 14:10 Фольк ) music 15:00
Надвечір’я. Долі 16:00 РадіоДень
«Життя +» 16:20 Суспільний університет
17:13 «Наші гроші» 17:40 «Дитячий
світ» 18:00 «Воїни миру» 18:30
Музичний проспект 19:55 «Роки і долі»
(Педколедж) 20:30 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС
06.00, 18.00, 00.35 Шляхами Волині
06.30, 15.30 М/с «Тачки» 07.00,
08.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На часі» 07.35, 14.00, 18.30,
22.00 Вголос 07.45 Життя в цифрі
08.35 Феєрія мандрів 09.00 Євромакс
09.30 Інша сторона 10.00 В гостях у
Добрячка 10.30 Мультфільми 11.00,
20.00 Т/с «Пані покоївка» 12.00 Глобал
3000 12.30 Волинський портрет 13.00,
23.00 МузейОк 13.30 Шукаємо
таланти 14.10, 01.05 Концерт «BRE)
VIS» 15.00 Чарівна майстерня 15.20
Англійські Класи 16.00 Рожеві окуляри
16.30 Сад. Город. Квітник 17.00 Джем
19.00, 22.15, 03.05 Т/с «Справа
Дойла» 21.00 Актуальне інтерв’ю 23.30
Завтра сьогодні 02.00 У фокусі Європа
04.00 Худ. фільм «Пастка» 05.00
Худ. фільм «Злочин з багатьма
невідомими»

Зроблено в Україні 18.20 Напам’ять
18.30 Молодіжний прорив 19.55
Лайфхак українською 20.00 Так було
20.20 Штрихи з натури 20.50 Казки
Сашка Лірника

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
Серіал «Роксолана» 13:43, 19:30
«Тема дня» 14:10 Фольк ) music 15:00
Надвечір’я. Долі 16:00 РадіоДень
«Життя +» 16:20 Суспільний університет
17:13 «Складна розмова» 17:40
«Волинська веселка» 18:00 «Історія без
купюр» 18:25 «Незвідане Закарпаття»
19:55 «Гартуємось!» 20:30 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС

06.00, 18.00, 00.35 Шляхами Волині
06.30, 15.30 М/с «Тачки» 07.00,
08.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На часі» 07.35 У фокусі
Європа 08.35 Актуальне інтерв’ю
09.00 Феєрія мандрів 09.30 Інша
сторона 10.00 В гостях у Добрячка
10.30 Мультфільми 11.00, 20.00 Т/с
РТБ
«Пані покоївка» 12.00 Завтра сьогодні
07.00 Ранкове шоу 07.30, 08.00,
08.30 Новини 09.00 Х/ф «Роксолана» 12.30 Волинський портрет 13.00,
23.00 МузейОк 13.30 Шукаємо
19 с. 13.30, 17.00, 19.00, 20.30
таланти 14.00, 18.30, 22.00 Вголос
Інформаційний випуск «День» 13.40,
14.10, 01.05 Концерт «BREVIS» 15.00
19.25 Тема дня 14.10 Фолькмюзик
Чарівна майстерня 15.20 Англійські
(дорослий) 15.10 Надвечір’я. Долі
Класи 16.00 Рожеві окуляри 16.30
16.00 Радіодень «Життя» 16.20
Суспільний університет 16.50, 18.55, Сад. Город. Квітник 17.00 Джем 19.00,
22.15, 03.05 Т/с «Справа Дойла»
19.50 Служба розшуку дітей 17.10
21.00 Глобал 3000 23.30 Євромакс
Складна розмова 17.40 Муз. фільм
02.00 Огляд світових подій
«Україна, мов калина» 1 ч. 18.00

УТ1
06:00 М/с «Чорний Джек» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 21:00
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:40 Д/с
«1000 днів для планети» 10:50 Т/с
«Бодо» 12:10 Перший на селі 12:50,
23:00, 01:10 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018. ЦЕРЕМОНІЯ ВІДКРИТТЯ
15:35, 21:30 Олімпійська студія
16:20, 01:40 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018. Фігурне катання. Команди.
Коротка програма 19:45 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018. Фристайл. Могул.
Кваліфікація (жінки) 20:25 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018. Фристайл. Могул.
Кваліфікація (чоловіки) 03:00 XXIII
Зимові Олімпійські ігри 2018.
Сноуборд. Слоупстайл. Кваліфікація
(чоловіки)

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.15, 12.25 Т/с «Запитайте в осені»
12.50 Х/ф «Міський романс»
14.50, 15.45, 16.40 «Речдок»
18.00 ТокAшоу «Стосується кожного»
20.00, 03.05 «Подробиці тижня»
23.50 Х/ф «Харві Мілк» (16+)
02.15 Док.проект «Обережно, НЛО!»
04.40 «Topshop»
05.10 Х/ф «Дубравка»

ICTV

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05, 17.35 Т/с «Поганий хороший
коп» (16+)
12.00, 13.15 Х/ф «Підривники» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55 СкетчAшоу «На трьох»
15.05, 16.15 Т/с «Володимирська, 15»
(16+)
УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною 18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
21.25 ДизельAшоу
23.00, 03.15 Сьогодні
23.45 Комік на мільйон. Найкраще
09.30, 05.40 Зірковий шлях
00.40 Факти
10.30 Свекруха або невістка
01.00 Т/с «Команда М»
11.20, 04.00 Реальна містика
01.30 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ»
13.30, 15.30 Агенти справедливості
(16+)
(16+)
1+1
02.55 Без гальм
16.00 Історія одного злочину (16+)
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 18.00 Т/с «Перстень з рубіном» (12+) 03.45 Провокатор
з 1+1»
19.45 ТокAшоу «Говорить Україна»
НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
21.00, 00.00 Т/с «Коли на південь
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
03.00, 02.10 Зона ночі
полетять журавлі»
новин»
04.00 Абзац
09.30, 10.50, 12.20 «Чотири весілля» 23.20 Слідами
05.50, 06.50 М/с «Дракони: Перегони
01.50
Телемагазин
12.35, 14.10 «Міняю жінку»
безстрашних»
02.20
Т/с
«CSI.
Місце
злочину»
(16+)
15.45 Т/с «Я знову тебе кохаю» (12+)
06.49, 07.49 Kids Time
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» (12+)
07.50 Проект Перфект
СТБ
20.15 «Ліга сміху»
09.00 Кохання на виживання
06.40
Х/ф
«Пропоную
руку
і
серце»
00.35 Х/ф «На узбіччі» (18+)
11.00 Ревізор
08.35
Х/ф
«Вербна
неділя»
04.35 «Вечірній Київ»
14.20 Страсті за Ревізором
17.30, 22.00 «ВiкнаAНовини»
17.00 Ревізор. Крамниці
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова історія» 19.00 Х/ф «Куленепробивний» (16+)
ІНТЕР
20.00, 22.40 Х/ф «Кафе на Садовій» 21.00 Х/ф «Протистояння» (16+)
05.40 Мультфільм
00.40 «Один за всіх»
22.50 Х/ф «Випадковий шпигун»
06.10, 22.00 «Слідство вели... з
02.00 «Слідство ведуть екстрасенси»
(16+)
Леонідом Каневським»

09.45, 23.15 «Світське життя»
11.00 «Життя без обману»
06:00, 06:30, 10:35 XXIII Зимові
12.30 «Інспектор. Міста»
Олімпійські ігри 2018. Сноуборд.
14.05 «Голос країни 8»
Слоупстайл. Кваліфікація (чоловіки)
16.30, 21.15 «Вечірній квартал»
07:35 XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018. 18.30 «Розсміши коміка»
Фристайл. Могул. Кваліфікація (жінки) 20.15 «Українські сенсації»
08:15 XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018. 00.15 «Вечірній Київ»
Фристайл. Могул. Кваліфікація
02.20 Х/ф «На узбіччі» (18+)
(чоловіки) 09:00 XXIII Зимові Олімпійські
ІНТЕР
ігри 2018. Скіатлон 7.5+7, 5 км (жінки).
Фінал 12:00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 06.35 «Чекай мене»
2018. ШортAтрек (чоловіки) 1500 м.
08.00 «Подорожі в часі»
Фінал;Санний спорт. Заїзд 1 (чоловіки) 08.30 Х/ф «Вулицями комод водили»
13:00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018. 10.00, 03.10 Х/ф «Доживемо до
Біатлон. Спринт жінки 7.5 км 14:45,
понеділка»
21:30 Олімпійська студія 15:35 XXIII
12.00 Х/ф «Вони воювали за
Зимові Олімпійські ігри 2018.
Батьківщину»
Ковзанярський спорт. 3000 м
15.20 Творчий вечір Костянтина
(жінки).Фінал 17:25 XXIII Зимові
Меладзе «Останній романтик»
Олімпійські ігри 2018. ШортAтрек,
18.00, 20.30 Т/с «Жереб долі»
естафета 500+3000 м (жінки).
20.00, 05.20 «Подробиці»
Кваліфікація 19:00, 22:00
22.15 Док.проект «В гості до В’ячеслава
Національний відбір учасника від України
Тихонова»
на Міжнародний пісенний конкурс
23.20 Т/с «Терор любов’ю»
«ЄвробаченняA2018». І тур 21:00
04.50 «Topshop»
Новини 23:00 XXIII Зимові Олімпійські
УКРАЇНА
ігри 2018. Стрибки з трампліна.
Кваліфікація (чоловіки) 01:10 XXIII
07.00, 15.00, 19.00, 02.05 Сьогодні
Зимові Олімпійські ігри 2018.
07.15, 04.10 Зірковий шлях
Ковзанярський спорт. 3000 м (жінки).
08.15, 15.20 Т/с «Чорна кров» (12+)
Фінал 03:00 XXIII Зимові Олімпійські ігри 17.00, 19.40 Т/с «Хірургія. Територія
2018. Сноуборд. Слоупстайл. Фінал
кохання» (12+)
(чоловіки)
22.00 Т/с «Принцеса і жебрачка»
01.35 Телемагазин
1+1
02.45 Т/с «CSI. Місце злочину» (16+)
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна служба
СТБ
новин»
06.45 «Гроші 2018»
06.00 «Хата на тата»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
08.00 «Караоке на Майдані»

УТ1

09.00 «Все буде смачно!»
10.30 Х/ф «Кафе на Садовій»
14.40 МастерШеф. Кулінарний
випускний
19.00 «Євробачення 2018»
21.50, 23.55 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
22.55 «Євробачення 2018. Підсумки
голосування»
00.55 «Давай поговоримо про секс 4»

ICTV
05.30 Скарб нації
05.40 Еврика!
05.45 Факти
06.05 Більше ніж правда
07.50 Я зняв!
09.40 ДизельAшоу
10.55 Особливості національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 СкетчAшоу «На трьох»
17.00 Х/ф «Містер Бін в Америці»
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки
20.05 Х/ф «Ілюзія обману» (16+)
22.15 Х/ф «Ілюзія обману?2» (16+)
00.35 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ»
(16+)
02.00 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.40 Зона ночі
05.20, 07.00 М/с «Лунтик і його друзі»
06.59, 08.44 Kids Time
08.45 Ревізор
11.30 Страсті за Ревізором
13.50 Х/ф «Елвін і бурундуки 2»
15.30 Х/ф «Куленепробивний» (16+)
17.20 Х/ф «Шпигун по сусідству»

УТ1

ІНТЕР
05.50 Мультфільм
06.40 Х/ф «Вулицями комод водили»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Рай і пекло»
11.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження. Америка»
12.00 Х/ф «Шалено закоханий»
14.00 Т/с «Жереб долі»
17.50, 20.30 Т/с «Доярка
з Хацапетівки 2»
20.00 «Подробиці»
23.30 Х/ф «Золоті небеса»
01.15 Х/ф «По сигарети» (16+)

19.10 Х/ф «Супернянь» (16+)
21.00 Х/ф «Супернянь 2» (16+)
22.50 Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
01.00 Х/ф «Містер Крутий» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:30 Брама часу
10:30 Великі танкові битви
12:20, 21:00 Походження речей
14:20 Дивовижний Ізраїль
16:10 Відчайдушні рибалки
18:10 Запрограмовані долі
19:10 Шосте відчуття
20:10 Потойбіччя. Сни
23:00 Таємниці автокатастроф
00:50 Бандитська Одеса
04:30 Містична Україна

К1
06.00, 11.10 Т/с «H2O: Просто додай
води»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Мультфільми»
09.00 «Красуні»
10.00 «Ух ти show»
12.10 М/ф «Баранчик Шон»
13.45 «Орел і Решка. Рай та пекло»
22.20 «Їже, я люблю тебе!»
00.20 Х/ф «Пробач за кохання» (18+)
02.25 «Нічне життя»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 «Заручники правосуддя»
10.00 «Угон поAнашому»
11.00 Т/с «Перевізник» (16+)

Т Б
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06:00, 06:30 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018. Гірськолижний спорт. Даунхілл
(чоловіки). Фінал 07:05 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018. Сноуборд.
Слоупстайл. Кваліфікація (жінки) 08:30,
23:05 XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018.
Лижі. Скіатлон 15+15 км. (чоловіки).
Фінал 10:50 XXIII Зимові Олімпійські ігри
2018. Ковзанярський спорт. 5000 м
(чоловіки). Фінал 13:05 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018. Біатлон. Спринт
10 км (чоловіки) 15:05 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018. Фристайл. Могул.
Фінал (жінки) 16:55, 21:30 Олімпійська
студія 17:30, 01:10 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018. Санний спорт.
Фінал. Заїзд 3 (чоловіки) 18:30, 02:05
XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018.
Санний спорт. Фінал. Заїзд 4 (чоловіки)
19:30 XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018.
Фігурне катання. Команди (жінки, пари)
21:00 Новини

2+2

Т Б
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19.00, 22.10 «Слідство ведуть
екстрасенси»
21.00 «Один за всіх 2018»

ICTV

18.00 Одного разу в Одесі
19.00 Танька і Володька
21.00 М/ф «Епік»
23.00 Х/ф «Перлина Нілу»
01.00 ООН
01.30 БарДак

16.00 Радіодень «Життя» 16.20
Суспільний університет 16.50, 18.55,
06.00 Мультфільми
19.50 Служба розшуку дітей 17.10
08.00, 13.05 «Відеобімба»
Схеми 17.40 Муз. фільм «Україна, мов
00.30 Х/ф «Коти проти собак»
10.00, 18.15 «Спецкор»
калина» 2 ч. 18.00 Т/ф «Гнат Юра. На
02.05 Служба розшуку дітей
10.35, 18.45 «ДжеДАІ»
перехресті часу» 18.40, 19.55 Лайфхак
11.05, 17.10 «Загублений світ»
МЕГА
українською 20.00 Азбука смаку 20.13
ФУТБОЛ1
12.05 «ДжеДАІ. Дайджест 2017»
Невгамовні дослідники 20.50 Казки
06:00 Бандитська Одеса
15.15 Х/ф «Чужий 4: Воскресiння»
06.00 Ліверпуль A Тоттенгем. Чемпіонат Сашка Лірника
07:20 Правда життя
(16+)
Англії
08:20, 17:00 Найнебезпечніші тварини 19.20 Т/с «Перевізник» (16+)
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
07.50, 01.10 «LaLiga Chronicles».
09:20 Дивовижний Ізраїль
НОВА ВОЛИНЬ
23.00 «Змішані єдиноборства. UFC»
Чемпіонат
Іспанії
10:20 Місця сили
01.30 «Нове Шалене відео
07:00,
07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
08.10
Леванте
A
Реал.
Чемпіонат
Іспанії
11:20 СмартAшоу
поAукраїнськи»
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
12:20 Україна: забута історія
02.20 «Облом.UA.»
13:30,
17:00,
19:00 Новини 09:00
10.20 Матч 1. 1/2 фіналу. УЄФА ЄВРОA
13:20 Місто, яке зрадили
Серіал «Роксолана» 13:43, 19:30 «Тема
2018 з футзалу
ZIK
14:10, 04:20 Містична Україна
11.15 Вотфорд A Челсі. Чемпіонат Англії дня» 14:10 Фольк A music 15:00
15:10, 21:40 Відчайдушні рибалки
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші про
13.00 Матч 2. 1/2 фіналу. УЄФА ЄВРОA Надвечір’я. Долі 16:00 РадіоДень
16:00, 20:50 Скарби зі звалища
головне. Ранок 09:15, 15:15, 03:30
«Життя +» 16:20 Суспільний університет
2018 з футзалу
17:50, 22:40 Під іншим кутом
«Дзеркало історії» 10:35 «Прямим
13.55, 03.40 Шахтар A АІК. Dubai Cup 17:13 «Схеми» 17:30 «Протилежний
18:50 Таємниці автокатастроф
текстом» 12:00 Перші другі з Наталією
погляд» 18:25 «Офлайн» 19:55 «Грані»
2018
Влащенко 12:40 Живе багатство
19:50, 23:40 Великі танкові битви
16.00 Чемпіонат Іспанії. Передмова до 20:30 Новини. Сурдопереклад
України 13:00 Перші про головне. День
00:30 Прихована реальність
туру. Прем’єра
АВЕРС
16:05 HARD з Влащенко 17:00 Перші 16.30 Атлетіко A Валенсія. Чемпіонат
К1
про головне. Вечір 19:15 VOX POPULI
06.00, 18.00, 00.35 Шляхами Волині
Іспанії
20:00 FACE 2 FACE з Тетяною
06.30, 15.30 М/с «Тачки» 07.00,
05.10 «Рецепти щастя»
18.20 Тоттенгем A Ньюпорт Каунті.
08.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30
06.00 Т/с «H2O: Просто додай води» Даниленко 21:00 «Перші про головне»
Кубок Англії
21:30 «Народ проти!» 00:30 Історична 20.10 Світ Прем’єрAЛіги
Новини «На часі» 07.35, 09.00, 02.00
06.30 «TOP SHOP»
правда з Вахтангом Кіпіані 02:00
Завтра сьогодні 08.35 Феєрія мандрів
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
20.40 Арсенал A Евертон. Чемпіонат
Концерт
03:00
«DROZDOV»
05:00
09.30 Інша сторона 10.00 В гостях у
08.20 «Файна Юкрайна»
Англії
Художній
фільм
Добрячка 10.30 Мультфільми 11.00,
09.15, 16.10 Т/с «БеверліAХілс, 90210»
22.50 «Сіткорізи»
11.10 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
23.20 Свонсі A Ноттс Каунті. Кубок Англії 20.00 Т/с «Пані покоївка» 12.00, 21.00
ТЕТ
12.10, 18.00 «Орел і Решка»
01.30 Ейбар A Севілья. Чемпіонат Іспанії Євромакс 12.30 Волинський портрет
13.00, 23.00 МузейОк 13.30 Шукаємо
03.20, 05.30 ТопAматч
13.10, 19.00 «Орел і Решка. Незвідана 05.40, 06.00 Корисні підказки
таланти 14.00, 18.30, 22.00 Вголос
06.20 Байдиківка
Європа»
14.10, 01.05 Подорож в країну Джазу
06.45 ТЕТ Мультиранок
РТБ
14.10, 20.00 «Орел і Решка. Ювілейний 09.25 Х/ф «Стрибок вгору»
15.00 Чарівна майстерня 15.20
2»
07.00
Ранкове
шоу
07.30,
08.00,
Англійські Класи 16.00 Рожеві окуляри
11.00 Т/с «Усі жінки A відьми»
08.30
Новини
09.00
Х/ф
«Роксолана»
15.10, 21.00 «Орел і Решка.
16.30 Сад. Город. Квітник 17.00 Джем
12.00, 02.30 ПанянкаAселянка
20
с.
13.30,
17.00,
19.00,
20.30
Навколосвітня подорож»
19.00, 22.15, 03.05 Т/с «Справа
13.00 Готель Галіція
Інформаційний
випуск
«День»
13.40,
22.00 «Вірю не Вірю»
Дойла» 23.30 Глобал 3000 04.00 Худ.
14.00, 17.00 Країна У
19.25 Тема дня 14.10 Фолькмюзик
00.00 «КВН»
фільм «Злочин з багатьма
14.30, 03.20 Віталька
(дорослий) 15.10 Надвечір’я. Долі
02.35 «Нічне життя»
невідомими»
16.00 Казки У Кіно

Т Б
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22.50 Х/ф «Затійники» (16+)
00.50 Х/ф «Шафер напрокат» (18+)

МЕГА
06:00, 05:30 Бандитська Одеса
07:30 Брама часу
10:30 Великі танкові битви
12:20, 21:00 Походження речей
14:20 Дивовижний Ізраїль
16:10 Відчайдушні рибалки
18:10 Полювання на НЛО
19:10 Зворотний бік Місяця
20:10 Академік Корольов
23:00 Таємниці автокатастроф
00:50 Професія A альфонс
01:40 Ліліпути
02:30 Ілюзії сучасності

05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.30 Факти
06.00 Інсайдер
07.50 Т/с «Код Костянтина» (16+)
09.40 Т/с «Відділ 44» (16+)
12.20, 13.00 Х/ф «Містер Бін в
Америці»
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф «Ілюзія обману» (16+)
16.20 Х/ф «Ілюзія обману?2» (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
УКРАЇНА
20.35 Х/ф «Паркер» (16+)
06.30 Сьогодні
22.50 Х/ф «Без компромісів» (16+)
К1
07.10 Зірковий шлях
09.10 Т/с «Хірургія. Територія кохання» 00.40 Т/с «Морська поліція. Спецвідділ» 05.10 «Рецепти щастя»
(16+)
(12+)
06.00, 11.10 Т/с «H2O: Просто додай
02.10 Провокатор
13.10 Т/с «Коли на південь полетять
води»
журавлі»
06.30 «TOP SHOP»
НОВИЙ
КАНАЛ
17.00, 21.00 Т/с «ДочкиAмачухи»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
19.00, 03.00 Події тижня з Олегом
03.00, 02.50 Зона ночі
08.20 «Мультфільми»
1+1
Панютою
05.50 СтендапAШоу
09.00 «Красуні»
06.10 ТСН: «Телевізійна служба новин» 20.00 Головна тема
06.44, 09.14 Kids Time
10.00 «Ух ти show»
07.05 «Українські сенсації»
23.10, 02.10 Т/с «Принцеса і
06.45 М/с «Дракони: Перегони
12.10 Х/ф «Велике весілля» (16+)
08.00 «Сніданок. Вихідний»
жебрачка»
безстрашних»
14.00 «Орел і Решка.
09.00 «ЛотоAзабава»
01.40 Телемагазин
07.40 Х/ф «Елвін і бурундуки 2»
Перезавантаження»
03.50 Історія одного злочину (16+)
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
09.15 Х/ф «Протистояння» (16+)
15.50 «Орел і Решка. Рай та пекло»
10.00 «Громада на мільйон»
11.00
Х/ф
«Відчайдушні
напарники»
00.20 «КВН»
СТБ
11.10, 12.10, 13.15 «Світ навиворіт A
(12+)
02.50 «Нічне життя»
5: Індонезія»
07.00 «Хата на тата»
13.10 Х/ф «Обладунки Бога: У
09.00 «Все буде смачно!»
14.55 «Ліга сміху»
пошуках скарбів» (16+)
2+2
10.00 «Караоке на Майдані»
19.30, 05.00 «ТСНAТиждень»
15.30 Х/ф «Супернянь» (16+)
06.00 Мультфільми
11.05 «Євробачення 2018»
21.00 «Голос країни 8»
17.10 Х/ф «Супернянь 2» (16+)
08.00 Бушидо
15.00 «Наречена для тата»
23.10 «Viva ! найкрасивіші 2018»
19.10 Х/ф «Супералібі» (16+)
09.00 «Заручники правосуддя»
17.00, 23.10 «Я соромлюсь свого
00.35 «Світське життя»
21.00 Х/ф «Не гальмуй» (12+)
10.00 «Угон поAнашому»
тіла 5»
01.35 «Вечірній Київ»

12.50 Т/с «Ментівські війни. Київ» (16+)
16.25 Х/ф «Таємниця татуйованої
мумії»
18.20 Х/ф «Миротворець» (16+)
20.15 Х/ф «Викуп» (16+)
22.15 Т/с «Зустрічна смуга» (16+)
00.10 «Нове Шалене відео
поAукраїнськи»
02.05 «Облом.UA.»

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші про
головне. Вечір 08:45 Вижити в Україні
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

ТЕТ
05.40, 06.00 Корисні підказки
06.20 Байдиківка
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 М/ф «Листоноша Пет»
11.30 Х/ф «Золота зима»
13.00 Казки У
14.00 Рятівники
16.00 Т/с «Найкращий» тиждень мого
життя» (16+)
18.00 Х/ф «Перлина Нілу»
20.00, 21.30, 23.00 Танька і Володька
20.30, 22.00, 23.30 Одного разу в
Одесі
21.00, 22.30 Одного разу під Полтавою
00.00 Теорія зради
01.00 ООН

11.00 «Загублений світ»
13.55 Т/с «Зустрічна смуга» (16+)
15.50 Т/с «Перевізник» (16+)
17.45 Х/ф «Безодня»
21.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
23.15 «Змішані єдиноборства. UFC»
01.45 «Нове Шалене відео
поAукраїнськи»
02.35 «Облом.UA.»

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 «Завтра вже сьогодні» 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.
Ніжин 17:00, 00:00 «Дзеркало історії»
17:30 «Стежками війни» 18:00 «DROZA
DOV» 18:25, 01:00 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 20:00 HARD з
Влащенко 21:00, 04:00 Художній
фільм 22:30 «Кубала, Морено і Мончон»
05:20 Концерт

Відеопоезія Рівненщини 17.15 Муз.
фільм «Пісенковий Барвінок» 17.40
06.00 Еспаньйол A Барселона.
Перехрестя правди 18.05 Без права на
Чемпіонат Іспанії
забуття 18.30 Азбука смаку 18.45 Так
07.45 Чемпіонат Іспанії. Передмова до було 19.00 Інформаційний випуск
туру
«День» 19.30 Суботня тема 20.00
08.15 Чемпіонат Англії. Передмова до Розсекречена історія (три сезони) 20.50
туру. Прем’єра
Казки Сашка Лірника
08.45 «LaLiga Files». Чемпіонат Іспанії
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
09.30 Світ Прем’єрAЛіги
НОВА ВОЛИНЬ
10.00, 16.30, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Атлетік A ЛасAПальмас. Чемпіонат 07:00 «Школа Мері Попінс» 07:15
Іспанії
«Казки Лірника Сашка» 07:30 «Як це?»
12.05 Шахтар A АІК. Dubai Cup 2018.
08:00 «Ранок «Нової Волині» 09:45
13.50 Чемпіонат Англії. Передмова до «Мистецькі історії» 13:30 «Музичний
туру
проспект» 13:43 «Тема дня»
14.15 LIVE. Тоттенгем A Арсенал.
(сурдопереклад) 14:13, 15:10, 16:00
Чемпіонат Англії
Серіал «Роксолана» 17:00 «Натхнення»
15.25, 17.55, 19.30 Футбол Tables
17:25 «Волинська веселка» 17:55 Т/ф
16.50 LIVE. Евертон A Кристал Пелес. «Сині маки з ранкового сну» 18:25 «Урок
Чемпіонат Англії
для батьків» 19:00 Новини.
18.55 LIVE. Матч за 3Aє місце. УЄФА
Сурдопереклад 19:30 «Тема дня» 20:00
ЄВРОA 2018 з футзалу
«Розсекречена історія»
20.10 LIVE. Леганес A Ейбар. Чемпіонат
Іспанії
АВЕРС
21.25, 23.40, 01.40, 03.45 ТопAматч 06.00 Мультсеріал «Літаючий будинок»
21.40 LIVE. Реал A Сосьєдад. Чемпіонат 06.30 Феєрія мандрів 07.00 Всім
Іспанії
малятамAтрулялятам 08.00, 09.00,
23.50 Вільярреал A Алавес. Чемпіонат 18.45, 21.30, 00.00, 02.30 Новини
Іспанії
«На часі» 08.35, 18.00 Глобал 3000
01.55 Ман Сіті A Лестер. Чемпіонат
09.35 В гостях у Добрячка 10.00
Англії
Мозаїка батьківства 10.30 Волинський
03.55 Малага A Атлетіко. Чемпіонат
портрет 11.00 2 Я A одне життя 12.00
Іспанії
Чарівна майстерня 12.30 Концерт «Мій
рідний край» 14.00, 00.25, 02.55 Т/с
РТБ
«Справа Дойла» 18.40, 21.55 Вголос
07.00 Казки Лірника 07.10 Хочу бути 19.00 Актуальне інтерв’ю 19.30
07.30 Хто в домі хазяїн 08.00 Ранкове Завтра сьогодні 20.00, 02.00 МузейОк
шоу 09.45 Мистецькі історії 13.30
20.30 Євромакс 21.00 Огляд світових
Відеопоезія 13.35 Служба розшуку
подій 22.00 Худ. фільм «Пощастить в
дітей 13.40 Тема дня 14.10 Х/ф
коханні» 23.30 Шляхами Волині
«Роксолана» 16, 17, 18 с. 17.10
05.15 Джем

ФУТБОЛ1

00.00 Теорія зради
01.00 Х/ф «Білий птах з чорною
ознакою»
02.30 ПанянкаAселянка
03.20 Віталька

ФУТБОЛ1
06.00 Тоттенгем A Арсенал. Чемпіонат
Англії
07.45 Світ Прем’єрAліги
08.15 Евертон A Кристал Пелес.
Чемпіонат Англії
10.00, 16.00, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Матч. Фінал. УЄФА ЄВРОA 2018 з
футзалу
11.50, 16.20, 17.00, 19.10, 21.25,
23.40, 01.40, 03.45 ТопAматч
12.05 Реал A Сосьєдад. Чемпіонат
Іспанії
13.55 LIVE. Гаддерсфілд A Борнмут.
Чемпіонат Англії
14.55, 18.00, 20.15 Футбол Tables
16.30 Журнал Ліги чемпіонів
17.10 LIVE. Барселона A Хетафе.
Чемпіонат Іспанії
19.25 LIVE. Сельта A Еспаньйол.
Чемпіонат Іспанії
21.40 LIVE. Валенсія A Леванте.
Чемпіонат Іспанії
23.50 Ньюкасл A МЮ. Чемпіонат Англії
01.55 Саутгемптон A Ліверпуль.
Чемпіонат Англії
03.55 Севілья A Жирона. Чемпіонат
Іспанії

розшуку дітей 13.40 Тема дня 14.10
Х/ф «Роксолана» 19, 20 с. 16.10
Фольмюзик. Діти 17.00 Світло 18.10
Перехрестя правди 18.30 Почерк долі.
Микола Пасічник 19.00 Роздягалка
19.30 Т/ф «Платон Костюк. Над
океаном часу» 20.00 Розсекречена
історія (три сезони) 20.50 Казки Сашка
Лірника

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 «Школа Мері Поппінс» 07:15
«Казки Лірника Сашка» 07:30 «Як це?»
08:00 «Хочу бути» 08:30 «Хто в домі
хазяїн» 09:00 «Ранок «Нової Волині»
09:45 «Мистецькі історії» 13:30, 18:25
«Музичний проспект» 13:43 «Тема дня»
14:13, 15:10 Серіал «Роксолана» 16:00
Фольк A music. Діти 17:00 «Світло»
18:00 «Кошик творчих ідей» 19:00
«Роздягалка» 19:20 Д/ф «У полоні
пристрасті Наталії Долі» 20:00
«Розсекречена історія»

АВЕРС

06.00 Мультсеріал «Літаючий будинок»
ТЕТ
06.30 Феєрія мандрів 07.00 Всім
малятамAтрулялятам 08.00, 09.00
05.40, 06.00 Корисні підказки
Новини «На часі» 08.35 ЗавтраAсьогодні
06.20 Байдиківка
09.35 Рандеву 10.00 Духовність 10.30
06.45 ТЕТ Мультиранок
Малюваки 11.00 Мультфільми 12.00
09.50 Х/ф «Стрибок вгору»
Чарівна майстерня 12.30 Благодатна
11.15 Х/ф «Русалонька»
купіль 13.00 Джем 14.00, 00.35, 03.05
12.30 Казки У
Т/с «Пані покоївка» 18.00 Огляд світових
14.00 Рятівники
РТБ
подій 18.30, 21.30, 00.00, 02.30
16.00 Т/с «Найкращий» тиждень мого
07.00 Казки Лірника 07.10 Хочу бути Новини «На часі». Спецвипуск 19.05
життя» (16+)
Худ. фільм «Пощастить в коханні»
07.30 Хто в домі хазяїн 07.45 Як це
18.00 М/ф «Епік»
20.40 Життя в цифрі 21.00 Завтра
20.00, 21.30, 23.00 Танька і Володька 08.00 Школа МП 08.15 Штрихи з
сьогодні 22.05 Худ. фільм «Сніговики»
натури 08.30 Молодіжний прорив
20.30, 22.00, 23.30 Одного разу в
09.00 Ранкове шоу 09.45 Мистецькі 23.30 Шляхами Волині 02.00 МузейОк
Одесі
21.00, 22.30 Одного разу під Полтавою історії 13.30 Відеопоезія 13.35 Служба 05.30 Волинський портрет

Зимові візерунки

Рівнянка Тетяна Мельничук показала, що мороз
малює не лише на склі —
його пейзажі на асфальті
просто неймовірні.

№ 2 (26)
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Візитівка
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«Заплутана історія»

«ЗАПЛУТАНА
ЗА
АПЛУ
УТАН ІСТОРІЯ» — американський 3D-мультфільм,
створений за казкою Братів Грімм «Рапунцель». В Україні прем’єра
відбулася 16 грудня 2010 року.
Маленькою дівчинкою головну героїню викрала лиходійка Ґотел.
Вона розчісує дівчині волосся, щоб залишатися вічно молодою.
Щороку в день свого народження принцеса бачить у небі літаючі
ліхтарики (і навіть не здогадується, що їх запускають на її честь).
Дівчині цікаво, що ж то таке, тож вона відбирає у Фліна, який шукав
притулку у вежі, вкрадену діадему, обіцяючи повернути її, якщо
він допоможе втекти та потрапити на Фестиваль ліхтарів. Флін
погоджується. Тепер Рапунцель чекають неймовірні пригоди: втекти
від злої відьми, повернутися до давно покинутих батьків, відновити
королівську
к р
ко
ролів
всь спадщину, ну і, звісно ж, знайти справжнє кохання.

10-річна Світлана Супрун із смт Мар’янівка Горохівського району зобразила прощання Сніговика
з Дідом Морозом.

аж

ні

З українською приказкою «Коса —
дівоча краса» не посперечається
ніхто. А нашій сьогоднішній гості
розкішне волосся довжиною
21 метр, що має ще й чарівні
властивості, принесло дуже багато
пригод. І для вас, любі маленькі
читачі, є цікаві заплутані завдання
— будемо шукати розгадки разом із
Рапунцель!

Допоможіть Рапунцель вибратися з вежі.

Заплутані доріжки

Знайдіть двох однакових коней Максимусів.
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Розмалюй

Пильним оком

За
Загадки

Ви сидите в літаку, спереду
кінь, позаду автомобіль. Де
ви є?
(На каруселі)

(Якщо не буде дощу)

На яке запитання ніколи не

можна відповісти «так»?
(Ти спиш?)

У якому випадку двоє дітей,
дві собаки і четверо дорослих
не намокнуть, заховавшись
під одну парасольку?

Відшукайте на
картинці зазначені
и.
предмети.
и—3
Метелики
Книга
к
Стільчик
Банка
Колосок
Троянда
Діадема
я
Шпаківня

Триває конкурс
«Зимові візерунки».
Чекаємо ваших
фотографій на снігу,
творів про зиму,
малюнків. Найкращі
будемо публікувати. Переможець
традиційно отримає
подарунок.
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НЕРУХОМІСТЬ
l Терміново у с. Бережанка Горохівського
району продається газифікований шальований дерев’яний будинок (35 км від Луцька). Є
мурована літня кухня (газифікована), хлів, погріб, клуня, вода, садок, 50 соток землі. Зручний доїзд. Усе приватизоване. Тел.: 050 24 69
802, 099 19 97 628.
l Продається у с. Одеради Ківерцівського
району приватизована дерев’яна хата (2 кімнати) з усіма надвірними спорудами. Є льох,
літня кухня, хлів, земельна ділянка (0.15 га).
Зручний доїзд. Ціна договірна. Тел.: 099 61 14
778, 096 30 03 360.
l Продається у с. Сільце Горохівського району будинок (96 кв. м, 4 кімнати, газ, світло,
2 котли, веранда, літня кухня), гараж, льох, садок, земельна ділянка (0.4 га). Ціна договірна.
Тел.: 097 16 49 430, 097 41 73 639.
l Продається однокімнатна квартира у
Луцьку (просп. Соборності, цегляний будинок,
6 поверх, житлова площа — 39 кв. м). Тел. 099
01 41 375.
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 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 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 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 садиба в центрі
смт Ратне. Є газифікований будинок, земельна ділянка, прибудинкові споруди. Ціна договірна. Власник. Тел.: 095 69 79 199, 097 82 67
418.
l Продається земельна ділянка під забудову
(м. Ківерці). Тел. 099 02 78 610.
l Недорого продається земельна ділянка
(0,25 га) під забудову у с. Копачівка Рожищенського району. Є усі документи. Тел. 067 74 40
542.
l Продається земельна ділянка (0.20 га, під
забудову, с. Тростянець Ківерцівського району). Тел. 098 71 18 983.
l Продається приватизована земельна ділянка (0.16 га) у с. Городище-1 Луцького району (3 км від Луцька). Тел.: 096 84 51 016, 050
52 41 872.
l Продається приватизована земельна ділянка (0.25 га) у с. Велика Яблунька Маневицького району (поряд — головна траса). Тел.: 095
42 21 163, 067 33 63 506.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Москвич-2140»,
1988 р. в. Ціна за домовленістю. Тел. 095 15 19
125.
l Куплю автомобіль ВАЗ-2106. Тел. 066 54
47 645.
l Продається автомобіль ВАЗ-2104, 1990 р.
в., у доброму стані. Тел. 066 60 95 432.
l Продається комплект запчастин до автомобіля УАЗ-469. Тел. 096 24 22 020.

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
l Продається кузов автомобіля УАЗ-469 (за
ціною металобрухту). Тел. 096 24 22 020.
l Куплю кузов (самоскид) до КрАЗ, ЗІЛ, ГАЗ.
Тел. 095 72 82 017.
l Продаються автомобілі ВАЗ-21099, 2006
р. в., 1.5 бензин, чорний колір, а також ЗІЛ
ММЗ-554 М, 1990 р. в. Ціна договірна. Тел.:
066 18 02 614, 097 95 62 187.
l Продається одновісний причіп (2.5 х 1.7),
заводська база («кухня військова»), перероблений. Тел. 067 27 58 881.
l Куплю автомобіль у будь–якому стані (на
українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099 73 74 388, 098 91
93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
l Продається нова решетна віялка. Тел. 066
71 51 662.
l Продається причіп 2 ПТС-4 (на кругу). Тел.
097 18 23 785.
l Продам: зернову сівалку СЗУ-3.6, дворядну навісну картоплекопачку (білоруського виробництва), корзину зчеплення на ЮМЗ, задні
диски до тракторів МТЗ, ЮМЗ, Т-40, циліндри і
розподільники на «рачок», гідроциліндр 2 ПТС4. Все у доброму стані. Тел. 095 43 85 889.

l Продається нова зернодробарка
(380 V, 20 хв/центнер, компактна, економна). Недорого. Тел. 093 62 35 015.
l Продається трактор МТЗ-80, 1992 р. в., у
робочому стані, вузькі колеса. Тел. 097 18 23
785.
l Продається комплект запчастин до трактора МТЗ. Тел. 096 24 22 020.
l Продається новий плуг ПЛН 2-30 до тракторів Т-25, Т-40 (Горохівський район). Тел. 067
13 51 291.
l Продається причіпний обприскувач
ОВП-2000 л. Тел. 097 18 23 785.
l Продам: двигун Д-240, КПП, промежутку
МТЗ-80. Тел. 098 51 69 673.
l Продаються сівалка СЗУ-3.6 у доброму
стані, комбайн «Джон Дір-940». Тел. 095 72 82
017.
l Продам: трактори Т-25, 1990 р. в., МТЗ-82,
1994 р. в. (привезені з Польщі. Недорого), а також сівалки, саджалки, преси та іншу с/г техніку. Тел.: 067 12 53 737, 099 08 34 091.
l Продається трактор Т-16 М (грейферний
навантажувач). Недорого. Тел. 066 38 05 882.
l Недорого продається зернозбиральний
комбайн «Джон Дір-430» (або обміняю на трактор МТЗ). Тел. 096 72 22 134.
l Продається зернозбиральний комбайн
«Клаас Протектор», шир. жатки — 3.70, двигун
— 6 циліндрів перкінс, січкарня, гаражне збереження. Тел. 066 96 94 045.
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 Продається трактор Т-25 (з інвентарем).
Тел. 068 72 54 213.
l Продам: сівалки кінні та тракторні на 15,
17, 23, 26, 30 анкерів, а також сівалки з баком
на міндобриво, копачки «Кухман» (на дві шми-
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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, щебінь 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, 097 34 43 386.
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 Продається жеребець (1 рік 6 міс.) у с. Несвіч Луцького району. Ціна 12 000 грн. Тел. 095
82 58 324.
l Продаються у Луцькому районі тільні корова, телиця (отел у березні, квітні). Тел.: 095
78 02 653, 098 10 81 628.
l Продається молода тільна корова. Терміново. Тел. 096 62 87 309.
l Продається теличка (4 міс., чорно–ряба
масть). Ціна за домовленістю (Луцький район). Тел. 050 80 42 637.
l Продається теля (2 міс.) на корову. Тел.
095 56 32 494.
l Продається телиця від молочної корови.
Тел.: 068 87 52 571, 066 30 75 162.
l Продається в Іваничівському районі спокійна лошиця (1 рік 8 міс., з російських ваговозів). Тел.: 098 37 53 273, 095 46 04 637.
l Продам тільну корову (10 років, отел у лютому). Ціна 19 000 грн. Торг (Луцький район).
Тел. 097 60 53 792.
l Куплю корів, биків, коней, телят. Тел. 068
91 57 460.
l Продається кобила (Луцький район). Тел.:
067 96 73 400, 068 33 58 602.
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 теля (живою вагою). Тел. 098 28 15
167.
l Куплю: ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого.
Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l 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, 098 52 12 186.

Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua

Сьогодні минає 5 років, як відійшла у Вічність дорога і близька нам людина, єдина
донечка і мама
Тетяна Ігорівна
ЄВСЄЄВА.
Серце матері розривається і плаче від
страшенного болю. Спливає час, але живе у
пам’яті і серці твій світлий образ. Нам так
тебе не вистачає. Поки ми живі — ти завжди з нами і світла
пам’ять про тебе житиме у наших серцях. Нехай Господь
Бог оберігає твою щиру, відкриту душу у Царстві Небеснім.
Усіх, хто знав дорогу нам людину, просимо згадати і пом’янути добрим словом і щирою молитвою.
З глибоким сумом
мама, донечка, свати.
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ги), «Шмутцер», картоплезбиральний комбайн
«Хассія». Тел.: 096 85 85 455, 098 11 67 547.
l Продається трактор Т-25 у доброму стані (привезений з Польщі). Тел.: 050 28 69 222,
097 14 20 540.
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 Продається трактор ЮМЗ у доброму стані
(м. Горохів). Тел.: 096 16 24 287, 050 95 15 625.
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 Продається тридверна шафа–купе (б/в, у
доброму стані, світло–коричневого кольору,
розібрана, є дзеркало. Висота з антресоллю
— 2.40, без антресолі — 1.70, довжина — 1.30,
ширина — 0.59). Ціна 2 500 грн. Можлива доставка з Луцька (6 грн/км). Тел.: 096 50 15 971,
095 89 04 960.
l Недорого продам двокамерний холодильник « Electrolux » (висота — 2.00, ширина — 0.60 см, б/в, робочий, у доброму стані). м. Луцьк. Тел. 050 28 52 044.
l Недорого продаються дерев’яні вагонка
з ялини, сходи з бука та комплектуючі до них.
Можлива доставка. Тел.: 066 07 40 396, 067 94
80 197.
l Продається вертикально-фрезерний станок по дереву. Тел. 095 13 00 948.
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 дрова рубані (твердої породи).
Надаю послуги автомобілем ЗІЛ (самоскид).
Тел. 066 70 37 197.

ПОСЛУГИ
l Здам в оренду палатку для святкування
весіль. Тел.: 050 25 35 255, 097 59 02 816.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублену

картку водія (№ UAD
0000033704000), видану Державним підприємством «Державний автотранспортний
науково-дослідний і проектний інститут» від
21.04.2015 р. на ім’я Коцюбинський Василь
Петрович, вважати недійсною.

ПАМ’ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, СУМУЄМО
5 лютого минає 5 років відтоді, як на 71-му році життя, після важкої невиліковної хвороби, завершив свою земну дорогу
чудовий господар, новатор, вірний син своєї землі, великий
життєлюб, непересічна, добра, мудра людина
Андрій Дмитрович
МАКСІМОВ.
Його життя було тісно пов’язане з історією сіл Щурин,
Квітневе, Тристень, колгоспу «Світанок» Рожищенського
району, з долями багатьох людей. На якій би посаді він не
трудився, найперше дбав про результати своєї роботи, про те,
щоб бути корисним і потрібним, щоб жодного дня не прожити марно. Працею його невтомних рук, чутливістю доброго серця, масш-
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табністю мислення зроблено багато добрих справ. Душевність,
простоту та порядність вважав безцінним скарбом, а молодих
навчав мудрої науки, як треба жити, працювати, любити людей
і рідну землю.
Пам’ять нетлінна. І вона навіки збереже у наших серцях
світлий образ дорогого чоловіка, найкращого тата, люблячого
дідуся, надійного друга, уважного колегу. Як не вистачає його
підтримки, поради, доброго, жартівливого, дотепного
слова. Хай рідна земля, виплекана твоїми дбайливими,
працелюбними руками, буде тобі пухом! Вічна пам’ять!
З великим сумом і скорботою
дружина, діти, онуки, друзі.
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Фото Сергія НАУМУКА.

n На власні очі

Леонід Калюх (ліворуч) та Юрій Палюх знають усі закутки
рожищенських лісів.

За день вдалося побачити сліди диких кіз і полюбуватися
замерзлою річкою Стохід.

ського району. Але його...
спиляли на металолом.
Юрій додає, що саме
на вершині пагорба росте
незвичайна трава: коли
навколо все уже пожовтіє,
вона ще зелена, і з весни
росте найшвидше. Разом
заходимо в кущі і справді бачимо латку яскравої
зелені. Начебто стоїмо не на
моріжку, а на озимині.
Того дня жодного порушника ми так і не впіймали.
Може тому, що дедалі щільніше контролюють «зелене
море» Волині? Бо добрий
лісівник їх «відчуває». Наостанок Володимир Мирка
розповів на цю тему таку
історію. Пізно ввечері лісник
присів на порозі покурити.
Стояла тиха місячна ніч.
І подумалося йому: «А що
я робив би у таку ніч, якби
був браконьєром? Узяв би
пилку і пішов у ліс». Недовго
міркуючи, він подався у свої
квартали. У діброві почув,
що працює бензопила,
і затримав порушника. От
на таких людях і тримається
слава галузі. n

З ПАНСЬКОГО ПАГОРБА ПОРУШНИКІВ
ВИДНО НА БАГАТО КІЛОМЕТРІВ
У нашому краї вперше в Україні створено рейдові бригади,
які ловлять браконьєрів та крадіїв лісу
Сергій НАУМУК

ЗАЛИШИЛИСЯ
ЛИШЕ «ЯРІ»
Неозорі ліси Волині час
від часу приваблюють до
себе любителів незаконного
полювання та лісопорушників. От і нещодавно біля
озера Люб’язь у Любешівському районі співробітники
національного природного
парку «Прип’ять — Стохід»
натрапили на охочих постріляти у недозволеному місці.
Побачивши природоохоронців, чоловіки кинулися
навтьоки через замерзлу
річечку. Дарма, що лід був
тонкий і вони ризикували
провалитися. Затим сіли на
приховані в очеретах сани
і дременули. Та щастить так
далеко не завжди. Бо лісівники та екологи свою справу
знають.
У 2016 році для боротьби
з браконьєрами та крадіями лісу на Волині створили
так звані рейдові бригади.
Співробітники цих бригад
зайняті тільки виявленням
порушень.
— Такий крок уже дав
свої результати. Кількість
випадків незаконних порубок лісу зменшилася,
— розповідає директор
державного підприємства
«Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове

випадків незаконних порубок лісу
« Кількість
зменшилася. Прості селяни, які рубали ліс
здебільшого на дрова і лише іноді на продаж,
на порушення вже майже не йдуть.
підприємство «Рожищеагроліс» Володимир Мирка. —
Прості селяни, які рубали ліс
здебільшого на дрова і лише
іноді на продаж, на порушення вже майже не йдуть.
Бо це дуже клопітно. Залишилися лише ті злодюги,
які крадуть ділову деревину
на продаж, ми їх називаємо
«ярі». Але й таких у нашому
районі небагато.
Рожищенщина має свою
специфіку: лісу тут небагато
і він розкиданий у багатьох
масивах. Скажімо, у Стохідському лісництві від двох
крайніх ділянок — близько
100 кілометрів. Тож об’їхати
таку територію за один день
навряд чи можливо.
Рейдові бригади часто
залучають для роботи на
території інших районів. Це
дає змогу, з одного боку,
уникнути вироблення певних
звичок у патрулюванні, з іншого — убезпечити лісівників
від невдоволення браконьєрів. Адже іноді доводиться
затримувати у якості порушників знайомих чи односельчан. Ті могли й насолити

»

за притягнення до відповідальності. У випадку бригади цей фактор усувають,
тим більше, якщо лісівники
з іншого району.
«НІЧ ЯКА МІСЯЧНА
ЗОРЯНА ЯСНАЯ...»
ДОБРЕ ДЕРЕВА ПИЛЯТЬ
Полювати на порушників
вирушаємо разом з інженером з охорони і захисту лісу
ДП «СЛАП «Рожищеагроліс» Леонідом Калюхом та
інженером рейдової бригади
Юрієм Палюхом. Чоловіки
розповідають, що лише
вчора працювали у Маневицькому районі біля села
Троянівка. А вже сьогодні
патрулюють Рожищенщину.
Невдовзі заглиблюємося
у ліс. На виїзді розминаємося з підводою. Я не звертаю на двох чоловіків уваги,
а мої супутники встигають
оглянути віз і з’ясувати, що
це найняті працівники, які
допомагають розчищати
ліс.
Проїжджаємо кілька сіл
і наближаємося до Підгірного. На мої роздуми вголос,

n Смачного!

САЛАТ «МИСЛИВСЬКИЙ»
Ця ситна страва сподобається тим, хто полюбляє м’ясо
Інгредієнти: 300 г нежирної свинини, 2 морквини, 1 цибулина, 2 ст. л. цукру, 2 ст. л. оцту (9%), 1 банка консервованого горошку, петрушка, майонез, сіль, перець — за смаком;
олія для смаження.
Приготування. Свинину відварити, остудити, покраяти
шматочками. Моркву натерти на крупній тертці, обсмажити на олії, змішати з м’ясом. Цибулю нарізати півкільцями, додати півсклянки окропу, цукор,
оцет, маринувати 15 хвилин, після чого злити рідину. Петрушку дрібно посікти. Всипати до
м’яса цибулю, петрушку і горошок, усе добре вимішати, посолити, поперчити, заправити ма-

йонезом. Викласти в салатник і прикрасити зеленню.

чому ж так називається
населений пункт і чи є там
гора, лісівники пропонують
поїхати і подивитися. Через
трохи виходимо на пагорбі,
вид з якого затуляє густий
туман. Юрій Палюх розповідає, що у ясну погоду звідси
члени рейдової бригади
у бінокль оглядають місцевість на багато кілометрів
навколо. Мовляв, видно до
сусідніх сіл. Колись тут був
панський маєток, пізніше
збудували колгоспну контору. Нині це місце позначене
густими зарослями верб.
Поруч стояв знак — бо це
найвища точка Рожищен-

Довідка «Волині-нової»:
ДП «СЛАП «Рожищеагроліс»
Загальна площа лісового фонду —
6,4 тисячі га.
Протягом 2017 року:
посаджено лісових культур на
площі 32 га;
проведено рубок на площі
262 га;
заготовлено 17,9 тисячі кубічних
их
х
метрів деревини;
реалізовано лісосировини на суму 8,3 мільйона грн;
загальний дохід від реалізації продукції —
12, 2 мільйона грн;
виявлено 18 випадків незаконних рубок деревини;
сплачено податків на суму 3,1 мільйона грн.
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