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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

n Страшне відлуння трагедії

Настоятелю Свято-Успенського храму,
що у Володимирі-Волинському,
протоієрею Ярославу Антонюку йде
84-й рік. Понад півстоліття тому лікарі
діагностували в нього рак. Про диво
зцілення священик не втомлюється
розповідати людям, які звертаються
до нього по допомогу і молитовну
підтримку

Оксана Радчук вдячна Маркіяну Омеляновичу за порятунок брата Володимира.

Учитель урятував трьох
школярів з-під льоду,
але сам не виплив…
Завтра минає 20 років з часу події, яка сталася зимового дня в селі Муравище
Ківерцівського району. Тоді педагог Маркіян Бурак витягнув із крижаної
пастки пожежної водойми трьох школярів. Сам він не зміг вибратися зі ставка,
рятуючи четвертого учня Діму Ришкевича, й загинув разом із ним. Ми їхали
в село, щоб нагадати читачам про подвиг учителя фізкультури і розповісти,
як склалося життя трьох врятованих ним школярів. Але у Муравищі нас
приголомшили несподіваною новиною: двох колишніх учнів уже немає
на цьому світі — вони трагічно загинули
Закінчення на с. 8

»

Купюри
номіналом
у 200 і 500
гривень найчастіше підробляють в Україні.
А також 100 доларів і 100 євро.
Про це повідомляє Департамент
захисту економіки Національної
поліції.

Вітаємо!

16 лю
лютого відзначає ювілейний день
народже
народження мудрий учитель, люблячий
чоловік, ттурботливий батько та дідусь, член
Національ
Національної спілки письменників України
Микола Васильович
СИДОРЧУК.
Шановний імениннику, з цієї нагоди
шл
шлемо
наші сердечні поздоровлення.
Н
Нехай
людська повага і визнання
б
будуть
з Вами завжди. Хай на Ваш
життєвий небосхил сиплеться
зорепад муз, надихає до нових
творчих ідей, а Ваш «третій» тост
для чарівних жінок звучить сотні літ.
Здоров’я міцного і щирої долі хай Бог посилає і Вас
б
береже.
Хай ваша щира поетична нива добром рясніє,
щ
щастям
процвітає.
Моліться довго на «кожен з проявів
життя».
Новими збірками хай верлібряться літа.
З найкращими побажаннями колектив
Городищенської ЗОШ І—ІІІ ступенів
Луцького району.

Своїм життям
отець Ярослав
завдячує Богу
і преподобному
старцю.
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n Героїчні сторінки нашої історії

Фото із сайту «Історична
правда».

Ватажок сотні
Григорій Перегіняк.

l 25 кілограмів відпрацьова-

них батарейок зібрали у Любомльській бібліотеці. Цей вантаж відправили у місто Дніпро на
переробку, а працівники установи
подякували небайдужим громадянам, які приносили ці елементи
живлення до пункту, а не викидали у смітник, звідки б вони
потрапляли на сміттєзвалище, а
згодом, у вигляді небезпечних
речовин, по ґрунтових водах – до
наших кранів та колодязів.
l У Нововолинську в полі-

клініці для дорослих невідомі
особи влаштували дебош.
За інформацією медиків, було
пошкоджено 16 дверей на 1-му
і 2-му поверхах та зламано 15
замків, розкидано речі з шухляд
у кабінетах. При тому вкрали
лише старий мобільний «Nokia»
вартістю 280 гривень. До того ж
хулігани влаштували в реєстратурі посиденьки: розпивали спиртні
напої, закушували консервованими салатами, які зберігали медсестри на обід, а також залишками
шоколаду та цукерок. Лікарі
просять поліцію посилити нічні
патрулювання в цьому районі.
l Майже три сотні злочи-

нів на Волині минулого року
допомогли розкрити службові
собаки. У кінологічному центрі
працює 25 тренованих псів. Усі
вони вміють долати перешкоди, шукати зброю, вибухівку,
безвісти зниклих людей, а також
знешкоджувати злочинців і навіть
мають досвід служби в АТО.
l У Луцьку сортуватимуть

сміття, щоб зменшити навантаження на полігон у Брищі.
Перший заступник міського голови Григорій Недопад розповів, що
був проведений тендер на закупівлю сміттєсортувальної станції.
Він просить лучан дотримуватися
роздільного збору сміття, адже
місто має бути чистим.
l 197 мільйонів гривень не

вистачає у бюджетах області на
видачу зарплат волинянам. Більша частина цієї суми – освітянам
та медикам. Голова облдержадміністрації зобов’язав посадовців
профільних управлінь проаналізувати цей дефіцит та дати відповідні пропозиції щодо додаткової
субвенції на утримання освітніх та
медичних закладів.

Волинський хор «Посвіт» тепло приймали на Рівненщині.

75 РОКІВ ТОМУ УПІВЦІ АТАКУВАЛИ
РАЙЦЕНТР ВОЛОДИМИРЕЦЬ
І ВИЗВОЛИЛИ З РУК НАЦИСТІВ ПОБРАТИМА
Це був перший бій повстанського підрозділу проти гітлерівських окупантів
Причина атаки на рівненський Володимирець, як пише «Історична правда»,
лежала на поверхні: на початку лютого
німці арештували активного діяча ОУН
на Сарненщині «Діброву». Було відомо,
що його утримують у підвалі будинку німецької жандармерії у Володимирці.
На той момент у цьому райцентрі
основні окупаційні сили мали в своєму
складі 30 німецьких жандармів, 70 російських козаків (колишніх військовополонених Червоної армії) та 80 узбеків
(також колишніх радянських бранців).
Ростислав КУШНІРУК

7 лютого цього року
у Володимирці на
Рівненщині урочисто відзначили 75-у
річницю цього першого наступального бою. У районному історичному музеї відбулося відкриття оновленої
експозиції «Діяльність УПА
на Поліссі». Приємно, що
для виставки використали
матеріали та інфографіку,
розроблену
Українським
інститутом
національної
пам’яті.
Вшанувати героїв-упівців зібралися у центрі міста
місцеві мешканці та гості
з Рівненської і Волинської
областей. До громади звернулися голова райдержадміністрації Володимир
Хоружий, заступник голови
райради Володимир Савонік та помічник народного
депутата Василя Яніцького
Оксана Слободзян.

А

Попри те, що ні козаки, ні узбеки не
відзначалися особливо високим рівнем
боєздатності, все ж операція була доволі ризикованою з огляду на достатньо
численний гарнізон. Повстанцям мали
сприяти несподіванка та нічна пора.
Незважаючи на те, що сотня Григорія Перегіняка («Довбешки/Довбенка», «Коробки») складалася з людей
недостатньо підготовлених і не надто
добре озброєних, завдяки блискавичності нападу акція вдалася. Під час наскоку було захоплено казарми козаків і

Пам’ятний знак першому бою УПА (автор проекту – Тетяна Бачинська)
відкривала одна з кращих
учениць Володимирецького районного колегіуму
Юлія Юрчик.

приміщення жандармерії.
Убито 7 осіб, у тому числі 3 козаків та 4 німців (серед них і коменданта
жандармерії), 6 козаків було виведено
із собою і після допиту страчено в лісі
неподалік Володимирця.
Визволено з ув’язнення також
«Діброву», захоплено 20 карабінів,
65 ковдр і доволі багато амуніції. Втрати
сотні невеликі — 1 вбитий і 2 поранені.
Після блискавичної атаки, користуючись безладом, що запанував у містечку, сотня швидко відійшла з райцентру…

11-го класу Володимирецького районного колегіуму
Максим Самчук розповів
історію бою сотні Григорія
Перегіняка. Краєзнавець
Володимир Мозоль детально охарактеризував умови

повстанську славу
« Цьогоріч
оспівували 22 колективи художньої

»

самодіяльності.
Присутні хвилиною
мовчання вшанували всіх
воїнів-захисників України. Військовослужбовці
контрактної служби та
учасники АТО поклали гірлянду пам’яті.
Офіційну частину продовжив брифінг «Перший бій
УПА: крізь призму часу» у
районному будинку культури. З вітальним словом
виступив заступник голови
Волинської обласної ради
Олександр Пирожик. Учень

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

На честь історичної події встановлено
пам’ятний знак.

Цікава —
до кави!

1 місяць – 11 гривень
3 місяці – 33 гривні
6 місяців – 66 гривень
Передплатний індекс для Волині – 60304, для Рівненщини
Рів
івне
ів
н нщ
нщин
и и – 60312
ин
6031
60
312
31
2,
для решти України — 60307

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

боротьби УПА на Поліссі.
Представник Українського інституту національної
пам’яті Леся Бондарук
підкреслила значення національно-визвольної боротьби в українській історії,
розповіла про діяльність
інституту та відповіла на
запитання із залу.
Уже другий рік урочистості з нагоди першого бою
УПА у Володимирці організовує управління культури
та туризму Володимирець-

кої районної державної
адміністрації, яке очолює
Людмила Босик. Завдяки їй
відновилася традиція заходів вшанування воїнів УПА,
а на пісенний фестиваль-огляд «Повстанський гомін»
приїжджають виконавці з
усієї Рівненщини. Цьогоріч
повстанську славу оспівували 22 колективи художньої
самодіяльності. Із Волинської області на фестивалі
виступив аматорський хор
«Посвіт» Палацу культури
міста Луцька (засновник і
керівник – Ростислав Кушнірук, художній керівник і
диригент – Алла Гас). Луцькі
хористи повезли додому
фестивальний диплом
І ступеня. Усі учасники
брифінгу та фестивалю отримали сувеніри, виготовлені спеціально до 75-річчя
звільнення повстанцями
Володимирця від нацистів.
На завершення святкування
усіх частували кулішем. n

ПУБЛІКАЦІЇ, ЯКИМИ ЗДИВУЄ

«ЦІКАВА ГАЗЕТА НА ВИХІДНІ»
У П’ЯТНИЦЮ, 16 ЛЮТОГО, НА 16 СТОРІНКАХ

▶ Пройшов сталінські табори і написав нам пісню «Волиняночка»

▶ Першим тренером знаменитого
Вейна Грецкі була… його бабуся-українка!

▶ Рецепт

успішності від всесвітньо відомого Зигмунда Фрейда: «Той, хто був улюбленцем
своєї матері, через усе життя
пронесе почуття переможця»

▶ Популярний
секретом»

конкурс «Гарбуз із

▶

Газета
ЦІКАВА

на вих ідні

Схема вишивки, поради для
справжніх господинь, медична
шпальта, ціла сторінка рецептів найсмачніших страв і поради досвідченого психолога, як
свекрусі і невістці не стати ворогами.

Дорогі читачі,
щоб зустрічатися ТРИЧІ
на тиждень, зверніться, будь
ласка, до вашої листоноші –
і вона оформить передплату!

РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!

ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ:

15 — Василь.
16 — Ганна, Микола.
17 — Катерина, Кирило, Юрій.
18 — Антон, Макар, Михайло.
19 — Христина, Анатолій, Максим.

n Золоті слова
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

А тепер будемо збирати на машину!
Яких лише цікавих
моментів не побачиш
під час журналістських
відряджень! Щоразу
за вікном пролітають
не просто поля та
ліси, села та містечка,
а картини життя зі
своїми турботами,
печалями та радощами
Отаке воно наше сьогодення — поєднання сумного та веселого, звичного
та нового. Наче це фото,
на якому потужний джип та
старенький надійний віз.
А на тому возі ще один зразок «сучасних» технологій
— пральна машина. Чому ж
вживаю це слово в лапках? Та тому, що в Ківерцях щочетверга Великий
Базарний День! (недарма
пишу ці слова з великої літери — ківерчани зрозуміють). І важливим моментом
на ньому є продаж уживаної
побутової техніки. Працювали холодильники, мікро-
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Все простіше,
ніж здається

»
»

Шукаємо щастя по країнах,
століттях, а воно скрізь і
завжди з нами; як риба в
воді, так і ми в ньому, і воно
біля нас шукає нас самих.
Нема його ніде
е від того, що
воно скрізь. Воно
оно
схоже до сонячного сяйва
— відкрий лише
вхід у душу свою.
Григорій
й
СКОВОРОДА.

n Прогноз погоди
хвильовки, пралки років
кільканадцять у Німеччині,
доки їх просто не виставили перед будинком. А меткі

бізнесмени привезли їх та
й перепродали українцям
— як і ті «євробляхи» — б/в
автомобілі, про які зараз не

згадує хіба лінивий. Отак
і виходить, що «доношуємо» за європейцями майже
все: і одяг, і техніку.

Маленькі янголи
добрих справ
Нещодавно у Рівному відбувся всеукраїнський захід,
учасниками якого були діти з усіх регіонів
Лариса ЗАНЮК

Конкурсантки
поєднали стиль
і моду з красою душі
та благодійністю.

Четверо
волинських
красунь — Анна Климовець, Анна Корецька, Соломія Ярош та Софія Щерба
— дефілювали в образах
янголів, у вбраннях бренду
«ПАРА SOLO» та спортивному одязі ТМ «Bersense». Окрім модних смаків, дівчатка
продемонстрували свої таланти. За виконання пісні «Сонячні зайчики» Анна
Корецька отримала найбільше оплесків від вихованців Олександрійського
сиротинця та титул «Янгол
добрих справ» від організаторів. Адже разом із мамою
дівчинка пошила іграшки

для благодійного ярмарку,
за які виручили 1360 гривень.
Софія Щерба стала володаркою «GRAND PRIX»
та отримала окрему відзнаку від дизайнера Тетяни
Кравчук. А Соломія Ярош
— титул супер-моделі та
«Кришталевого янгола» за
акторство. Головну відзнаку виборола добра, весела,
щира Анечка Климовець.
Подарунком для красуні
стала путівка в Париж. Загалом на благодійному заході зібрали понад 5 тисяч
гривень, які передали онкохворому хлопчикові Єгорові Бесарабу з Рівного.

«На засолених вулицях я почуваюся оселедцем»
У редакцію зателефонувала
71-річна лучанка. Вона не
захотіла називатися, а тільки
сказала: «Не важливо, хто дав
істину, — важлива сама істина.
Послухайте мене і напишіть
у газеті про моє «sos»…
Катерина ЗУБЧУК

А йшлося, як стало ясно з подальших слів нашої читачки, наскільки
шкідливим є те, що вулиці, дороги
посипають сумішшю з домішком солі.
На засолених вулицях, як висловилася жінка, вона почуває себе осе-

ледцем. Мовляв, сіль випаровується
у повітря, яким ми дихаємо. Це своєрідна інгаляція: якщо в принципі така
процедура у помірній кількості корисна, то коли її забагато, ефект негативний (як і з будь-якими ліками: дві
краплі лікують, а чотири роблять протилежне). А ще ж сніг тане, сіль потрапляє в грунт, і в кінцевому результаті
забруднює водойми. Телефонувала
жінка у міську раду, але там, як каже,
сприйняли це в штики.
Стосовно «засоленого оселедця»
— це вже, може, перебільшення. Але
проблема посипання вулиць сумішшю
з домішком солі вивчається, підкорек-

товується і в Україні, і тим більше за
кордоном. Бо справді це призводить
і до забруднення довкілля, і до псування взуття як нашого, так і автомобільного. Наприклад, у Гельсінкі (Фінляндія) дороги посипають подрібненим
гранітом. Німеччина знайшла вихід
відповідно до власних природних ресурсів і використовує те, чого в неї
багато, — дороги обробляють подрібненою ейфельською лавою, яку
добувають у Рейнських горах і яка не
шкодить органам дихання. А в Україні
достатньо піску. Без додавання солі
«розморожування» вулиць було б ще
й дешевшим.

Сьогодні
зима з весною
зустрічаються!
15 лютого, на 40-й день після
Різдва, відзначається свято Стрітення Господнього. Але ще до прийняття християнства наші пращури
у цю пору святкували зустріч сивої
бабці-зими з молодою дівчиноювесною. Називали цю подію Стрічанням, Зимобором, Громицею та
з особливою увагою спостерігали за
погодою. Вважалось, який сьогодні день — такою й весна буде: якщо
сніжок йде — весною буде дощик,
якщо ж на Стрітення дорогу перемітає — весна буде пізньою і холодною. Передбачити погоду могла й
домашня птиця. Є й приказка відповідна: якщо на Стрітення півень води
нап’ється, то на Юрія (6 травня) віл
напасеться.
За прогнозом чергового синоптика обласного гідрометеоцентру
Алли Адамської, сьогодні — очікується хмарна з проясненнями погода, невеликий сніг, на дорогах
ожеледиця. Вітер південно-східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря по області від нуля до
мінус 5 градусів, в Луцьку – 1–3 градуси морозу. 16-го — хмарна погода з проясненнями, невеликий
сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер
південно-західний, 5–10 метрів за
секунду. Температура вночі — 4–9
градусів морозу, вдень — мінус 5.
17-го – хмарно з проясненнями,
без істотних опадів, на дорогах
ожеледиця. Температура повітря
вночі – 4–9 градусів морозу, вдень –
від мінус 4 до плюс 1. У наступні два
дні очікується мінлива хмарність,
без опадів. Температура повітря
вночі – 3–8 градусів морозу, вдень –
від мінус 3 до плюс 2.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 15 лютого було
2016 року — плюс 15, найхолодніше
— 1956-го — мінус 19 градусів. Радіаційний фон учора по області становив 0,012 мілірентгена за
годину.
Ведучий рубрики
Олександр
ДУРМАНЕНКО.
Тел. 72–06–66
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Фото із сайту YouTube.com.

Катерина ЗУБЧУК,
заслужений журналіст України

А Я ПОДУМАЛА
ПРО МАТЕРИНСЬКУ
САМОПОЖЕРТВУ
52-річна Світлана із села Новостав Луцького
району, яка завітала цими днями в редакцію,
шукала, як я зрозуміла з перших слів, зустрічі
із ведучою «Любить! Не любить»: мовляв, хочу,
щоб ви послухали мою історію. І найперш
подумалося, що мова піде про щасливе
(чи нещасливе) кохання. Але виявилося,
прийшла жінка зі своїм материнським болем
материнство Світлани — незвичайне.
20 років тому у Новоставі померла від горілки
жінка, напівсиротами залишилися двоє діток — 8-річна донька і на рік старший
син. Оскільки у моєї співрозмовниці із заміжжям не
складалося (у свої 32 роки
вона залишалася самотньою), то сусідка підказала
їй, що це якраз той випадок, коли може вирішитися
доля. Зійдешся, мовляв, із
вдівцем і роститимеш діток, яким потрібна мама.
Один раз, другий прийшов
той чоловік до Світлани,
а там і з дітьми перебрався
до неї. Почали жити разом.
Та не минуло й року, як побачила вона, що приймак
усе частіше прикладається
до чарки. А який з п’яниці
чоловік, батько, господар?!
Закінчилося тим, що після
чергового «виховання» він
забрався геть. Але без дітей. Сина й дочку залишив
на Світлану.
Діти і мамою її називали. Згодом, думаючи про
їхнє майбутнє, жінка добилася, щоб чоловіка позбавили батьківських прав.
Так, міркувала вона, із
статусом сироти їм легше
буде вступати після школи
у вищі навчальні заклади.
І вони, до речі, позакінчували виші у Луцьку. Дочці
Тані Світлана весілля справила, коли вона заміж виходила за хлопця із сусіднього села. Здавалося б,
усе добре. Але це «добре»
в якийсь момент обірвалося. Справа в тому, що почав син пити. Ще до того,
як пішов в АТО, можна було
якось миритися, а зараз, як
розповідала моя співрозмовниця, — «страх Божий
у хаті, а не життя, тільки
недавно після його побоїв
з лікарні виписалася».
Як кожна мати, жінка хотіла б, щоб син свою сім’ю
завів, «бо ж уже літа підходящі — 30 років має». Тільки
він про це і гадки не має.
«Одержує якісь гроші як
атовець і щодня п’є». Дійшло до того, що Світлана уже
судиться з ним — хоче виписати його зі своєї хати.
А тут ще й кримінал додався після того, як він її побив.
Ось коли згадала, як дехто
з односельчан пальцем
біля скроні крутив, коли
вона взяла на себе вихо-
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вання двох чужих дітей, від
яких батько, по суті, відмовився. Як каже тепер, тоді
на це не зважала, бо була
щаслива, що має для кого
жити і на старості не буде
сама. Тепер же доводиться
шкодувати. Це ж виходить,
робить висновок Світлана,
що просто втратила роки.
Жінка розповідала про
свої переживання, а в мене
було до неї запитання:
невже вона сподівається
достукатися через газету
до сумління сина? Іншими
словами — що привело її
в редакцію? Коли про це
зайшла мова, зрозуміла зі
слів жінки, що на прозріння сина у неї мала надія
— просто хочеться «вилити
душу». А ще сподівається, що хтось прочитає про
її сумну історію, і, може,
вона буде для когось повчальною. А може, хтось
порадить, як вийти з такої
ситуації, бо сама жінка, як
зізнається, цього виходу
не бачить. «А так хочеться
жити спокійно у своїй хаті».
Не знаю, що підкажуть
(і чи підкажуть?) пані Світлані наші читачі. Може, хтось
з її односельчан пригадає
— «а ми ж тобі говорили
не брати на себе такий тягар». Ще хтось заспокоїть
тим, що все ж таки була
вона у житті щаслива своїм
материнством, і цим треба завдячувати долі. А ще
хтось, мабуть, як і я, згадає
тих кровних матерів, які,
маючи проблеми із синами, ніколи не скажуть, що
хочуть їх «виписати з хати
і жити спокійно». Навіть біля
скалічених війною колишніх
атовців вони тихо терплять
всі біди, несучи свій нелегкий хрест.
Такою запам’яталася
мати кіборга Василя Шумика із села Ворокомле
Камінь-Каширського району, яка уже в літах і якій так
потрібна підтримка сина,
а він «все ще воює, навіть
у снах». У словах цієї жінки
було стільки болю за рідну дитину, що, здавалося,
має статися диво, і Василь
з часом одужає й перестане «заливати горе горілкою». Це не докір Світлані,
проблему якої я добре розумію. Це та життєва реальність, яка є і нехай буде
завжди. Як була в усі віки
і буде материнська самопожертва. n

Цього разу, на відміну від попереднього, під час затримання не було ні прихильників, ні преси.

«ТРЕТЄ ПРИШЕСТЯ МІХО
МОЖЛИВЕ. АЛЕ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ…
РОСІЮ»
Чи очікуєте ви другого прориву Міхеіла Саакашвілі через
кордон і як прокоментуєте його видворення (реадмісію)
з України до Польщі?
Наталія БАЛЮК,
головний редактор газети
«Високий замок» (м. Львів):
— Видворення Саакашвілі
до Польщі — найкращий варіант
для нього і для нашої країни. Ця
людина стала серйозним дестабілізуючим фактором. Його особиста боротьба з Порошенком перетворилася
на боротьбу з цілою державою. Перший прорив
через кордон не пішов Саакашвілі «в плюс». Багато з тих, хто раніше симпатизував йому, почали його сторонитися, бо він зашкодив іміджу
країни. Люди сприйняли вчинок як приниження
держави. Це справді так і є, якщо політик дозволяє собі нехтувати правилами, а країна не була
здатна його зупинити. Другий негідний вчинок
— штурм Жовтневого палацу. Цей крок відштовхнув останніх прихильників грузинського
екс-президента. Якщо спочатку біля Саакашвілі
були відомі політики типу Тимошенко, то потім вони дистанціювалися. Натомість навколо
почали гуртуватися сумнівні особистості, які
можути бути пов’язані зі спецслужбами Російської Федерації. Ці люди дуже подібні на агентів
ФСБ, котрі роблять те, що хоче Путін. А він хоче
дестабілізувати Україну.
Володимир КАРПУК,
лікар, народний депутат
України V та VI скликань
(м. Луцьк):
— Від Саакашвілі можна очікувати всього. І створення ним
політичної партії свідчить, звичайно, про те, що він буде намагатися впливати на політичні процеси в Україні.
Робитиме це публічно, театрально, яскраво
— так, як він завше діє. Перша дія вистави (прорив через кордон. — Ред.) була вдалою, але
повторювати першу дію, певно, не варто, і це не
в його стилі. Але якогось такого театрального
жесту від нього слід очікувати. На загал, Саакашвілі виконує позитивну роль в українському
політикумі — він не дає заспокоїтися тим щукам,
які наїлися добряче карасів. Він їх дратує.
А його видворення я вважаю хитрим та мудрим ходом влади. Бо тоді вони уникають таких питань, як екстрадиція Саакашвілі в Грузію,
чим йому погрожував Генпрокурор Луценко. І,
по–друге, відпадає потреба судити, притягати Саакашвілі до відповідальності в Україні, що
владі не вигідно і діяло б проти неї. До того ж
видворенням послаблюють його дії всередині
країни, бо впливати на українську політику з-за
кордону йому буде важче. Але і для Саакашвілі
це — позитив, тому що він здобуває європейську та світову пресу. Також він отримує нових
прихильників в Україні, адже гонимих у нас поважають. Тож цей тайм, вважаю, — за Саакашві-

нахабно увійшов
« Саакашвілі
в Україну, прорвавши кордон,
а звідси вилетів, як пробка із
шампанського. Ставимо «плюс»
державним органам, які зуміли
відновити свою репутацію після
першого «заходу» Міхеіла
Ніколозовича.

»

лі. Бо саме він виграє в очах людей. У той час
як вигоди для влади багатьом людям не видимі.
Володимир МЕЛЬНИКОВИЧ,
екс-начальник управління
СБУ у Волинській області
(м. Луцьк):
— З огляду на те, як Саакашвілі депортували на цей раз,
то третій його приїзд в Україну
можливий тільки через Росію.
Думаю, що з боку Євросоюзу він до нас уже не
потрапить. Єдине, Міхеіл Саакашвілі може піти
в альянс із Курченком («кишеньковий» мільярдер Януковича. — Ред.), який йому приписують, і тоді його легко буде доправити в Україну
через східний кордон.
А саме його видворення я вважаю першою
достойною дією з боку держави, дзеркальною.
Саакашвілі нахабно увійшов в Україну, прорвавши кордон, а звідси вилетів, як пробка із шампанського. Ставимо «плюс» державним органам, які зуміли відновити свою репутацію після
першого «заходу» Міхеіла Ніколозовича.
Богдан БУТКЕВИЧ,
журналіст, ведучий
на телеканалі «ЕСПРЕСО TV»
(м. Київ):
— Спочатку Саакашвілі нереально швидко дають громадянство, потім незрозуміло як його
забирають, а тепер видворяють.
Від таких новин залишається неприємне відчуття, що наші закони, як і раніше, підпорядковуються політичній волі. Цій події, на мою думку,
раді на Банковій, можливо, навіть шампанське
відкорковують. А найбільше підстав для оптимізму має тепер Юлія Тимошенко. Адже Саакашвілі, що не кажіть, привертав увагу своїми
яскравими діями. Думаю, так буде й надалі:
майданчики для його виступів все одно знайдуться. Але проривів через кордон більше не
буде. Те, що спрацювало один раз, удруге не
вдається. Залишається запастись поп–корном і спостерігати, що ж нового придумає Саакашвілі!
Закінчення на с. 5
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Закінчення. Початок на с. 4
Ігор ЛАПІН,
народний депутат
України (м. Луцьк):
— Перед законом
усі рівні. І якщо людина
порушила
процедуру
перетину кордону, програла всі суди проти
міграційної служби, треба виконувати закон про реадмісію між Україною
і Польщею. Думаю, що нового прориву
не буде. Бо якщо так ходитимуть через
кордон, то яка різниця між незаконним
перетином у Луганській області, як це
роблять росіяни, і з боку Польщі, як
це вчинили прихильники Саакашвілі?
Лише держава має право сили, а не
політики чи якісь стурбовані громадяни. Виконавши рішення суду, саме
вона найбільше виграла, а не конкретні
люди.
Тарас ЧОРНОВІЛ,
депутат Верховної
Ради V—VII cкликань
(м. Київ):
— З часу попереднього прориву кордону цей політик надто
«насмітив» в Україні:
сумнівні акції, заяви та істерична поведінка знизили до мінімуму його підтримку. Тому навряд чи він спробує повертатися. Тим паче, Польща офіційно
прийняла Саакашвілі за процедурою
реадмісії, тим самим визнала свою
вину за пропуск цієї особи через кордон. Удруге влада сусідньої країни такої
ситуації не допустить. Крім того, він задовго до цих подій випросив у голландському посольстві дозвіл на об’єднання
родини. Тому, найімовірніше, перебереться у Нідерланди і буде доводити,
що тамтешній прем’єр барига, чи щось
інше.
У цій ситуації шукати переможців навряд чи варто. Чимало політиків спробують на цьому зіграти. Найбільше, напевно, приховані опоненти Саакашвілі
в опозиційному таборі, які завжди бідкаються за його долю. Хоча насправді
для них він був більшою проблемою,
ніж для влади. А керівництву держави
було б добре розібратися з кримінальними елементами з оточення грузина,
які залишилися в Україні.
Майя МОСКВИЧ,
громадська діячка,
учасниця АТО
(м. Луцьк):
— Видворення Саакашвілі до Польщі — крок
логічний. Спочатку він
прорвався через державний кордон, а тепер його повернули
назад. Кому це все вигідно — говорити
зараз рано. Пройде трохи часу, й усі,
хто «кричатимуть» про поганого Президента й захищатимуть Саакашвілі, себе
проявлять. Взагалі я не дуже сприймаю
цього політика. Для мене він деструктивний і надто високої думки про себе.
Микола ВЕЛЬМА,
редактор громадськополітичної газети
«Вісті Ковельщини»
(м. Ковель):
— Мистецтво політиків полягає в тому,
щоб зробити з ворогів
друзів, а не з друзів — ворогів. Я не є
великим прихильником Саакашвілі, але
це — колишній президент, реформатор,
якого знає і шанує світ. На мою думку,
дуже неправильно було, коли його таким способом видворяли з України.
Якщо ми є цивілізованою державою, то
маємо і цивілізовано ставитися до своїх
опонентів.
Я не буду говорити, хто в цьому випадку виграв чи програв, але можу сказати, що точно у цій ситуації наша діюча
українська влада на чолі з паном Пре-
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зидентом була, м’яко кажучи, далеко
не на висоті.
Володимир
ФЕСЕНКО,
політолог (м. Київ):
— Вірогідність другого прориву Саакашвілі через кордон дуже
висока. Щоправда, ми
не знаємо, де й коли це
станеться і чи буде вона вдалою. Адже
правоохоронні органи вже врахували
минулі помилки й мали можливість як
слід підготуватися. Щодо того, хто ж
набрав політичних балів, то насправді
— ніхто. Як ми бачимо, вся ця історія
не вплинула особливо на рейтинги Порошенка, хоча на його адресу лунало
багато критики. Та й Саакашвілі політичних дивідендів не здобув. Ризики
для влади в іншому — небезпека радикалізації прихильників екс–президента
Грузії. Наскільки вони готові до цього,
ми вже зможемо побачити 18 лютого,
на яке заплановані акції протесту.
Алла БАБІНА,
завідувачка
алергологічного
відділення Волинської
обласної клінічної
лікарні
(м. Луцьк):
— Мій досвід лікаря
підказує, що такі психологічно нестабільні натури, як Саакашвілі, часто діють
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зала свою слабкість. Щодо повторного
подібного кроку, то вважаю, від цієї людини можна очікувати чого завгодно.
Це — вічний революціонер. І я не є його
прихильником. Окрім того, не бачу, щоб
революції, де майже завжди проливається кров, приносили якийсь великий
успіх. Мені більше імпонує еволюційний
процес із цілеспрямованими системними змінами.
Оксана КОВАЛЕНКО,
головний редактор
ТВО телебачення
філії НТКУ «Волинська
регіональна дирекція»
(м. Луцьк):
— Однозначно Саакашвілі не прориватиметься через кордон знову. Прагнути
в країну, де нема верховенства права?
Адже 16 лютого його скаргу про позбавлення громадянства мав розглядати Касаційний адмінсуд Верховного
Суду. Не дочекалися. Навіть при тому,
що на сильного опозиціонера останнім часом він не тягнув… Хто підвищив
свій рейтинг на його депортації? Такого
треба добре пошукати. Але зате маємо
ще один урок про тих, кому абсолютно,
даруйте, наплювати на норми права
і будь–які рейтинги (думку громадян!)
Якась безглузда ця подія і печальна,
як на мене, бо ж є ще «розтиражовані»
(хай недолугі) телефонні переговори
Саакашвілі з Курченком — записи ж
мали показати суспільству, що він під

кроки були неправильними з самого початку, коли Президент
« Цінадавав
політику громадянство, а потім забирав, ганебно виганяв
із країни. Як то кажуть, була би людина, а стаття на неї знайдеться.
Але до чого ми йдемо і в якій країні житимуть наші діти?

»

імпульсивно, тому важко спрогнозувати, чи буде другий його прорив через
кордон і в який спосіб він відбудеться.
З іншого боку, навряд чи ця людина, на
яку багато хто покладає надії, є самостійним гравцем. Боюсь, що його використовують зовнішні сили, які хочуть
ще більше розхитати ситуацію в Україні, ослабити її міжусобицями, чварами,
відволікти увагу від вирішення проблем
обороноздатності, економічного розвитку. На жаль, цю небезпеку наші «верхи» чомусь недооцінюють. Тому і провели видворення Саакашвілі у такий
безглуздий спосіб. Не так важливо, хто
на цьому заробив додаткові політичні
бали. Прикро і боляче, що знову у програші Україна, її імідж у світі.
Ярослав СТЕЦЮК,
завідувач амбулаторії
загальної практики
сімейної медицини
№ 4 Здолбунівського
району
Рівненської області
(м. Здолбунів):
— Ніхто ніяких політичних балів
не набрав. Від цього скандалу із Саакашвілі найбільше програла держава
Україна. Ми знову виставили себе на
сміх перед усім світом. Не можна діяти такими нецивілізованими методами
з опонентами, які критикують нинішню
владу. Спершу з почестями йому надають громадянство та високу посаду,
тоді звільняють. Згодом позбавляють
громадянства та висилають з України.
Я впевнений, що друга спроба буде
обов’язково. Про це заявив сам Саакашвілі.
Віктор САПОЖНІКОВ,
нововолинський
міський голова
(м. Нововолинськ):
— На мою думку,
під час першого прориву Саакашвілі через
кордон саме він набрав
більше балів, а держава, на жаль, пока-

пильним оком Генпрокуратури, натомість «цінного свідка» проганяють із
країни.
Віталій ЗАРЕМБА,
депутат Волинської
облради (м. Луцьк):
— Скажу, що з самого початку всі політичні перипетії, пов’язані
з Саакашвілі, викликали
в мене несприйняття.
З того часу, як його запросили в Україну, пропонували мало не прем’єрську
посаду, й до днів сьогоднішніх. Я — зважений, поміркований націоналіст, тому
вважаю, що серед українців є достатньо
професійних, мудрих, порядних людей,
котрі можуть очолити різні відповідальні
ділянки. Й проти того, щоб іноземці або
ті, хто народився в іншій країні, вирішували наші ключові проблеми, не знаючи
ментальності народу й багатьох інших
важливих речей. Отже, весь перебіг
подій із колишнім грузинським лідером
сприймаю різко негативно. Він не мій
герой. Переконаний, що маю чимало
спільників, котрі б теж хотіли його забути.
Богдан ШИБА,
луцький міський
голова 2006–2010
років (м. Луцьк):
— Швидкість, із
якою Міхеіл Саакашвілі отримав українське
громадянство і згодом
його втратив, свідчить про те, що Президент Порошенко мав серйозні плани
щодо його використання «втемну» як
технічного лідера в українських політичних розкладах для «розмивання»
національно–патріотичної
опозиції.
Але ж, як стало зрозуміло згодом, пан
Саакашвілі не звик бути п’ятим, навіть
другим, а місце на троні — лише одне…
Дивіденди від цих політичних інтриг отримають лише антиукраїнські сили. Ця
ситуація буде використана для розхитування внутрішньоукраїнської ситуації
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та провокування дочасних президентських і парламентських виборів.
Ігор МУКОВОЗ,
колишній керівник
Луцького міського
відділу поліції
(м. Луцьк):
— Наше законодавство передбачає підстави для видворення
з країни громадянина, який перебував
у розшуку. Особисто мені не подобається Саакашвілі на посаді майбутнього прем’єр–міністра, в якого Хатія
Деканоїдзе — міністр внутрішніх справ,
але нинішня ситуація — це, очевидно,
початок кінця для діючої влади. Вважаю, що у колишнього грузинського
президента є багато методів прориватися назад в Україну — законних чи незаконних. Напевно, він буде прагнути
цього. Але що робитиме в Україні після
повернення?
Соня КОШКІНА,
редактор порталу
«Лівий берег» (LB.ua)
(м. Київ):
— Та набридло вже
все. Не знаю, чи можливий другий прорив, але
розумію, що він буде намагатися захищатися. Однак ці прориви, видворення і так далі вже нагадують
трагікомедію, і не викликають ніякого інтересу. Жодних політичних балів ніхто не
заробив, це просто смішно.
Людмила КИРДА,
депутат Волинської
облради
(смт Маневичі):
— Малоймовірно, що
буде другий прорив Саакашвілі, тому що з минулого всі зробили висновки. Президент же своїми діями хоче
показати, хто в хаті господар. І якщо ви
з чимось не згідні і будете критикувати
державну владу, то і на вас чекатиме
така ж доля. Якщо ми хочемо зберегти
країну, то повинні дотримуватись її законів. У нашій демократичній державі,
на жаль, порушуються права людини.
Україна в такій ситуації абсолютно не виграє. Ці кроки були неправильними з самого початку, коли Президент надавав
політику громадянство, а потім забирав,
ганебно виганяв із країни. Як то кажуть,
була би людина, а стаття на неї знайдеться. Але до чого ми йдемо і в якій країні житимуть наші діти? Щоразу слухати
оці словесні хвальби та обіцянки — чаша
терпіння у людей переповнюється.
В’ячеслав СУДИМА,
заслужений працівник
культури України
(с. Рокині
Луцького району):

— Саакашвілі мав
бути свідком у Святошинському суді у справі
Майдану, про розстріли на Інститутській.
Мабуть, він має багато чого сказати, що
цього боїться теперішня влада: правда
про ті події не дуже приємна обом сторонам. Але навіщо було запрошувати
таку амбітну людину, давати йому громадянство України, щоб робити сьогодні таке приниження й посміховисько? Від
цього плюс отримав Саакашвілі, а мінус
— наша влада. Порошенко не може навести порядок, то неугодних просто усуває перед виборами. Але зводити особисті стосунки — ганебно. І депортація
до Польші — це не припинення, а тільки
початок проблем, бо на заяви Саакашвілі вже чекає закордонна преса.
Бліц провели
Алла ЛІСОВА, Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Олександр ДУРМАНЕНКО,
Василь УЛІЦЬКИЙ, Сергій НАУМУК,
Кость ГАРБАРЧУК, Людмила ВЛАСЮК,
Лариса ЗАНЮК, Катерина ЗУБЧУК,
Мирослава КОЗЮПА, Олег КРИШТОФ. n
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n І до ворожки не ходи…

www.volyn.com.ua

n Пульс дня
ПОРОШЕНКО
ДОДЗВОНИВСЯ ПУТІНУ
Президенти України та Росії по телефону
обговорили звільнення українських
військових на окупованих територіях
ро це повідомляє видання «Дзеркало тижня. Україна» з посиланням на власні джерела. За інформацією газети, некоротка розмова відбулася за ініціативи української сторони.
Приводом для неї стала третя річниця укладення
других Мінських домовленостей.
«Президент України провів телефонну розмову з президентом Росії для активізації звільнення
українських заручників, зокрема обміну полонених прикордонників та звільнення українських
військових на окупованих територіях», — підтвердили у прес–службі глави держави і додали:
«Також було обговорено порядок денний зустрічі
міністрів закордонних справ країн Нормандської
четвірки, яка запланована на 16 лютого в Мюнхені. Телефонна бесіда скоординована з європейськими партнерами по Нормандському формату
та американськими союзниками».
Як відомо, остання телефонна домовленість
лідерів країн Нормандської четвірки була 24 липня 2017 року. У ній взяли участь Президент України Петро Порошенко, президент РФ Володимир
Путін, президент Франції Еммануель Макрон та
федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. n
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Ден Коутс не побачив у нас закінчення війни…

У 2018 РОЦІ В УКРАЇНІ
ШВИДШЕ БУДУТЬ ДОЧАСНІ ВИБОРИ,
НІЖ ПОВЕРНЕТЬСЯ ДОНБАС
Такий прогноз оприлюднила… Національна розвідка США
Василь КІТ

країні загрожують внутрішні потрясіння, якими
готова скористатись
Росія, щоб змінити прозахідну орієнтацію Києва. Про це
йдеться у доповіді директора
Національної розвідки США
Дена Коутса «Оцінка глобальних загроз розвідувальними
службами США».
У документі перелічуються
чинники, які заважають економічному відродженню країни і
можуть потенційно призвести
до змін у її зовнішній політиці.
«Незадоволення населення
темпом реформ, погіршення
стандартів життя, думка про
те, що корупція посилюється,
та загострення політичних
протистоянь напередодні
запланованих президентських
і законодавчих виборів у
2019 році можуть призвести до
дочасних виборів, — наголошується у доповіді. — Лідери
опозиції спробують скористатись цією ситуацією, щоб
послабити позиції Президента
Петра Порошенка та правлячої
коаліції напередодні виборів
2019 року».
Від себе можемо додати,
що за таким сценарієм полі-
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тичне життя в Україні розвивається останніх 25 років. Але
якщо Порошенка не посунули
з крісла у попередні роки, то
навряд чи це вдасться за рік до
виборів. Хіба що він сам дасть
якийсь несподіваний привід.
Американська розвідка
також прогнозує, що конфлікт
на Сході України триватиме у
нинішньому вигляді, та вважає наступ будь–якої зі сторін
малоймовірним. Щодо дій
Кремля, то він, звісна річ, собі
зраджувати не збирається:

минулі сторінки». На щастя,
розвідники з-за океану вважають, що такі наївні люди у керівництві України якщо і є, то
ніяк себе не виявляють: «Київ
буде продовжувати чинити
спротив будь–яким поступкам, яких вимагає Москва»,
— йдеться у доповіді. Водночас американці впевнені, що
відновлення територіальної
цілісності нам не світить:
«Україна майже точно не відновить у 2018 році контроль
за ділянками Східної України,

опозиції спробують скористатись
« Лідери
незадоволенням населення, щоб послабити позиції
Президента Петра Порошенка та правлячої коаліції
напередодні виборів 2019 року.
«Росія продовжуватиме свою
військову, політичну та економічну кампанію дестабілізації
України, щоб придушити і, де
можливо, розвернути зусилля
Києва, спрямовані на інтеграцію до ЄС та посилення зв’язків із НАТО», — підкреслюється
в доповіді.
Словом, тільки дурень або
зрадник може вірити «імперії
зла» і закликати «перегортати

»

які нині підконтрольні Росії», —
доповідає головний розвідник
США.
І насамкінець ще одна
небезпека, якою терористична
Росія б’є і буде бити не тільки
Україну, а й інші держави —
кібератаки. Вони обов’язково
будуть, тому, хто ще не подбав
про свій кіберзахист, саме час
це зробити, радить Національна розвідка США. n

В АЕРОПОРТУ БОРИСПОЛЯ
ЗАТРИМАЛИ МЕРА ОДЕСИ
Його разом
зом із чотирма
підлеглими
ими п
підозрюють
у розтраті
бюджетних
аті бю
юджетних
коштів та зло
зловживанні
овживанні
службовим
вим
становищем
щем
грудня
дня 20
2017
017 року Геннаанов (на фото)
дій Труха
Труханов
ов у відпустку до
пішов
відто
оді на робочо18 січня, і відтоді
е з’являвся.
з’яв
влявся. Він
му місці не
закор
рдонїздив у закордонження
я,
ні відрядження,
рав
а потім брав
стнову відпусттоку. 12 лютоов
го Труханов
вийшов
на
роботу і відразу знову поїхав за кордон. Експерти
коментували, що Труханов на прицілі у правоохоронців, які міцно взялись за незаконні оборудки
в морському місті, а тому спеціально ховається від кримінального переслідування. У вересні
2016–го Одеська міськрада придбала будівлю заводу «Краян» за 185 мільйонів гривень у приватної
структури, яка на початку 2016 року купила його
на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 мільйона гривень. Отримані від
міської влади кошти фірма–продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності,
стверджують у НАБУ. Правоохоронці відкрили за
цим фактом кримінальну справу, яка розслідується вже більше року. Учора політика, який тільки–но
прилетів із Варшави, таки затримали прикордонники та передали співробітникам Національного антикорупційного бюро України. Напередодні
«взяли» ще трьох фігурантів справи. «Міський голова Одеси добровільно летить в Київ. Таке враження, що він прибув здаватися. І це дуже насторожує», – прокоментував один із високопоставлених
держчиновників програмі «ТСН». n
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ОГОЛОШЕННЯ
Волинська обласна рада
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника начальника відділу з питань
управління об’єктами спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та
землями комунальної власності.
Заяви для участі в конкурсі
приймаються протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення. До заяви додаються: особова картка П-2ДС
з автобіографією, копія доку-

мента про освіту, копія паспорта, копія військового квитка, медична довідка (форма № 133/о).
Вимоги до кандидатів на
посаду:
вища освіта, стаж роботи за
фахом на державній службі чи
службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років
або на посадах на державних
підприємствах не менше 5 років.
Документи подавати за
адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. № 416. Довідки за телефоном 77-83-15.

n Пряма мова
Віктор УКОЛОВ, політолог, колишній журналіст,
екс-депутат, який співпрацює з Адміністрацією Президента,
про видворення Міхеіла Саакашвілі з України:

«

Спочатку суди визнали законним позбавлення громадянства Саа
Сааикашвілі. Пізніше — відмовились надавати статус біженця апатриду. Це можна зрозуміти, бо важко повірити, що йому погрожували у європейській Польщі і він рвався заховатися в Україні…
Реадмісія стала найгуманнішим виходом для Саакашвілі,
якого цілком могли відправити вже сьогодні у реформовану
ним грузинську тюрму. Реадмісія — це законний, виважений
о
крок і одночасно жест утоми країни, яка має вистраждане право
жити і розвиватись спокійно.
Єдине, що турбує, трохи шкода Польщу — будемо сподіватись, Міхеіл не захоче займатись політикою ще в одній країні.

»

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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ЧОМУ ТИМОШЕНКО СНІДАЄ
У ВАШИНГТОНІ?
Відлуння молитовного сніданку із президентом США знову прокотилося Україною.
Найбільшим його фігурантом, як і торік, виявилася лідерка «Батьківщини» (на фото). Пресслужба партії охоче поширювала інформацію про перебування у США своєї очільниці, і наші
ЗМІ приділили її крокам там немалу увагу

Фото із сайту Lb.ua.

Юрій ЛУКАНОВ,
журналіст, блогер
інтернет-видання «Лівий
берег» (lb.ua)

оїздка до США вітчизняних депутатів проходила в негативному для України контексті. Того
дня парламент не зміг працювати через банальну причину: не було кому
голосувати. На сайті «Радіо Свобода» навіть з’явився заголовок «Українські законодавці відклали важливий законопроект
задля участі у Трамповому молитовному
сніданку». Вони не проголосували за важливі законопроекти, серед яких — про
створення антикорупційного суду для підтримки Національного антикорупційного
бюро України.
«Іронія полягає в тому, що українські законодавці бажають полетіти до
Вашингтона, — сказано в повідомленні «Радіо Свобода», — щоб переконати
своїх прихильників, але може відбутися
зворотне: подальші затримки з цими
законопроектами навряд чи влаштують
західних прихильників України, які останніми тижнями висловили побоювання, що
Київ відмовляється від зобов’язань щодо
реформ, під які були позичені мільярди
доларів у МВФ».
Крім того, пошумів Олег Ляшко, вимагаючи від голови парламенту Андрія
Парубія опублікувати весь список тих, хто
їздив до американської столиці, і вирахувати ці дні з їхньої депутатської зарплати.
Він заявив, що до Штатів полетіло понад
50 нардепів.
За інформацією «Укрінформу», захід відвідали депутати від «Батьківщини»
— Юлія Тимошенко, Сергій Власенко,
Григорій Немиря; представники фракції
«Народний фронт» — Антон Геращенко,
Павло Унгурян; від «Блоку Петра Порошенка» — Артур Герасимов, Максим Єфімов, Андрій Павелко.
Останніми роками українські політики полюбили снідати у Вашингтоні. Майже традиційно на початку лютого туди
їх навідується цілий натовп. Тут кожного
першого четверга у лютому відбувається
молитовний сніданок за участі президента США.
Цю традицію започаткував методист-

П

підозри у її зв’язках з президентом Росії
« Посилилися
Володимиром Путіним. Бо інакше як пояснити відсутність
Тимошенко у залі засідань Верховної Ради у січні під час
голосування за закон, який визнавав Російську Федерацію
країною–агресором?

ський священик, норвезький іммігрант
Авраам Вереде, який 1942 року провів такий сніданок із членами Конґресу та столичними бізнесменами. Він мав за мету
помолитися і зібрати кошти на допомогу
бідним. Через десять літ, 1952–го, до них
приєднався президент США Дуайт Ейзенхауер. Відтоді такі сніданки проводяться
традиційно. На сьогоднішній день у них
беруть участь понад три тисячі осіб.
Потрапити туди можна лише за запрошенням. Формально вони безкоштовні,
але відомо, що організація такого «папірця» лобістськими фірмами коштує як
мінімум 25000 доларів США. Хоча соратник Тимошенко Сергій Власенко заперечив у інтерв’ю телеканалу «ZIK» оплату за
участь у сніданку.
Торік головною інтригою було те, чи зустрінеться Тимошенко із на той час новим
президентом США Дональдом Трампом.

»

Колишній прем’єр-міністр короткочасно
з ним побачилася. Преса пережовувала
інформацію із джерел від «ВВС» про те,
що Тимошенко ловила Трампа ледь не
біля туалету, після чого їх провели у невеликий офіс. Сама Тимошенко спростувала
цю інформацію, заявивши: все погане, що
чули про зустріч, організовано Президентом (мався на увазі Петро Порошенко).
Тоді Трамп запевнив, що не залишить
Україну, однак про жодні офіційні домовленості не йшлося, оскільки зустріч була
неформальною, а Тимошенко — не в тому
статусі, щоб домовлятися про щось офіційно з президентом США. Хоча сама лідерка БЮТ стверджувала, що зустріч була
«цілком офіційна, нормальна, але коротка».
Цього року Юлія Тимошенко вже не
претендувала на розмову із Дональдом
Трампом. Прес–служба «Батьківщини»,

крім інформації про участь у власне сніданку, поширила повідомлення про її
зустрічі у Вашингтоні. Вона мала бесіду
з уповноваженим Державного департаменту США по Україні Куртом Волкером,
сенаторами Марком Рубіо і Бобом Коркером, помічником Державного секретаря
США у справах Європи та Євразії Вессом
Мітчеллом. Згідно з прес–релізами, на
зустрічах ішлося про протидію корупції та
пошук миру на Донбасі.
Курт Волкер після свого призначення
торік на посаду представника Держдепу
США по Україні буває в Києві дуже часто.
Тож нема сенсу для розмови з ним їхати аж до Вашингтона. Інші зустрічі були
неофіційними. Жодних рішень на них не
ухвалювалося. Тож яка користь від подібних заходів для Тимошенко, крім прагнення нагадати про себе у Вашингтоні?
Свого часу досить швидко після приходу до влади Дональда Трампа український олігарх Віктор Пінчук надрукував
у американській пресі статтю, яка пропонувала план врегулювання українсько–російських стосунків. Незабаром
з’явилася інформація про те, що депутат
Верховної Ради від «Радикальної партії»
Андрій Артеменко проводив кулуарні переговори з чиновниками у Вашингтоні.
Він так само пропонував план мирного
врегулювання.
Український істеблішмент прагне
продемонструвати у США свою дієвість,
заручитися підтримкою впливових американських діячів, що може допомогти
зміцнити позиції в Україні. А Юлії Тимошенко це тим більше потрібно, оскільки
вона не відмовилася від президентських
амбіцій і, найімовірніше, висуватиметься
на цей пост на виборах 2019 року. Крім
того, вона прагне продемонструвати
українському правлячому класу, що має
хороші зв’язки в Америці і здатна за потреби вирішувати проблеми. Тим більше
необхідна така демонстрація для свого
електорату.
Недавно Стокгольмський арбітраж
прийняв рішення щодо російсько–українських газових угод 2009 року, яким
фактично визнав їх невигідними для
України. Оскільки ініціювала документ тодішня прем’єрка Юлія Тимошенко, це поставило під сумнів її відданість інтересам
України. Посилилися підозри у її зв’язках
з президентом Росії Володимиром Путіним. Бо інакше як пояснити відсутність
Тимошенко у залі засідань Верховної
Ради у січні під час голосування за закон, який визнавав Російську Федерацію
країною-агресором?
Тимошенко змушена щось протиставити іміджу політика, який, попри патріотичну риторику, відстоює російські
інтереси. Демонстрація своїх прозахідних устремлінь може цьому відчутно посприяти. Зустрічі у Вашингтоні з американськими політиками є кроком у цьому
напрямку. n
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Невістка Трампа в лікарні через конверт
з білим порошком
Аналогічні листи надійшли й іншим політикам світового рівня
— їх принесли в один з офісів Вестмінстерського палацу
у Лондоні та Бараку Обамі
Ірина ПАСІЧНИК

акуночок був відправлений
з Бостона і адресований
Дональду
Трампу-молодшому. У ньому також лежала
записка із текстом: «Ти жахлива
людина. Я здивований, що твій
батько дозволяє тобі виступати
по телевізору. Ти — сімейний ідіот.
Ерік (другий син президента США.
— Авт.) виглядає розумним. Це і є
причиною того, чого люди тебе
ненавидять. Ти отримуєш те, на
що заслуговуєш». Конверт відкри-

П

ла невістка президента, 40-річна
Ванесса Трамп. Після цього вона
зателефонувала на 911, щоб повідомити про кашель та нудоту.
Внаслідок інциденту до лікарні
були доставлені троє людей, які
перебували в цей момент у квартирі. Втім, медики не виявили
загрози життю і здоров’ю, а біла
субстанція виявилася кукурудзяним крохмалем.
Лист із вмістом білого порошку
прислали і в офіс екс-лідера США
Барака Обами, який він орендує
у будівлі Всесвітнього фонду ди-

субстанція
« Біла
виявилася
кукурудзяним
крохмалем.

»
ПОДЯКА

кої природи. Речовина надійшла
з Гонконга, а експертиза встановила, що це дитяча присипка.
Нетоксичним виявився і порошок, відправлений в один із офісів
Вестмінстерського палацу, де засідає парламент Великобританії.
Наразі інцидент розслідують детективи контртерористичного підрозділу Скотланд-Ярду. n

Сім’я Степана Володимировича Приходька
висловлює щиру вдячність колективу ПрАТ «Волинська фондова компанія», яке очолює Олександр Євгенович Спященко, за моральну та фінансову підтримку чоловіка, батька, допомогу в
лікуванні і проводах його в останню путь.
Нехай Господь і Мати Божа оберігають ваш
колектив від усіх негараздів.
Дружина, діти.
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Довідка «Волині-нової». Маркіян БУРАК народився 12 січня 1951 року в Івано-Франківську. У 1972-му закінчив Львівський державний інститут фізкультури і приїхав за
розподілом на Волинь. Свою трудову діяльність розпочав у
Колківській середній школі Маневицького району. З 1974 по
1980 рік працював учителем фізичного виховання Суської
середньої школи Ківерцівського району. Рік відслужив в армії. З 1980-го по 1984-й – учитель фізкультури Ківерцівської
середньої школи №4. На роботу в село Муравище Маркіян
Омелянович прийшов 1 лютого 1984-го і працював 14 років –
до дня трагічної загибелі, 16 лютого 1998-го.
У Муравищі пам’ятають про подвиг Маркіяна Бурака.

На сільському цвинтарі поряд дві могили.

УЧИТЕЛЬ УРЯТУВАВ ТРЬОХ
ШКОЛЯРІВ З–ПІД ЛЬОДУ,
АЛЕ САМ НЕ ВИПЛИВ…
Закінчення. Початок на с. 1
Кость ГАРБАРЧУК

»

«ЧОРНИЙ» ПОНЕДІЛОК
1998-ГО

Разом із директором Василем Панасом та вчителькою Людмилою Бесарабчук,
яка була очевидцем подій, по
незайманому снігу прямуємо
до місця трагедії. 16 лютого
1998 року в селі досі називають
«чорним» понеділком. Кажуть,
що з тих пір у Муравищі діти бояться гратися на водоймах, навіть у великий мороз.
Саме того дня була плюсова температура та відлига. Після тижневої хвороби Маркіян
Омелянович вийшов на роботу,
хоча ще не зовсім одужав та міг
продовжити лікарняний. Учитель фізкультури провів перші
два уроки у п’ятому та дев’ятому класах. Потім у нього було
«вікно», і він зайшов у їдальню,
а після дзвінка на велику перерву попрямував в учительську.
Якраз у цей час четверо учнів
– двоє з п’ятого класу і двоє
дев’ятикласників – пішли до
ставка ковзатися на льоду.
У матеріалах спеціального
розслідування сказано: «За територією школи розміщені дві
водойми. Одна розміром 20х30
метрів на відстані 50 метрів, а
друга розміром 20х50 метрів на
відстані 350 метрів від огорожі.
Водойми були збудовані в 1951
році і використовувались як
пожежні. На одній після нещасного випадку було виявлено
поламаний лід товщиною від 2
до 4 сантиметрів. Глибина біля
берега 100 – 120 сантиметрів,
на середині – близько 2 метрів.
Температура повітря того дня
становила 10 градусів тепла».
Першим під лід провалився Діма Ришкевич. Кажуть, це
було метрів за 10–12 від берега. Хлопчина кричав, намагався
самостійно вибратися, хапався
руками за кригу, але вона ламалася під його вагою. Рятувати

учня кинувся Руслан Попов. Він
із пологого берега став повзти
до Дмитра. Але лід не витримав,
й у воді вже борсалося двоє
школярів.
— Діти наробили крику й
стали кликати на допомогу, –
пригадує Людмила Бесарабчук.
– Першим зі школи вискочив
Маркіян Омелянович і відразу
кинувся у крижану воду. Вчитель праці Олександр Йосипович побіг у шкільний хлів брати
драбину. Я загнала своїх маленьких учнів у клас, щоб вони
не пішли на водойму. У ставку
разом із Маркіяном Бураком
уже було четверо дітей. Крім
Руслана, кинулись на допомогу
Василь Соха і Володя Радчук.
Маркіян Омелянович намагався
всіх врятувати. Спершу він витягнув і поклав на лід Діму, але
той знову скотився у воду.
Учитель допоміг Радчуку
вхопитися за кинуту з берега
мотузку. Руслан із Василем теж
таким чином вибралися з водойми. Педагог намагався спасти наймолодшого Дмитрика й
знову пірнув. Хотів виштовхнути
хлопчика, але, видно, не вистачило сил. Обоє – вчитель та
учень – пішли на дно. Коли принесли драбину, було вже пізно.
Тоді ніхто не мав мобільних
телефонів, але за кілька хвилин
до ставка збіглося дуже багато
людей. Як пригадує Людмила
Іванівна, першого витягнули з
води Діму, а після нього – Маркіяна Омеляновича. Приїхала
з Ківерців «швидка» і забрала в
лікарню трьох замерзлих і переляканих школярів – Василя
Соху, Руслана Попова і Володимира Радчука.
КОЛЕГИ ПОВАЖАЛИ,
А УЧНІ ЩИРО ЛЮБИЛИ

Наступного дня у Муравищі
хоронили 47-літнього педагога
та 10-річного учня.
Маркіяна Омеляновича проводжали в останню путь зі школи, Дмитрика – з батьківської
хати. Дві процесії зійшлися на
перехресті вулиць. На сільсько-

му цвинтарі їх поховали поряд.
У школі стверджують, що
так вчинити міг саме Маркіян
Бурак – благородний, чуйний,
добрий і безвідмовний. Не маючи своїх дітей, врятував чужих,
а сам загинув. Але учні йому
були зовсім не чужі, вони давно стали своїми, рідними. Бо
сенсом його життя була школа.
Колеги-педагоги поважали, а
учні щиро любили. Пригадують,
як він приїжджав зранку на уроки з Ківерців велосипедом, а в
засніжені зими навіть на лижах.
Не маючи власної сім’ї, додому не поспішав, допізна засиджувався у школі. Беручкий
до роботи, як прийшов у село,
облаштував спортивний майданчик та кабінет фізкультури,
організовував змагання, любив
грати в шашки. За місяць до за-

намагався
« Педагог
спасти наймолодшого
Дмитрика й знову
пірнув. Хотів
виштовхнути
хлопчика, але, видно,
не вистачило сил.
Обоє – вчитель
та учень – пішли
на дно.

»

гибелі йому виповнилося лише
47 років.
Як
зазначив
директор
школи Василь Панас, після
трагедії на знак вшанування
подвигу вчителя фізкультури
влада зобов’язалася збудувати спортивний зал. Тим більше
їхній навчальний заклад має
1,5 гектара території. Але минуло вже 20 літ, досі так і нічого
не зроблено. Нинішній енергійний та наполегливий керівник
навчального закладу намагається знайти кошти, щоби виготовити принаймні проектно–
кошторисну
документацію.
Адже школа перспективна, у ній
навчається 111 дітей, і щороку

кількість учнів зростає. Василь
Панас каже, що народний депутат Ірина Констанкевич пообіцяла 100 тисяч гривень із
Фонду регіонального розвитку.
У Муравищі сподіваються, що
принаймні хтось із можновладців відповідатиме за свої слова.
ПРО ПОДВИГ ГЕРОЯ
НАГАДУЄ ВУЛИЦЯ
ТА СПОРТИВНИЙ ТУРНІР

Відважного вчителя вдячні
волиняни не забули. У Ківерцях
ще задовго до декомунізації
вулицю, на якій він жив і яка колись була названа іменем радянського чекіста–диверсанта
Миколи Кузнецова, перейменували на честь педагога Маркіяна Бурака.
А 20 липня 1998 року було
оприлюднено указ № 801 тодішнього Президента України
Леоніда Кучми про нагородження орденом «За мужність»
ІІІ ступеня вчителя фізкультури загальноосвітньої школи
І–ІІ ступенів села Муравище
Ківерцівського району Волинської області Бурака Маркіяна
Омеляновича (посмертно) «за
мужність і самовідданість, проявлені при рятуванні дітей».
У Муравищі перші роки після трагедії пам’ять педагога
вшановували Днем скорботи –
16 лютого – та спортивними
змаганнями серед учнів. Як
розповіла вчителька фізкультури Ірина Козачук, у 60-річчя Маркіяна Бурака 12 січня
2011-го в школі з ініціативи тодішнього директора Олександра Ничипорука започаткували перший тенісно-шашковий
турнір, присвячений пам’яті
педагога. Наступного року запросили команди зі шкіл селища Колки, сіл Жидичин та
Тростянець. Із 2013-го змагання стали більш масштабними
і проходять у дитячо-юнацькій
спортивній школі в Ківерцях.
І цього року у січні був такий
турнір, який тепер організовує
районний відділ освіти та Сокиричівська сільська рада.

А завтра у школі в Муравищі запалять свічку пам’яті, учні
вшанують хвилиною мовчання
загиблого вчителя Маркіяна
Бурака та п’ятикласника Дмитра Ришкевича. Потім ходою
вирушать на кладовище до їхніх
могил.
ДОЛЯ ДІТЕЙ,
ЯКИХ ВИТЯГНУВ ЗІ СТАВКА
ПЕДАГОГ

Перебуваючи в селі, поцікавилися, як склалося подальше життя врятованих хлопців,
адже минуло 20 літ і вони стали
дорослими? Відповідь приголомшила: двоє з трьох трагічно
загинули…
Василь Соха закінчив школу. У 2005-му він одружився з
дівчиною Тетяною. Сім’я жила у
селі Новосілки Володимир-Волинського району. Чоловік працював у Нововолинську на м’ясокомбінаті.
— Мого сина забили
31 травня 2007 року, – розповідає Василева мама Анна Соха,
до якої ми заїхали розпитати,
що сталося. – Разом з іншими чоловіками поверталися з
роботи, йшли дорогою пішки.
Кажуть, якась машина дуже
швидко їхала з Володимира
без світла. Водій був п’яний,
утікав від міліції. То він пальнув
мого Васю так сильно, що син
пробив головою лобове скло.
Машина завезла його аж у Суходоли. Шофера спинила міліція, ті хлопці, що були із сином,
подзвонили. Що там далі було,
я вам уже не докажу. Василя
поховали у Новосілках. Йому
було 24 роки.
Про смерть Руслана Попова у Муравищі ніхто не захотів
розповідати. Тільки сказали,
що він трагічно загинув влітку
2009-го. На новому цвинтарі
ми знайшли його могилу. За
датами на великому пам’ятнику порахували – Руслан пішов
із життя, не доживши місяць до
26 літ…
Третього врятованого Маркіяном Бураком учня, а нині
31-річного чоловіка Володимира Радчука, ми вдома не застали. Того дня він був на роботі.
Володимир працює водієм і
постійно у відрядженнях. Поспілкувалися з його старшою
сестрою Оксаною. Разом із
нами вона поїхала на старе кладовище у Муравищі і показала
дві могили: вчителя та учня. Як
нам пояснили, за похованнями
доглядає мама Діми Ришкевича, але зараз вона на заробітках
у Польщі. n
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n Повертаючись до надрукованого

І ВОРОЖКА ПІДКАЗУВАЛА, ДЕ ТРЕБА
ШУКАТИ ТІЛО УТОПЛЕНИКА
Нещодавно наша газета повідомляла про трагедію на річці Стир у Луцьку: 27 січня
семикласник Луцької школи № 7 Роман Аніщенко через необережність провалився
під лід. Лише на дванадцяту добу, 7 лютого, його тіло було знайдене. А цими днями
в редакцію прийшла бабуся Романа Зоя Семенюк зі своїм горем і вдячністю
Марина ЛУГОВА

Л

Минулої п’ятниці на сторінці у «Фейсбуці»
військової прокуратури Західного регіону
України з’явилося повідомлення про
те, як у Луцьку на здирництві попався
співробітник СБУ. Зазначалося, що
оперативно і безкомпромісно діяли
військові прокурори Луцького гарнізону
спільно зі слідчими Луцького відділу
поліції та оперативниками відділу
безпеки СБУ

О

ЗЛОЧИНЦЯМ «СВІТИТЬ»
12 РОКІВ УВ’ЯЗНЕННЯ

всім людям, які
підтримали у важкі
дні і морально,
і матеріально.

У Нововолинську ще у грудні минулого
року стався розбійний напад на
автомийку. Двоє зловмисників у масках
побили чергового працівника закладу
та викрали 4 тисячі гривень і мобільний
телефон. Окрім цього, правопорушники
незаконно заволоділи автомобілем
«Опель Вектра». Злочин уже розкрито

»

річки (той згин Стиру називають
Бабиним коліном. — Авт.). Так
і було. Того ж дня обідньої пори
закінчилися пошуки. Тіло Ромчика водолази-рятувальники, зокрема Іван Шевчук, якому я дуже
вдячна, підняли.
Навіть важко передати словами горе сім’ї, яка втратила сина,
внука. Але, як сказала жінка, слава Богу, знайшли Романа і змогли похоронити по-християнськи.
Родина Романа Аніщенка вдячна всім людям, які підтримали
у важкі дні і морально, і матеріально.
А оскільки зима ще не закінчилася, то нагадаємо, що всім
треба бути обачними і пам’ятати,
яка то біда може підстерегти на
тонкому льоду. n

Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

рамках досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за
ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України,
поліцейські встановили, що до скоєного причетні двоє 25–річних місцевих жителів. Відомо, що
один із них раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку з проникненням у приміщення.
— Слідчі оголосили зловмисникам підозру у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України, та обрали міру запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти
років позбавлення волі, – повідомив начальник
поліції Волині Петро Шпига. Викрадені мобільний
телефон та автомобіль поліцейські вилучили й
повернуть законному власнику. n

У

n На перших ролях

А тепер митницю очолив Іван Іванович Іванов!
В. о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан днями підписав
наказ про звільнення начальника Рівненської митниці Андрія Чаборая

З

3000 ДОЛАРІВ «ДАНИНИ»
ДЛЯ ОПЕРУПОВНОВАЖЕНОГО

перуповноважений 2–го відділу 6–го
управління Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ, за попередньою змовою у групі з
трьома громадянами, вимагав і отримав 3000
американських доларів від представника одного із товариств з обмеженою відповідальністю.
Взамін обіцяв не створювати штучних перешкод у
здійсненні підприємницької діяльності. Кошти виявлені та вилучені в повному обсязі під час огляду
місця події.
Луцький міськрайонний суд задовольнив клопотання військової прокуратури Луцького гарнізону та обрав підозрюваному міру запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою строком на
60 діб (як альтернатива — 140 тисяч гривень застави). Окрім того, одного із громадян, який діяв
за попередньою змовою у групі із силовиком, також взято під варту на 60 діб, і судом визначено
можливість внесення застави в розмірі 105 тисяч
гривень. n

Романа
« Родина
Аніщенка вдячна

посади пан Чаборай піде тільки
7 березня, коли повернеться
з відпустки. Втім, уже місяць
митницею на Рівненщині керує нова
людина — колишній есбеушник Іван
Іванов.
Офіційна причина звільнення —
заява самого Андрія Чаборая. Але
подейкують, що насправді йому
наказали «піти по–хорошому». Наприкінці грудня внутрішній відділ
безпеки ДФС розпочав службове
розслідування щодо Андрія Чаборая. На момент його проведення

ОВИНИ / Волинь

Богдана КАТЕРИНЧУК

едве стримуючи сльози,
жінка говорила:
— Від себе, батьків
хлопчика, всієї рідні хочу подякувати тим, хто долучився до пошуків нашого Ромчика…
Перш за все Зоя Анатоліївна
висловлювала щиру вдячність
водолазам рятувальної служби
і дайверам-аматорам, які, незважаючи на зимову пору, 12 днів
обстежували дно річки. До речі,
знайшли тіло дванадцятирічного
підлітка у районі Тещиного язика
(лучани знають, де цей спуск до
вулиці Глушець з такою народною назвою). З цього приводу
Зоя Семенюк розповіла таке:
— 7 лютого я була у луцької
ворожки пані Ліди. І вона сказала, що шукати треба на згині

Левко ЗАБРІДНИЙ
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пана Чаборая відсторонили від виконання обов’язків. Проте інформації про результати перевірки досі
немає. Сам Андрій Чаборай ствер-

Іван Іванов, який останні три роки
працював заступником начальника
Київської міської митниці, а доти —
у прокуратурі, СБУ та кілька місяців

що насправді Андрію Чабораю наказали
« Подейкують,
«піти по–хорошому».

джував ЗМІ, що перевірка пройшла
успішно, а звільняється він, бо запропонували іншу роботу.
Виконує обов’язки начальника
Рівненської митниці тепер 46–літній

»

помічником нардепа попереднього
скликання Олександра Єдіна, представника Партії регіонів. До речі, він
уродженець села Омеляна Рівненського району.n

ТАК З’ЯСОВУВАЛИ СТОСУНКИ,
ЩО ОПИНИЛИСЯ В ЛІКАРНІ
У Ківерцях 68-річний місцевий житель під
час сварки побив 63-річну дружину, після
чого ножем порізав собі передпліччя
Анна ПАВЛОВСЬКА

наслідок отриманих тілесних ушкоджень
жінку госпіталізували до реанімації, а чоловіка — до травматології центральної
районної лікарні. Знаряддя злочину вилучили, —
повідомив начальник Ківерцівського відділу поліції Юрій Столярчук.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115
Кримінального кодексу України (замах на умисне
вбивство). Вирішується питання про оголошення
підозри чоловіку та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває. n

-В
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Із кандидатом
медичних наук,
заслуженим лікарем
України, керівником
Луцької міської
клінічної лікарні
Ларисою Духневич
ми зустрілися, щоб
поговорити про те,
до чого готуватися
хворим у стаціонарах,
коли туди дійде
медична реформа.
Чи справді операції
стануть платними
та ще й такими
дорогими (видалення
жовчного міхура
— від 30 до 50 тисяч
гривень)? Але Лариса
Петрівна виявилася
настільки цікавим
співбесідником, що
наша розмова від
теми реформування
плавно перейшла до
того, чим невдоволені
зараз люди, і навіть
зачепила філософські
питання життя і смерті
Тамара ТРОФИМЧУК

«У ЛІКАРНЮ
ПОКЛАДУТЬ ТІЛЬКИ
ЗА НАПРАВЛЕННЯМ
СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
АБО ЯКЩО ПРИВЕЗЕ
«ШВИДКА»

— Ларисо Петрівно, медична реформа в стаціонарних лікувальних закладах розпочнеться через
2 роки. Уявімо, що зараз
2020-й і людину у міську лікарню привезла «швидка».
Що буде з нею далі?
— Лікуватимемо, як і раніше. Навесні 2018-го реформа
повинна запрацювати в первинній ланці (амбулаторія та
поліклініка). На одного пацієнта на рік держава виділятиме 370 гривень для його
сімейного лікаря. Туди має
ввійти огляд, певні аналізи,
обстеження, і ці гроші повинні «йти за пацієнтом», якщо
його направлять у стаціонар.
У випадку, коли він потрапляє
в лікарню і за ним прийшли
гроші, лікування має бути
безплатним. Якщо ж кошти вже використані, то яким
буде механізм, поки що не відомо. Наразі зрозуміло одне:
пацієнт зможе звернутися
в стаціонар тільки за направленням сімейного лікаря або
коли його привезе «швидка».
Тобто напевно, стане менш
доступним.
— Перед голосуванням
у Верховній Раді за медичну реформу з’явилася
інформація про вартість

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

«ТАК ВІЧНО БУТИ НЕ МОГЛО,
КОЛИ МЕДИЦИНІ ДАЮТЬ ГРИВНЮ І КАЖУТЬ
НІ В ЧОМУ СОБІ НЕ ВІДМОВЛЯТИ»

Лариса Духневич: «Клятву Гіппократа ніхто не відміняв:
медик повинен зробити все можливе, незважаючи на те, чи є у хворого кошти».

операцій. Наприклад, видалення жовчного міхура
коштуватиме від 30 до
50 тисяч гривень. Зрозуміло, такі гроші ніхто заплатити не зможе.
— Справа в тому, що
внаслідок
запровадження
медичної реформи повністю
змінюється
господарський
механізм. У сьогоднішній
системі охорони здоров’я
існує поняття «ліжкодень».
Він означає вартість одного дня перебування хворого

дичної послуги», яка теж має
свою вартість. Наведу приклад — операції з видалення
жовчного, про який ви згадали. Пацієнта спершу оглядає
лікар приймального відділення, потім — лікар-хірург, далі
робляться аналізи і операція.
У ній задіяні анестезіолог, який
дає наркоз, анестезист, що допомагає анестезіологу, оперуючий хірург, асистент хірурга,
операційна медична сестра
і санітарка. Потім пацієнта
везуть у палату, де за ним до-

нас учили лікувати пацієнта, а не хворобу.
« Раніше
Зараз вчать лікувати хворобу, а не пацієнта.
Різниця в тому, що, займаючись основним
захворюванням, ми могли приділяти увагу
й супутнім. Сьогодні, якщо хворий поступив
з гіпертонічною хворобою, маємо лікувати тільки
її. Бо так буде оплачуватися по протоколу.

»

в медзакладі, у нашому випадку — у стаціонарі. Сюди
входять зарплата медичного
персоналу, оплата за тепло,
амортизація,
користування обладнанням, на якому
здійснюються процедури. За
цими складовими один ліжкодень у реанімації міської
лікарні коштує 2800 гривень.
Фінансує його держава. Пацієнт за це ніколи не платить,
він лише купує ліки. На медикаменти на день у нас виділяється 18 гривень 44 копійки.
Ці гроші розподілені на розхідні матеріали (ліки, системи, гіпс, наркоз, ЕКГ-папір) та
основні лабораторні аналізи.
Зрозуміло, на кожен пункт
припадають лише копійки.
Тому ми просимо про співдоплату пацієнта у вигляді благодійного внеску.
Після
реформи
лікарня стає підприємством, і від
«ліжкодня» переходить до «ме-

глядає медсестра і санітарка.
Зарплата всіх цих працівників
входить у вартість операції.
Звідси цифри, що шокували.
Хоча насправді воно зараз так
і є. Але треба розуміти, що левову частку коштів — зарплату
і енергоносії — лікарням дає
держава. На розхідні матеріали виділяється мізер, тому
пацієнтам доводиться за них
доплачувати. А після реформи, кажуть, все фінансуватиме держава, людина нічого не
буде доплачувати.
— Тобто тридцять і більше тисяч не доведеться
шукати?
— Звичайно, ні, бо це
нереально. За невідкладні
операції буде своя система
розрахунку від держави. На
планові виникнуть черги, як є
в усьому світі. Якщо ви хочете
йти на операцію по лінії страхової медицини, вас запишуть через два-три місяці. Не

хочете чекати — будь ласка,
платіть у касу самі або якесь
підприємство, і вас прооперують раніше.
«ПОПЕРЕДНІ МІНІСТРИ
БОЯЛИСЯ ПОЛАМАТИ
ТЕ, ЩО ХОЧ ЯКОСЬ
ПРАЦЮВАЛО»

— Яку медицину ми отримаємо в результаті реформи: безплатну, платну,
змішану?
— Важко сказати, але зрозуміло одне: так, як є зараз,
далі бути не може. Не задоволені ні пацієнти, ні лікарі.
Всі хочуть змін, але всі їх бояться, як усього нового. На
перших порах справді буде
важко, але я вірю, що з часом
воно відшліфується. Принаймні з’явиться чіткість. Бо
сьогодні є невідповідність між
декларованими державою гарантіями та їхнім фінансовим
забезпеченням. Образно кажучи, медицині дають гривню
і пропонують ні в чому собі не
відмовляти. Довгий час держава з охороною здоров’я
поступає дуже нечесно. 49-та
стаття Конституції каже, що
всі медичні послуги безоплатні, а 95-та застерігає, що видатки на медицину робляться
в межах бюджетного фінансування. Із них 90,2 відсотка йде
на зарплату та енергоносії,
а решту можна розподілити
на все інше. Звідси такі маленькі суми, і люди змушені
доплачувати. Але зарплата
і енергоносії — теж немало!
Є лікарні не дуже навантажені, однак вони витрачають
гроші на опалення, зарплати.
Тому держава пішла на те,
щоб розраховуватися тільки
за виконану роботу, тобто за
пацієнта і надану йому медичну послугу. А вже в ній закладені зарплата персоналу,
енергоносії, всі інші видатки.

Ідея нібито хороша — платити
тільки за зроблене. Скільки
лікарня набере пацієнтів —
стільки й матиме фінансування. Зрозуміло, це призведе
до скорочення медзакладів,
персоналу, до черг. Але водночас буде чіткість, і ніхто не
розказуватиме про безплатну медицину. Визначили ціну
послуги, заплатила за неї або
держава, або страхова компанія, виконали роботу і все.
— Якщо реформа медицини дійсно потрібна справа, чому жоден міністр охорони здоров’я не довів її до
кінця?
— Бо це дуже ризикована
річ. Радянська медицина була
не найгірша. Вона робила основний акцент на профілактику, мала розвинену поліклінічно-амбулаторну
службу.
Звісно, була громіздкою, дорогою у фінансовому плані,
тому її вирішили модернізувати. У чому це проявляється? Раніше нас учили лікувати
пацієнта, а не хворобу. Зараз
вчать лікувати хворобу, а не
пацієнта. Різниця в тому, що,
лікуючи основне захворювання, ми могли приділяти увагу й
супутнім. Сьогодні, якщо хворий поступив із гіпертонічною
хворобою, маємо лікувати
тільки її. Бо так буде оплачуватися по протоколу. Тому міністри і не ризикували реформувати медицину. Ніхто не міг
наважитися поламати те, що
хоч якось, але працює.
«ВДЯЧНІСТЬ» МОЖЛИВА
ЛИШЕ ПІСЛЯ ВИКОНАНОЇ
РОБОТИ»

— Незадоволення людей сучасною медициною
сьогодні полягає в тому,
що, крім, так би мовити,
офіційних видатків, треба
ще платити лікарю в кишеню. Що ви скажете про так
звану вдячність медикам,
і чи буде необхідність у ній
після реформи?
— У чому проблема нашого
суспільства? Треба чітко розрізняти, щоб не було вимагання від лікаря. Це категорично
неприйнятно. Щодо вдячності
— це особиста справа кожного. Якщо пацієнт дуже задоволений, хоче подякувати, він
має таке право. Основне, щоб
ця дяка була після виконаної
роботи і з доброї волі. Клятву
Гіппократа ніхто не відміняв:
медик повинен зробити все
можливе, незважаючи на те,
чи є у хворого кошти. Допомога має надаватися по стандарту і ніякі подяки не передбачаються.
— І все одно вони існують. Більше того, зараз
пішла мода платити ще до
початку лікування, інакше,
мовляв, до тебе навіть не
підійдуть.
— Думаю, це говорять
люди, які в міській лікарні ніколи не були. Не можу ручатися
за всю Україну, але в нашому
закладі такого немає. Ми за
цим стежимо. Намагаємося
тримати зв’язок із пацієнтами. Проводимо анкетування,
анонімні опитування. Розвісили опломбовані скриньки,
куди можна кинути скаргу,
подяку або побажання. Адміністрація завжди відкрита для
вирішення подібних проблем.

»

Закінчення на с.11
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За сигн
сигналом
нал
читачів
Фото Сергія НАУМУКА.

»

Початок на с.10

У будь-якій установі люди
можуть бути чимось не задоволені. І це нормально, бо
немає справи, яку б не можна
було удосконалити. А враховуючи, що у нас за рік через
стаціонар проходить 22,5 тисячі хворих і ще 20 тисяч лікуються амбулаторно, то,
звичайно, щось подібне іноді
трапляється. Але ми завжди
готові розібратися. Проте таких скарг за рік було 3 чи 4,
а подяк — більш як 200!

Ось такий вигляд мав сільський клуб, ремонту якого добивався колись Яків Чуль, а нині — як лялька.

Приміщення
крамниці
вже без
ґрат.

«ТРЕБА МАТИ МИР
У ДУШІ, ТОДІ БУДЕШ
ЗДОРОВИЙ ТІЛОМ»

— Ларисо Петрівно,
хочу запитати і про такий страшний момент, як
смерть пацієнта у лікарні.
— До цього звикнути неможливо… Звичайно, є розуміння того, що кожен, хто
народився, мусить померти.
Ще Конфуцій казав: «Не треба плакати ні за живими, ні за
мертвими, бо всі ми йдемо
однією дорогою». Швидше є
біль від того, що людина, яка
могла б жити, раптом помирає
від травми, отруєння, коли
дитина скоює самогубство.
Але в основному в лікарні помирають старші люди — від
70 і далі. Що сказати? Шкода.
Це чийсь батько, мама, друг.
Але, як правило, це пацієнти,
які поступають запізно. Є різні
причини смерті, різні можливості лікаря і хворого. Але це
завжди непросто. Найтяжче,
коли людина помирає на операційному столі. Вся бригада
тоді дуже важко переживає.
У лікарні після кожного такого випадку настає переоцінка
цінностей. І не вірте, що існує
бездушність, що все одно. До
цього неможливо звикнути.
— Чи були у вашій практиці ситуації, які можна
було б назвати словом
чудо?
— Звичайно, були, і подякувати за них треба Богу. Іноді
людина має шанси на життя
і лікарі все зробили, а в неї
погляд потухлий, якесь відчуття кінця. І раптом уві сні вона
помирає. А буває, що на пацієнтові немає живого місця,
але оптимізм в очах, і він стає
на ноги. Багато залежить від
самого хворого. Недаремно
говорять, що є недуга, є пацієнт і є лікар. Якщо пацієнт стане на сторону хвороби, то вже
два проти одного, якщо на
сторону лікаря — то теж два
проти одного. Дуже важлива
довіра до лікаря, боротьба за
своє життя. На жаль, у нашому суспільстві акценти відповідальності за своє здоров’я
змістилися у неправильну
площину. Тепер кожен відповідає за своє здоров’я сам.
І буває, що не дотримувався
чоловік ніяких приписів, пив,
курив, лежав на дивані, а потім щось стається — і винні
медики. Громадян треба вчити відповідальності за своє
здоров’я — тілесне і духовне.
Маємо дбати про імунітет,
фізичну активність, здорове
харчування, уникати стресових ситуацій. Потрібно бути
милосердним, не заздрити,
жити в любові. Це не просто
слова, а лікарський рецепт:
майте мир у душі — і будете
здорові тілом. n

ЯКІВ ЧУЛЬ У 95 РОКІВ БОРЕТЬСЯ,
ЩОБ У СЕЛІ ВІДНОВИЛИ МАГАЗИН
Але розкрадання крамниці і зникнення колективного майна
чомусь не цікавить ні владу, ні правоохоронні органи…
Сергій НАУМУК

и вже писали про те,
як крамницю у селі
Ворона Ковельського району, що належала Любитівському споживчому товариству (СТ), взяло в оренду
інше споживче товариство –
«Каскад плюс». За якийсь час
новий орендар почав знімати
батареї опалення. Співвласником «Каскад плюс», яке
орендувало крамницю, і одночасно представником Любитівського СТ є ковельчанин
Володимир Пархонюк.
Через
кілька
місяців
орендар узявся за металеву
огорожу. Але місцеві жителі зійшлися і не дозволили
її розібрати. Адже більшість
селян ніяк не втямить, чому
громадська споруда, яку будували за їхні пайові внески
(багато людей досі зберігають книжки пайовиків), стала
приватною.
Огорожу, як пояснював Володимир Пархонюк,
знімали зі згоди керівника
Любитівського
споживчого товариства, нібито для
взаємозаліку між двома
підприємствами. Щоправда, Володимир Федорович
умудрився дати слідчому
про ту огорожу протилежні покази. Спочатку сказав,
що її «Каскад плюс» забрало
за взаємозаліком за борги
Любитівського СТ і здало на
металобрухт. А потім твердив, що огорожа та металева

М

частина системи опалення
не становили для нього жодної цінності. І де вона — не
знає. Може, хтось із працівників здав на металобрухт.
Володимир Федорович не
пам’ятав також, як звати тодішнього керівника Любитівського СТ. Дарма, що був
представником товариства,
яке на той час уже вступило як колективний член у СТ
«Каскад плюс».

Ще й каже, що
«
посадив би мене, якби
я був молодший. Їден пан
переборює все село.

»

Після звернення жителя
Ворони Якова Чуля до прокуратури у 2013-му було
відкрито кримінальне провадження за ознаками крадіжки, але того ж року справу закрили за відсутністю складу
злочину. Наслідком тривалого листування став цілий стос
паперів відповідей від районної та обласної прокуратур,
райдержадміністрації, облдержадміністрації, районної
й обласної рад. Та практичного результату не було.
У 2014 році Ковельська
райдержадміністрація зверталась у Любитівське споживче товариство щодо
передачі приміщення магазину у власність місцевої
громади. Проте представник
товариства пан Пархонюк,

пославшись на відсутність
правовстановлюючих документів на об’єкт і земельну
ділянку та необхідність вирішення цього питання на
загальних зборах, відмовив.
Про ті збори й досі не чути.
Взагалі перехід майна
Любитівського СТ у «Каскадплюс» викликає багато запитань. Про загальні збори, на
яких нібито й передали майно, у селі й не відають.
І все ж Володимир Пархонюк три роки тому пообіцяв
розглянути питання відновлення роботи крамниці у Вороні. Та, видно, результати
негативні. Бо приміщення й
досі стоїть порожнім.
— Як депутат Ковельської
районної ради я добився
створення комісії, яка б зайнялася цією проблемою, —
каже син Якова Потаповича
Микола Чуль. Він працював
директором школи у сусідньому селі Білашів, а коли
почав порушувати питання
крамниці, його вижили з посади. — Батько добивається,
щоб вернули все забране
з магазину. Орендар не має
права вилучати нерухоме
майно. Це приміщення він
намагався розібрати, але
люди не дали. Пархонюк
каже, що вивіз своє майно.
Якщо вивезли товари, то
вони справді його, але опалювальний котел, батареї,
металева огорожа — ні. Тим
більше, він не пайовик. Але
справа тягнеться і нічого не

можна добитися.
А останнім часом із вікон
крамниці зняли металеві ґрати і почали розбирати цеглу.
— Комин знищили, з вікон познімали ґрати. Я написав у поліцію, вже місяць
минув, а відповіді нема. Ніхто
не приїжджав. Нікому немає
діла. Скло 2 на 2 метри забрали, — цілком справедливо нарікає Яків Потапович.
— Вони зараз мене ніяк не
хочуть слухати: ні поліція, ні
прокуратура. Напишу заяву
в поліцію – не дають відповіді. Поїду туди – кажуть:
«Ми вам надсилали». Як же
надсилали, якщо я нічого не
отримував? З прокуратури
отримую, з області отримую,
а з поліції не можу. Що ж то
таке? Кому я потрібний зараз? Тільки батюшці одному.
В сільраду звертався разів
десять — нічого не вирішили,
в район звертався — результату нема. А він (Володимир
Пархонюк. — Авт.) ще й каже,
що посадив би мене, якби
я був молодший. Їден пан переборює все село.
У цих словах простого сільського 95-річного (!)
трудівника сконцентровано
описана ситуація не тільки
у Вороні, але й в Україні: «Пан
поборює село». Надії на відновлення крамниці все менше. Певно, «невстановлені
особи» потихеньку до решти розберуть приміщення,
оскільки зробити це відкрито
не дозволили жителі села. n

n Зверніть увагу!

Чи знаєте ви наших письменників
з Холмщини й Підляшшя?
Це тема вікторини, яку оголошують рада обласного
товариства «Холмщина» разом з обласною
організацією Національної спілки письменників України
До участі в ній запрошуються студенти, учні, краєзнавці, всі охочі. Пропонуємо
відповісти на такі запитання:
1. Що вам відомо про життя і творчість українських
письменників із Холмщи-

ни і Підляшшя, зокрема про
Володимира Островського,
Федора Малицького, Володимира Лучука, Петра Маха,
Йосипа Струцюка, Івана Чернецького, Олександра Рисака, Віктора Ревуху, Миколу

Онуфрійчука, Івана Павліху,
Петра Куприся, Юрія Гаврилюка, Євгенію Жабінську, Івана Киризюка, Тадея Карабовича та інших митців слова?
2. Які їхні твори вам
найбільше
сподобалися?
3. Чи є у них твори, присвячені Холмщині й Підляшшю? Назвіть їх.

Вікторина триватиме впродовж лютого — квітня 2018 року.
Відповіді на запитання просимо надсилати до 10 травня за такою адресою: Волинське товариство «Холмщина»,
вул. Б. Хмельницького, 40-б,
Луцьк, 43016. Автори кращих
робіт будуть відзначені дипломами і призами. Вкажіть своє
прізвище, ім’я, по батькові, вік,
де навчаєтеся чи працюєте,
адресу, телефон. Контактний
телефон 0502431859 (пан
Микола). n
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Фото з особистого архіву родини Семенюків.

до гудка… Від sms до sms…
Це реальне життя тих, хто
пішов туди, залишивши тут
своє серце і тих, хто чекає.
Оксана завжди хотіла бути
поруч, тому на відстані відчувала, коли сутінки починали огортати його серце,
коли біль втрати вдирався
у нетрі душі, тому писала
sms. І в кожній з них — слово
«люблю».

ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ: ЛЮТИЙ-2017
ГЕР
(перелік прізвищ номінантів подано в алфавітному порядку)
(пе
Кандидат

Іван Б
БОЙЧУК
ОЙЧУК
ОЙ

У кожному повідомленні — слово «люблю»: сім’я Семенюків рік чекала на свого героя.

ЛИСТИ З ВІЙНИ: НАВІТЬ ОДНА SMS
ЗДАТНА ВСЕЛИТИ В ДУШУ СОНЦЕ
АТО далеко… Однак тривожні повідомлення
ння із фронту легко
долають цю відстань. Меседжи приходятьь за секунди, іноді
зникають з пам’яті телефону, але ніколи не забуваються.
у
Бо навіть одне почуте слово означає дуже багато
то — ЖИВИЙ
ЖИВИЙ!!
Моє покоління не
пише листів. Не
кладе їх у конверти із
наклеєними марками,
не кидає у поштовий
ящик і не чекає
кожного дня, тамуючи
хвилювання, таких
бажаних і очікуваних
простих слів. Усі ці
чотири роки єдиною
ниточкою, яка пов’язує
нас із тими, хто несе
службу в зоні АТО,
є мобільний зв’язок
Людмила ВЛАСЮК

КОЛИ ЕМОЦІЇ
ПЕРЕЛИВАЮТЬСЯ У ТЕКСТ

Короткі
повідомлення, що надсилаються у перервах між обстрілами,
— листи з війни, де вже за
одним словом — неймовірна історія людських доль,
народжена у звичайних sms.
І чим неспокійніша ситуація
на передовій, тим ніжніше
повідомлення з фронту:
«Обіймаю. Цілую і люблю…»
«Дякуючи Богу, всі живі.
Ночі холодні. Окопи засипає
снігом. Мороз не дає заснути… Медикаментів не вистачає, одяг зносився, намети
такі, що небо видно, а в нім
— зорі розстріляні. Почався
ще один рік війни…»
Ці sms говорять надзвичайно багато. У них немає пафосу. Немає фальші.
Вони глибоко людські, вимірюються почуттями і здатні
абсолютно змінити тебе.
Коли у небі розриваються
вогні «Градів», огрубілими
від зброї пальцями бійці набирають неслухняні літери.
Метал розриває нічне небо
— із запахом крові та свободи. У такі моменти пишуться
найважливіші слова, ті, які
диктує саме серце. У замерзлих окопах читалися

«Ми досі зберігаємо «найпершу» бандероль донечки», – говорить дружина бійця Оксана.

у небі розриваються вогні «Градів»,
« Коли
огрубілими від зброї пальцями бійці
набирають неслухняні літери.
звістки із дому, допоки пронизливий гуркіт не розпанахував тишу до хмар.
Оксана Семенюк із Маневичів, кожен раз гортаючи
у спогадах стрічку повідомлень, знову повертається
у той важкий для неї рік і дякує Всевишньому, що зберіг
від куль найріднішу людину.
У НИХ ЦІЛЕ ЖИТТЯ —
ВІД ГУДКА ДО ГУДКА

— Я берегла всі Романові повідомлення, не стирала
жодного навіть після його
повернення, — говорить
Оксана. — Однак нещодавно
телефон зламався. Але за
цей час уже вивчила їх напам’ять, бо кожне і сьогодні
для мене дороге. Це як особистий щоденник, в якому
зафіксовані пережиті найсильніші емоції. Зазвичай,

»

Роман починав день з вітання есемескою: «Доброго
ранку, я заступив у наряд».
Уже знала, що до нього не
можна телефонувати, бо
виконує бойове завдання.
Коли його відзначили за
зразкову службу, коханий
прислав фото нагороди і написав: «Можеш мене привітати». Були й такого змісту:
«У нас випав перший сніг»,
і поруч — світлина. Де вони
знаходяться, у розмовах
Роман ніколи не озвучував,
а лише у повідомленнях.
Оскільки телефони прослуховувалися, а sms вороги
прочитати не могли. Одну
з них я запам’ятала дуже добре, але він попросив мене:
«Не варто говорити, бо хлопці до цих пір там стоять».
Найбільш болючим моментом є той, коли меседжи

не доходять до адресата.
Тоді вони, ніби рвана рана —
пронизливі, незагоєні, відчайдушно самотні. І серце
виривається з грудей: буде
сигнал чи ні?
— Пригадуються найважчі хвилини. Це було
3 червня 2015-го, битва під
Мар’їнкою, — продовжує
Оксана. — Десятки разів
набирала Романа — поза
зоною. Тоді йому написала
кілька слів: «Передзвони,
ми дуже хвилюємося». Цілий день мобільний носила
із собою. Зателефонувала
до волонтерки Галини Хмеляр, а вона відразу заплакала і каже: «Чекай сонечко,
чекай». Я тільки молилася:
«Господи, спаси його!» Сотні разів дивилася на чорний
екран, у слухавці чула лише
монотонний голос: «Абонент недоступний». Уже пізно ввечері він вийшов на
зв’язок і втомленим голосом сказав: «Усе добре. Не
переживайте. Всіх люблю».
Ціла вічність… Від гудка

— Один-єдиний рік,
2016-й, ми не святкували
разом, — говорить Оксана.
— Рівно о 12-й я відправила
Романові sms. Це єдине повідомлення, яке збереглося
з нашої переписки. «Вітаємо з Новим роком, нам тебе
дуже не вистачає. Повертайся додому. Ми сумуємо
і чекаємо». Ще запам’яталося, коли їхня 28-ма ОМБр
збиралася на ротацію (вони
переїжджали з Мар’їнки на
Херсонщину), мені прийшла
mms-ка. На одному фото
— собака Кіра — бойовий
«товариш», яка в поїзді сиділа на лаві разом із солдатами. Вона для них була, як
справжній боєць,
б
бо завжди
попереджала
попереджал про обстріл.
А на іншій світлині
св
— руденька кішечка,
кішечка яку товариш
Романа знайшов
у зоні АТО
зна
і віз її додому.
додом Отак ці тварини поверталися
на ротацію
повертал
разом із військовими.
Одвій
нак найбільше
найбільш запам’яталося повідомлення,
яке стало
повідомл
для мене найщасливішим.
н
Я до Романа дзвоню, він телефон не бере,
хвилююсь,
б
і тут на екрані
з’являється
екр
три слова: «Я ЇДУ ДОДОМУ!!!»
п’ятирічна донечІ наша п’
ка передавала
малюнки.
переда
Вона ще писати
добре не
п
вміла, але все одно дитядрукованими буквачими друк
ми виводила:
«Я тебе лювиводи
татку! Доця Діанка».
блю, татк
Роман і сьогодні зберінайперший «лист»
гає її на
разом із фотографіяпобратимів. А коли
ми побр
прийшов у відпустку, то
прийшо
витягнув із внутрішньої
складений чотикишені ск
рикутником цей малюнок,
котрого тримав біля серця.
Повертаючись у зону АТО,
забрав його з собою. З ним
і приїхав додому. А ще у нашій сім’ї з’явилася донечка
Даринка. 9 лютого їй виповнюється рік. І ми так вирішили: якщо народжуються
дівчата, значить, закінчиться війна.
…Над усією лінією розмежування стоїть чорний
дим від палаючих буржуйок.
Десь на іншому фланзі, неначе з кузні велетнів, долинають скрегіт металу та
стрілянина. Міни на фронті
бійці жартівливо називають
«sms-ками», які постійно
«надсилає» їм ворог. У далекій Авдіївці чи Станиці
Луганській,
заховавшись
від обстрілу, у самісінькому куточку бліндажа сидить
боєць, його очі ледь помітно усміхаються, дивлячись на телефон. Бо навіть
тоді, коли розстріляне небо
Донбасу темніє від вибухів,
одна sms зі словом «люблю»
здатна вселити в душу сонце… n

Публікація, дата

Ваш
вибір

«Іван Бойчук має свій «міні-колгосп»
23 лютого
Невблаганна хвороба забрала його
дружину, тому пан Іван самотужки ставить
на ноги троє дітей. Крутиться, як білка в
колесі, утримуючи в рідному селі Тойкут
Ковельського району чимале господарство:
окрім птаства, коня, має 4 свиней і аж 6 корів!

«Я ЇДУ ДОДОМУ!!!»

Володимир
БРИНЬ

Олександр
і Наталія
Ц
ВЕЛИМЧАНИЦІ

«Сватали, сміялись, аж за животи брались!»
16 лютого
Аматорський театр із села Соловичі Турійського району за сезон
ставить більше десятка п’єс і навіть
гастролює районом зі своїми постановками. А керує всім творчим
процесом пан Володимир – колишній учитель біології та географії,
нині – пенсіонер.

«Мирослава, Любу і Настю
чекала доля
«державних» дітей»
7 лютого
Олександр і Наталія з села Раків Ліс
Камінь-Каширського району, маючи двох
власних доньок і сина, всиновили ще й
трьох сиріт. «Вони тепер усі наші – рідні», –
в унісон повторює подружжя.

Сергій ГРИЦЮК,
Володимир
д
р
КУБАЙ

«Запрошуємо на перегони з вітром»

Зоя
МИХАЙЛОВСЬКА

«Моє життя, мов танцю вихор»

Олег МУЗИЧУК

7 лютого
Активісти з громадської організації «Шаковель» Володимир Кубай і Сергій Грицюк
розвивають у своєму районі зимовий
туризм: опанували самі і пропонують усім
бажаючим катання на буєрах, а також
відродили хокейні баталії на Шацьких
озерах.
11 лютого
І нині – у свої 65 – ця пані зриває шквал
оплесків. Крім того, що Зоя Никанорівна
викладає хореографію у Волинському державному училищі культури і мистецтв імені
Ігоря Стравінського, вона ще й прищеплює
любов до прекрасного дітям у хореографічній студії класичного танцю «Терпсіхора» у
Луцькому НВК № 9.

«Сказав: воюватиму заради синів!»
14 лютого
«Я взяла повістку, знаючи наперед, що Олег не переступить через
свою гідність і піде в те пекло.
Втішалася думкою, що стримати
чоловіка зможуть лише малолітні
діти, але у відповідь почула, що захищатиме Україну для них», – каже
сьогодні щаслива дружина і мама
трьох діток Яна Музичук, чоловік
якої після 15 місяців перебування
на фронті повернувся додому.

Ігор СУПРУН

«Світ пізнає…
пальцем лівої ноги»
2 лютого
«Хворий на важку форму ДЦП Ігор
Супрун із Благодатного, що біля Нововолинська, є прикладом для багатьох
фізично здорових людей, адже щомиті
доводить, як у найтрудніші моменти
не здаватись: він здобув вищу освіту,
досконало освоїв комп’ютер і любить
подорожувати.

Д
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орогі друзі! У цій анкеті героїв наших публікацій у лютому 2017 року
— СІМ кандидатів, а ви маєте проголосувати ЛИШЕ ЗА ТРЬОХ, тобто поставити навпроти них у графі «Ваш вибір» цифри 1, 2 або 3
(це буде ваша трійка призерів, де 1 — означатиме перше місце, 2 — друге, 3
— третє). Або напишіть трійку найкращих на окремому аркуші.
Відповіді надсилайте на адресу редакції до 23 лютого з приміткою
«Людина місяця». Кожен конверт із анкетою візьме участь у спеціальному
жеребкуванні, під час якого ви можете виграти цінний приз. Не втратьте цей
шанс!
При визначенні переможця своє слово скажуть й наші інтернет-читачі сайту
volyn.com.ua. Під час підбиття підсумків 50% голосів належатиме колективу
редакції, 25% — читачам друкованої версії «Волині-нової», яким ми пропонуємо анкету в газеті, решта 25% — результати голосування на нашій веб-сторінці
volyn.com.ua. Тож можете підтримувати людей, які вас найбільше вразили,
двічі: в газеті і в інтернеті. Віддайте свій голос за друга!
Також чекаємо на вашу підказку адрес, де живуть Герої нашого часу.
Про достойних людей повинна знати країна!

13

Готуємо вудки, мормишки і льодобури:
Го
Г
«
«КУБОК СВІТЯЗЯ» ЧЕКАЄ НОВОГО ЧЕМПІОНА
Новово
Нововолинський
Нововол
центр фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх»
спортивно-оздоровчого комплексу
«Шахтар» запрошує любителів
зимової риболовлі взяти участь у
традиційних командних змаганнях на
найглибшому українському озері
Леонід ОЛІЙНИК

Торік світязький трофей здобула команда господарів турніру «Пірат». Друге
місце посіла «Делівері» з Ковеля, «бронзу» взяла «Академія» з Луцька.
Рибалки, яким не пощастило потра-

пити у трійку лідерів, переконують: «Помилки враховано, суперники, тримайтесь!»
«Кубок Світязя-2018» відбудеться
о, в суботу. Попередні за
17 лютого,
зажна подати за
явки можна
м 097-33телефоном
08-709 (Валентин
). Ор
О
га
ані
ніБортнічук).
Органіран
нту
тузатори гарантуика
ам
ють учасникам
аррзмагань гара
ні призи тта
шку!
шк
у!!
смачну юшку!
Р

2087
українців
купили квитки
на Кубок світу
з футболу, що
відбудеться у Росії
влітку 2018 року.
Всього з нашої
країни подали 30
725 заявок. Національна телерадіокомпанія України
заявила, що не
транслюватиме
матчів цього Чемпіонату світу.
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n Дорога до храму

ІКОНУ ДЛЯ ЦЕРКВИ ВИКУПИЛИ…
У ТУРЕЦЬКОГО СУЛТАНА
Фото з домашнього архіву отця Павла.

Закінчення.
Початок на с. 24
Лариса ЗАНЮК

«ЗАВЖДИ ЗНАХОДЯТЬСЯ
ТАКІ, ЩО КРИТИКУЮТЬ.
АЛЕ Й ХРИСТА ТЕЖ НЕ ВСІ
СПРИЙМАЛИ»

Отець Павло веде нас у
храм і, відмикаючи двері,
розповідає:
— Нам закидають, що
«спаплюжили
євроремонтом пам’ятку архітектури».
Але сім років тому довелося
її просто рятувати. Ми погоджували свої дії із дозвільними службами. Звісно, коштів стільки не мали, аби все
відновити. Щоб старі вікна
не виймати, поставили нові
ззовні, інакше потрібно відтворити все до дрібних деталей. А так вікна збережені,
і в храмі тепло, дощ не затікає, не руйнує стіни. Встановили опалення, а коли знімали оцинкований дах, він
увесь був у дірках від куль,
через які затікала вода. Добре, що дерев’яна покрівля
збереглася. У матеріальних
питаннях часто допомагають успішні земляки – Леонід Стефанович, Володимир
Цибульський, фірма «Олика-Агро». Але завжди знаходяться такі, що критикують.
Та Христа теж не всі сприймали.
Коли робили внутрішній
ремонт, фарбували все в автентичних тонах. Це стиль
храму, його не можна міняти. А зовні мусили збити стару штукатурку, пошкоджену
грибком, і перефарбували з
жовтого у блакитний колір,
Богородичний. Хоча зі старих документів дізналися,
що спочатку храм був білий, помазаний вапном. На
кожній цеглині витиснений
хрест – це свідчить, що цегла
навмисно випалювалася для
храму…

на. Якось вони побачили в
його помешканні незвичайні двері. Придивилися – це
образ святителя Миколая!
Просили віддати ікону. Султан поклав її на одну шальку
терезів, а другу пропонував
доважити грошима. Козакам
тієї ночі явився святитель і
наказав погоджуватися на
умови. Наступного дня вони
на порожню шальку поклали червінця і… ваги чудесно
порівнялися. Султан мусив
віддати ікону. Через образ
святого завжди творилися
дива. Одна місцева католичка хворіла, їй наснився
якийсь дідусь і сказав молитися перед Залісоцьким Ми-

звісно, окремі
« Є,випадки,
коли
священики
на окупованій
території сприяють
сепаратистам. Але
це чисто людський
фактор, а не позиція
всієї церкви. А
пляма через одного
падає на всіх.

»

«Будьте світлом для світу», – сказав Господь. І родина отця Павла
ділиться цим світлом.

До речі, у церкві знайшли
рукопис священика Миколая
Червінського за 1826 рік. Він
подає опис ландшафту довкола храму, зазначає, що
перший Стрітенський храм
у цих місцях був між Дерном
і Покащевом, другий, дерев’яний, стояв на місці теперішнього, на колишньому
кладовищі. Цей, цегляний,
збудували в 1784 році. Щось
не дотрималися у розрахун-

ках — і купол упав на середину церкви…
— Але образ Миколая
так і стояв на своєму місці у стінному заглибленні неушкоджений. Там він і
зараз, — продовжує отець
Павло. — Ікона написана у
візантійському стилі і цим
відрізняється від інших. А
потрапила до нас таким чином. Із цієї місцевості козаки
служили в турецького султаР Е К Л А М А

колаєм. Жінка так зробила –
і зцілилася.
— А ще при храмі колись
діяло братство й сестринство, — оповідає священик.
— Під час розгулу епідемії морової язви сестрички
придбали у храм ікону Святої
Трійці. Від того дня хвороба
припинилася. А ось давня
ікона святих Кузьми й Дем’яна, яких ковалі вважали покровителями свого цеху.
Вони викували оклад, кіот,
поновлювали його. Олійний
цех мав свою ікону і дбав про
неї. Тобто, всіма святинями
хтось опікувався…
– І економіка процвітала,
— не втримавшись, додаю.

«ЯКЩО ЧЕСНО ВСЕ
ВИКОНАЄШ, ПРЕТЕНЗІЙ
ДО ТЕБЕ НЕ БУДЕ НАВІТЬ
У ВЛАСНОЇ СОВІСТІ»

Знаючи, що отець Павло забирав із полону односельчанина — кіборга Віктора Михальчука, запитую його
про війну, бо відчуваю: має
що сказати.
— Хіба не церква має опікуватися тими, хто на війні? – міркує батюшка. – Ця
тема болить багатьом священикам. З метою духовної
підтримки вони їдуть через
блокпости, шукають полонених, дізнаються адреси
рідних. Побувавши там, зрозумів, що такими темпами,
як зараз, війна не швидко закінчиться, бо на ній хтось заробляє гроші. Влада не йде
на кроки врегулювання. А
треба жертвувати своїми амбіціями, щоб зберегти чиїсь
життя… Жодного офіційного
документа немає про те, що
цю війну хтось із УПЦ благословляє, освячує техніку. Є,
звісно, окремі випадки, коли
священики на окупованій території сприяють сепаратистам. Але це чисто людський
фактор, а не позиція всієї
церкви. А пляма через одного падає на всіх.
Кругом задіяна політика,
на людей впливають інформаційно. Всю картинку про
світ нам дає телевізор. Після того, як я приїхав зі Сходу
в 2015 році, перестав його
дивитися. Справжній патріотизм має проявлятися в ділах, а не в словах. Ось отець
Олександр Лановий з Оконська — приклад патріотизму
для мене, отець Олександр
Мазурак, який просто не
може бути тут, коли йдуть на
війну його вихованці. Каже,
хоч їсти їм буду готувати, хоч
поговорю з ними. Чому з хворими в госпіталі не всі знаходять контакт? Тому що той,
хто бачив на власні очі війну,
довіряє лише таким самим.
Якби кожен був на своєму
місці, то все було б зовсім
по-іншому. Держслужбовець
ти чи простий громадянин
– виконуй, що від тебе вимагається. І якщо чесно виконаєш, претензій до тебе
не буде навіть у власної совісті… n
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n Ті, що тримають небо

ЧАСНИК І ЛИМОНИ
ВІД ГРИПУ НЕ ВРЯТУЮТЬ
Міністерство охорони здоров’я
спростовує найпоширеніші «міфи» про
небезпечну недугу

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

МІФ 1. ГРИП — ЦЕ ВАЖКА ФОРМА ЗАСТУДИ

Духовна підтримка преподобного старця допомагала отцю Ярославу
відновлювати Свято-Успенський собор.

«ПРИСНИВСЯ
АМФІЛОХІЙ ПОЧАЇВСЬКИЙ
І ВИДАЛИВ МОЇ ПУХЛИНИ…»
Настоятелю СвятоУспенського храму,
що у ВолодимиріВолинському,
протоієрею Ярославу
Антонюку йде
84-й рік. Понад
півстоліття тому
лікарі діагностували
в нього рак. Про диво
зцілення священик
не втомлюється
розповідати людям,
які звертаються до
нього по допомогу
і молитовну
підтримку
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЗА ВІРУ – Й ДО ТЮРМИ
НЕ СТРАШНО

— Я думаю, що запускають злоякісні процеси в організмі людини насамперед
стреси. У мене було саме так.
Запроторили до в’язниці, бо
у радянські часи виявився
непокірним молодим священиком. Після закінчення
духовної семінарії у 1959 році отримав парафію у передмісті Корця у Рівненській області. І коли постала загроза
знищення Корецького монастиря, зважився на захист
православної святині. За те,
що звернувся з листом у високі інстанції, що молодь навертав до церкви, довелось
поплатитися, — неквапливо
почав розповідь отець Ярос-

лав.
Наш поважний сивобородий співрозмовник тоді
не мав ще й 30 років. Виріс
у священицькій родині у селі
Галичани на Горохівщині,
звик у всьому покладатися на
волю Божу. Не проявляв ані
страху, ані злості, коли йому
оголосили вирок — три роки
позбавлення волі. У часи во-

ник комендатури виявився
доброю людиною, знав, що
я — священик, поважав мою
позицію, розумів, що засудили незаконно. Домовилися
з ним, що у будні працюватиму понад норму, а він за те
відпускатиме мене на літак із
Черкас до Рівного, щоб я міг
приїхати у Корець і відправити службу.

« Запускають
злоякісні процеси
в організмі людини
насамперед
стреси. У мене
було саме так.
Запроторили
до в’язниці,
бо у радянські
часи виявився
непокірним
молодим
священиком.

»

йовничого атеїзму це була
звична практика боротьби
з релігією. Відбував ув’язнення у Черкасах, працював
там на будівництві. І все ж
пережита наруга не минула
безслідно. Перші тривожні
симптоми, коли став «сідати»
голос, отець Ярослав списував на нервове перенапруження.
— Зрозуміло, і важка робота в холод і негоду, і переживання здоров’я не додавали, часто хворів на фарингіт,
ларингіт, — згадує нині. — Але
навіть із Черкас добирався
на свята у свій храм. Началь-

Ні. На відміну від застуди, симптоми грипу виникають раптово та проявляються у гострій формі. Як правило, це різке підвищення температури тіла (більше 38
°С), головний біль, біль у м’язах, біль у горлі, кашель,
нежить. Найважче грип протікає у людей із групи ризику: дітей, вагітних та породілль, осіб, старших 65 років,
з ослабленим імунітетом, онкологічними, хронічними
та неврологічними захворюваннями, ожирінням, а також медичних працівників. Їхні шанси видужати без небезпечних ускладнень менші, аніж в інших.
МІФ 2. МОЖНА ЗАРАЗИТИСЯ ВІРУСОМ
УНАСЛІДОК ЩЕПЛЕННЯ

Це не так. Для імунопрофілактики використовують
вакцини, що містять інактивований штам вірусу грипу, який жодним чином не може передавати інфекцію
(розповсюджуватися). Як правило, імунітет набувається протягом одного–двох тижнів після вакцинації.
МІФ 3. ВІТАМІН С — ЧУДОВИЙ ЗАСІБ
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ

Багато людей вірять, що прийом харчових добавок
чи продуктів, які містять вітамін С, – чудовий метод
запобігання грипу. Проте немає жодних доказів його
ефективності.
МІФ 4. ЧАСНИК І ЦИБУЛЯ ЗАХИЩАЮТЬ
ВІД ГРИПУ

Пари часнику або цибулі не знезаражують повітря
в кімнаті, як дехто вважає, навпаки, їхній насичений
запах може спровокувати кашель і спазм бронхів. А
надмірне вживання цих овочів призведе до проблем
із шлунково–кишковим трактом.
МІФ 5. ЗАХВОРІТИ МОЖНА, ЯКЩО ДУЖЕ
ЗМЕРЗНУТИ

Ні, це неправда. Єдиний спосіб занедужати на
грип – це заразитися вірусом цього небезпечного захворювання.
МІФ 6. ВІРУС «ВБИВАЮТЬ» АНТИБІОТИКИ

Ні. Антибіотики мають здатність пригнічувати
функціонування бактерій та певних мікроорганізмів.
Грип викликають віруси, а тому для його лікування
призначають виключно противірусні ліки. На сьогодні в Україні зареєстровано два ефективні препарати,
що містять діючі речовини занамавір та озельтамівір,
які можна придбати тільки за рецептом лікаря.
МІФ 7. ЧАЙ З МАЛИНИ І КУРЯЧИЙ БУЛЬЙОН
ДОПОМОЖУТЬ ШВИДШЕ ОДУЖАТИ

Протоієрей Ярослав Антонюк
має що згадати.

«ПІСЛЯ МОГО ЗЦІЛЕННЯ
ЛІКАРКА–АТЕЇСТКА
ПРИЙШЛА ДО ЦЕРКВИ»

Коли молодий священик
нарешті діждався звільнення
і зміг пройти медичне обстеження, то присуд лікарів став
черговим вироком. Як виявилося, проблеми із голосовими зв’язками були наслідком
онкозахворювання.
Шукав
порятунку в спеціалізованих
інститутах Києва та Москви,
записувався на прийом до професорів. Але лікування не давало позитивного результату.

»

Закінчення на с. 16

Хворим на грип людям, у
яких висока температура
атура
тіла, лікарі рекомендундують багато пити. Те-плий чай чи курячий
бульйон – джерело
рідини для організму. Крім того, вони
допоможуть
на
деякий час заспокоїти біль у горлі. А
пришвидшити одужання
ання
їм, на жаль, не під силу. n

Україна посідає перше місце
в Європі за кількістю психічних
розладів. Найчастіше провокує їх вживання алкоголю та наркотичних речовин. Це,
зокрема, синдром залежності, амнестич-ний синдром, психоз та інші.
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ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВ’Я!
n Між нами, жінками

■ Ті, що тримають небо

ЧИ ЗАХИСТИТЬ ВІД РАКУ
ЩЕПЛЕННЯ?

«ПРИСНИВСЯ
АМФІЛОХІЙ ПОЧАЇВСЬКИЙ
І ВИДАЛИВ МОЇ ПУХЛИНИ…»

»

Отець Ярослав допомагає онкохворим і молитвами, і лікувальними
мазями.

видіння, ніби отець Ярослав
ще раз приїхав до Амфілохія.
А старець обкопує у братовому саду дерева. Кличе до
себе і питає, що там із горлом.
«Давай–но я подивлюся», —
і встромив пальці у рот хворого. Щось шукав з одного боку,
потім із силою вирвав і викинув. Опісля з іншого те саме
повторив. «Тепер можеш іти»,
— сказав. У цей час ніби вдарив церковний дзвін — і хворий прокинувся. І відчув, що

власноруч готую з лікарських трав мазі для
« Сам
хворих, бо у цій справі потрібна ретельність,
певна інтуїція й індивідуальний підхід. Нема
одного загального рецепта, нема шаблону. Але
усім кажу, що щира віра, сповідь, причастя — це
головні ліки, — наголошує священик.

»

— У село Іловицю добирався з Кременця переповненим автобусом, більшість
пасажирів їхала до отця Амфілохія. Коли зайшов на подвір’я
разом із людьми, старець запросив повечеряти і сказав
мені, що я маю вранці відслужити мале водосвяття з акафістом Успінню Божої Матері.
Як він розпізнав у мені священика — не знаю. Я був одягнений у мирський одяг і не носив
тоді бороди. На мої схвильовані жести, якими намагався
розповісти про свою біду, відповідь була така: «Якщо приїхав за зціленням, то не треба
сумніватися». І справді, коли
на ранок я в облаченні став
біля каплички, то мій голос несподівано повернувся. «Благословен Бог наш…» — наче
лилися слова з моїх грудей,
— досі переживає хвилювання, розповідаючи цю історію,
отець Ярослав, хоча оповідав
її уже сотні разів.
Після служби щасливий
священик хотів подякувати за
зцілення, але відчув, що знову
не може говорити. Смиренно
повернувся додому, хоча й
розумів, що хвороба прогресує, вже й біль почав дужче
дошкуляти. Але надії не втрачав, молився, вірив у порятунок.
А потім було незвичне сно-

Про те, як не стати жертвою грізної недуги,
запитують читачки «Волині–нової»
авторитетного фахівця–гінеколога,
заслуженого лікаря України, кандидата
медичних наук Тетяну Євгенівну Ткачук
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Закінчення. Початок на с. 15

— Дійшло до того, що
я зовсім перестав розмовляти. У церкві священики із
сусідніх парафій по черзі служили, аби моя сім’я не втратила засобів для існування.
А я стояв і тільки беззвучно
губами ворушив. І так тривало
майже два роки. Якось одна
із сестер–монашок підійшла
до мене після відправи і порадила шукати порятунку в отця
Амфілохія з Почаївської лаври. Він після того, як радянська влада розігнала монахів
і заборонила йому приймати
людей у хатинці на цвинтарі
поблизу лаври, жив у свого
брата в селі біля Кременця,
— пригадує отець Ярослав. —
Зцілював сотні хворих, котрі
прибували з усіх усюд.
Про діяння Амфілохія Почаївського, який є святим нашого часу, записано багато
свідчень. Довелося якось побувати у печерній церкві Почаївської лаври, де почивають
мощі цього нашого заступника перед Богом. Бачила,
скільки людей і сьогодні звертається до нього по допомогу.
А ось отець Ярослав мав змогу віч–на–віч спілкуватися із
преподобним, відчути на собі
силу його молитов і віри.

www.volyn.com.ua

сталося диво! Того дня під час
богослужіння отець Ярослав
сам собі не міг повірити: ніщо
не заважало йому голосно й
радісно славити Господа.
— У Корці моїм здоров’ям
опікувалася лікарка, яка десятими дорогами обходила монастир і церкву, була затятою
атеїсткою. Через якийсь час
я потрапив до неї на прийом,
привітався з порога. «Ярославе Васильовичу, я вам давно
радила зробити операцію. Добре, що все пройшло успішно», — каже мені вона. А коли
довідалася, що до хірургів я не
ходив, ніяк не могла повірити
своїм очам. Пухлин у горлі не
було. З того часу жінка й увірувала в Бога, стала ходити
до церкви, — усміхається наш
співрозмовник. — Як бачите,
не тільки мене врятував чудотворець Амфілохій!
«ДЯКУЮ ГОСПОДУ,
ЩО У 83 І СОБІ РАДУ ДАЮ,
Й ІНШИМ ДОПОМАГАЮ»

Отець Ярослав показує
товстий зшитий записник,
у якому 800 прізвищ та імен
онкохворих людей. Каже, що
не відмовляється розділяти
чужий біль і біду, а по допомогу
й далі звертається до Амфілохія Почаївського.
— Я був в отця Амфілохія
перед тим, як він мав помер-

ти. Запам’ятав назавжди його
слова: «Молися за всіх, кому
важко». Хоча мені вже минуло
83 роки, я сам власноруч готую з лікарських трав мазі для
хворих, бо у цій справі потрібна ретельність, певна інтуїція
й індивідуальний підхід. Нема
одного загального рецепта,
нема шаблону. Але усім кажу,
що щира віра, сповідь, причастя — це головні ліки, — наголошує священик.
А ще отець Ярослав навчає
парафіян власним прикладом,
як потрібно вміти прощати, не
зациклюватися на образах,
негативних емоціях, аби душа
не зачерствіла, не збайдужіла;
як важливо чесно трудитися
— і успіх прийде. Згадує, як
у 1988 році вперше переступив поріг Успенського собору
у Володимирі–Волинському.
Коли від’їжджав із Корця, уповноважений у справах релігії
проводжав непокірного священика прокльонами. А той
і на новому місці не збирався
тихенько відсиджуватися, не
лякали ані невлаштованість
побуту, ані запустіння у храмі.
І поступово з Божою поміччю
зумів і собор відновити, і недільну школу відкрити, і магістерську дисертацію написати.
Запитуємо у нашого співрозмовника про секрети його
працездатності. На дев’ятому
десятку літ він служить у храмі,
водить автомобіль, справляється з домашніми справами,
у свята ще й чарочку доброї
горілки з медом може випити.
Дружина, на жаль, померла.
Син — теж священик, настоятель кафедрального собору
в Берліні, вибратись у гості
може нечасто. Отець Ярослав
досвідом активного довголіття
ділиться охоче:
— Дякую Господу, що у 83
і собі даю раду, й іншим допомагаю. Ось за кілька днів буде
Великий піст, раджу не забувати про стриманість у всьому.
Не сійте злості, намагайтеся
звільнитися від духовних хвороб, йдіть до сповіді, не думайте тільки про статки і заробітки, не забувайте народну
мудрість: «Будеш Богу угодний
— не залишишся голодний». n

—Н

а початку лютого дуже багато
говорили і писали про небезпеку раку.
Нащо нас лякати? Люди й
так цієї хвороби бояться.
— Підвищена увага громадськості до Всесвітнього
дня боротьби з раком зумовлена високими показниками
смертності від злоякісних
новоутворень, постійним ростом
онкозахворюваності.
Під поняттям «рак» криється
майже 200 різних недуг, які,
залежно від ураженого органа, по–різному проявляються, протікають та лікуються.
Спільним є те, що всі злоякісні пухлини у своєму розвитку
проходять стадії передраку
(передпухлини), початкового раку, коли лікування менш
затратне, з тривалим та якісним подальшим життям. Ось
про це лікарі й нагадують.
— Кажуть, є вакцина
проти раку шийки матки.
Наскільки вона ефективна
і чи варто робити таке щеплення дівчаткам?
— Вакцина існує не проти раку, а проти високоонкогенних типів вірусу папіломи

сотків випадків
раку ендометрію
розвивається саме з гіперплазій. При правильному лікуванні переривається ланцюг
прогресування хвороби і рак
матки не виникає. Виникнення злоякісних захворювань
зумовлюють різні причини –
паління, зловживання спиртними напоями, порушення
харчового режиму (багато
жирного, солодкого, смаженого, копченого, мало овочів та фруктів), невчасне
виявлення та неправильне
лікування
передпухлинних
захворювань, малорухливий
спосіб життя, наявність специфічної вірусної інфекції
(особливо при раку шийки
матки). Розвитку онкологічних захворювань сприяють
також тривале перебування у
стресі та депресія.
— Мені вже за 70, у такому віці ходити до лікаря-гінеколога, думаю, вже
нема потреби?
— Гінекологічні профілактичні огляди та огляд молочних залоз щорічно необхідно проходити всім — від
дівчаток–підлітків до жінок у

злоякісні пухлини у своєму розвитку
« Всі
проходять стадії передраку (передпухлини),
початкового раку, коли лікування менш
затратне.
людини, які є незаперечними
чинниками виникнення передраку та раку шийки матки.
Ці віруси знаходять у 100 відсотків хворих жінок із таким
діагнозом. Введення вакцини проти кількох видів вірусу
практикується до інфікування, саме тому щеплення роблять дівчаткам. Хоча воно
не гарантує відсутності раку
шийки матки протягом усього життя, у світі широко застосовують вакцини проти
вірусу папіломи людини.
— У мене виявили гіперплазію
ендометрію.
Наскільки це небезпечно?
— Гіперплазія ендометрію належить до недуг, що
спричиняються гормональними порушеннями жіночих
репродуктивних органів, і є
провідним фактором онкологічного ризику. До 80 від-

»

віці менопаузи. Навіть коли
нічого не турбує, контроль
лікаря–гінеколога все одно
потрібен, бо він дає змогу виявляти недугу в той момент,
коли проявів її ще немає. Ну а
коли жінка попередньо знає,
що у неї була не пролікована
гінекологічна патологія, коли
турбує біль внизу живота, печія піхви або зовнішніх статевих органів, з’явилися виділення, незвичні за кольором
або запахом, змінилася форма або щільність молочних
залоз, сосків, утворилися
«вузлики» на статевих органах або грудях, — до лікаря
треба не йти, а бігти.
Чекаємо на ваші запитання та пропозиції щодо
наступних тем нашого спілкування. Надсилайте їх на адресу doctor.t.tkachuk@gmail.
com, тел. 506709131. n

n Спробуйте й ви

ЯКЩО ТАБЛЕТОК НЕМА ПІД РУКОЮ
Люди, які страждають від гіпертензії, зазвичай
пожиттєво змушені приймати ліки. Але якщо їх у вас не
виявиться в момент, коли різко підвищився артеріальний
тиск, зарадить біді правильне дихання
Проста лікувальна вправа займе всього 2–3 хвилини. Видихаючи повітря, щоразу затримайте дихання
ня на 7–9
7 9 секунд.
Завдяки цьому можна знизити тиск приблизно
но на
30 одиниць. n
Ведуча додатка
а

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

СПОРТ
СПОР
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Знай наших!

КРАСУНЯ ОКСАНА ПІДНЯЛА
ШТАНГУ УТРИЧІ ВАЖЧУ ЗА СЕБЕ
І СТАЛА ЧЕМПІОНКОЮ СВІТУ!
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

2
24-річна
волинянка не уявляє життя
б пауерліфтингу і хороших людей
без

Бути найсильнішою
на планеті непросто.

Знайомтеся: дівчина на світлині — багаторазова
чемпіонка України, чемпіонка Європи і світу
з класичного пауерліфтингу Оксана Гронович,
уродженка села Ярівка Горохівського району.
Дивлячись на неї, важко уявити, що ця дівчина
може підняти штангу вагою 160 кілограмів. А
це ж правда! Як і те, що всі титули вона здобула
протягом лише двох років
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ругою донечкою Бог
нагородив подружжя
Тетяни і Миколи Гроновичів у перший день січня 24 роки тому. Зі шкільної
лави дівчинка вирізнялася
інтелектом, закінчила школу
із золотою медаллю. У дитинстві захищала честь навчального закладу у складі
команд із волейболу та баскетболу, а потому захопилася легкою атлетикою. З тих
пір звичка розпочинати ранки з кросу стала для Оксани
правилом на довгі роки.
Якби хтось раніше сказав їй, що стане чемпіонкою
світу, нізащо не повірила
б. Усе почалося з того, що,
вступивши на біологічний
факультет Східноєвропей-

Д
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ського національного університету імені Лесі Українки, заради фігури охоче
ходила з подружками у
спортзал, що вабив сучасними тренажерами. Серед
них були і штанги. Підняла одну з цікавості вагою
близько 50 кілограмів. Повторила спробу наступного
разу. Мабуть, і сама не помітила, що звикає до ваги, і
що до її щоразу впевненіших
рухів пильно придивляється
заслужений тренер України
Олег Хом’як.
«Чому б і ні? Треба спробувати!» — погодилася на
його пропозицію серйозно
зайнятися важкою атлетикою. І почала вивчати три
базові вправи пауерліфтингу: присідання зі штангою,
жим штанги лежачи і ста-

Оксана Гронович під час зустрічі у Веселому.

нову тягу. Вже за два роки
стала володаркою кубка з
пауерліфтингу Рівненської
області, у вересні 2016–го
виборола першість серед
юніорів на чемпіонаті України з класичного пауерліфтингу в Полтаві. «До титулу
абсолютної чемпіонки Укра-

Б
БІЛОРУСЬКОГО
В
О
Ц
ВИРОБНИЦТВА
Запчастини
до тракторів
МТЗ (широкий
асортимент)

Тел. (095)281-87-51

представницею, яка стояла на
п’єдесталі перемоги найвище.
Чемпіонат проходив у місті
Тістед (Данія). У присіданні, з
результатом 110 кілограмів,

що дарує людям спорт, ні з чим
« Емоції,
не можна порівняти.
їни серед юніорок Оксана
додала ще й титул чемпіонки України серед жінок
відкритої групи. В активі
спортсменки 337,5 кг у сумі
триборства у ваговій категорії до 52 кг», — написав тоді
Олег Хом’як на своїй сторінці у мережі «Facebook».
Поступово Оксана на-

Р Е К Л А М А

КАБІНИ МТЗ

ближалася до європейського помосту. У березні 2017
року Європа першим слухала Гімн України і милувалася її

»

Оксана виборола срібло. У
вправі «жим лежачи» результат 72,5 кг приніс спортсменці
золото. Їй не було рівних у тязі,
де з другої спроби зафіксували 157,5 кг. Зазначу, що тоді
Оксана встановила рекорд у
тязі і виконала норматив майстра спорту України у сумі
триборств — 340 кілограмів.

Зірковий рік продовжився у Мінську. У Білорусі член
збірної України і команди
«Volyn Strength» Оксана Гронович у ваговій категорії до
52 кг, відпрацювавши вдало
кожну спробу, в останньому
підході перемогла суперницю
з Канади і здобула золоту нагороду.
...Із землячкою я зустрілася у селі Веселе Луцького
району. У місцевому дитячому садочку «Капітошка»
нещодавно проходив районний семінар музичних
працівників,
присвячений
автору пісні «Волинь моя»,
Почесному громадянину Волині Степану Кривенькому. А
тепер завідувач дошкільного закладу Зоряна Кухарук
запросила на зустріч чемпіонку Оксану Гронович. Пропозицію залучити школярів
до спілкування зі спортсменкою підтримали вчителі
місцевої школи і допомогли
перетворити подію на оригінальне свято.
Діти з прапорцями урочисто ввели чемпіонку у спортзал. Там учасники зустрічі
подивилися відеофільм про
спортивні здобутки Оксани
і навіть трохи позаймалися гімнастикою під бадьору
музику. Потім знаменитість
розповіла, що наразі працює
тренером, навчаючи фізичної
культури і спортивної майстерності людей віком від 14
до 40 років. Три рази на тиждень має тренування перед
чемпіонатом України з пауерліфтингу з використанням
спеціального
екіпірування.
Спортсменка сказала, що їй
важко передати словами почуття гордості за державу, яке
щоразу переповнює на п’єдесталі. Хвилини, в які розгортається прапор України,
лунає Гімн, дівчина називає
щастям. Тому й людям радить
знаходити бодай годинку в
день для заняття фізкультурою. Бо емоції, що дарує людям спорт, ні з чим не можна
порівняти.
Ще про спорт читайте
на с. 22 і сайті
VOLYN.СOM.UA. n
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Вітаємо!
Сьогодні 80 років від дня народження виповнюється дорогому татусеві, постійному читачу
газети «Волинь–нова», жителю міста Ковель
Андрію Микитовичу
САХАРЧУКУ.
Летять роки, мов бистрі води,
Не повернути їх назад,
А нам не віриться сьогодні,
Що вам минає 80.
Спасибі вам, тату, за те, що зростили,
Спасибі вам, тату, за те, що навчили.
Хай не болять вам натруджені руки,
Хай втіхою будуть онуки і правнуки.
Хай Мати Божа вас охороняє,
А Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа.
З любов’ю та повагою
діти, внуки, 3 правнуки.
17 лютого святкуватиме ювілейний день народження
жителька села Береськ Рожищенського району
Таїсія Йосипівна
ДАЦЮК.
60 — не привід для печалі,
60 — це зрілість золота.
Хай до ста, а може ще і далі,
Йдуть, не озираючись, літа.
Хоч було тривог в житті багато,
Та не будем згадувати сумне,
Бо горить в дущі ще багаття,
Ще вогонь горить — це головне.
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
мама Діна Зіновіївна, брати Микола, Володимир
з дружиною Оленою, сестри Наталя, Тетяна, Людмила,
Світлана, швагри Олександр, Михайло, Анатолій.

25 років служить на парафії протоієрей
Свято–Покровського храму села Веселе
Луцького району
Микола ІЛЛЮК.
Всечесний отче, Господь благословив вас
на нелегку працю у винограднику Христовому, щоб нести Божу науку своєму народу.
Сійте у серцях людських добро. Ми вам щиро
хочемо побажати, щоб зерно це щедро проросло.
Хай Господь здоров’я посилає,
Радості і щастя додає,
Дух Святий над вами хай витає,
Бо ви добрим партирем у нас є.
Хай додасть наснаги вам і сили,
Хай панують спокій, мир, добро,
Щоб ви довго Господу служили
І в житті щоб горя не було.
З повагою
сім’ї Москалюків, Семенюків,
Воїнів, Хомиків, Киричуків.

Завтра 55 років
святкуватиме дорога
матуся, бабуся, теща,
свекруха
Світлана
Миколаївна
ЛОВЕЦЬКА,
жителька села Грудки
Камінь–Каширського району.
Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, радості, благополуччя.
Не сумуй, рідненька,
що роки, як птиці,
Що спокій тобі невсипущий
лиш сниться.
Ми з тобою завжди
нерозлучні довіку,
Ти, як сонечко, ніжністю
грієш домівку.
Тож спасибі за ласку
безмежну, як море,
60–річний ювілей сьогодні святкує чудова людина
Хай тебе обминають
Віталій Микитович
і біди, і горе.
СКУЛІНЕЦЬ,
житель села Верхи ЛуцькогоФЕРМЕРСЬКЕ
району.
ГОСПОДАРСТВО Щоб здоров’я було,
щоб жила — не тужила,
Ваш ювілей — не тільки
ваше
свято,
У СЕЛI
ШЕПЕЛЬ
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ Ти найбільшого щастя
Радіють рідні й друзі теж.
ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ ПРАЦIВНИКIВ:
в житті заслужила.
Хай Бог пошле ще років
багато,
тракториста
Здоров’я, щастя, радості без меж.на Т-150, агронома, Нехай для тебе не згасає сонце,
Нехай добром наповнюється
хата,інженера, інженера-механіка,Не віють в душу холоди,
головного
Хай жито на столі і Бог на небі
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
економіста.
Тебе завжди рятують від біди.
Хай буде вірних друзів у ній багато,
ЗАРПЛАТА ВИСОКА!
З повагою
Щаслива доля огорта крилом.
Проживання + харчування безкоштовні! та любов’ю
Хай роки будуть світлі, легкокрилі,
Детальніше за тел. 067-334-53-27. діти Оксана,
Не буде втоми лагідним рукам.
Наталія,
Нехай усе задумане здійсниться
Анатолій,
І добре серце не підкориться рокам.
Юрій
З любов’ю та повагою
з сім’ями.
сім’я Петруків.

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.

ПП БУРМАКА Н. П.

17, 24 лютого та 3 березня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від

ПРОДАЄМО НАСІННЯ ГОРОХУ
сорту «Готівський» (Чехія), стійкий до вилягання і розтріскування.
Ціна договірна. Тел. 067 332 00 24.
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЛЕСІ УКРАЇНКИ
ПРОДОВЖУЄ НАБІР НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
випускників загальноосвітніх шкіл, ПТУ, коледжів та технікумів
з підготовки до ЗНО у 2018 році
з усіх предметів і творчих конкурсів
Є можливість вивчати предПідготовче відділення тісно співпрацює із Львівським мети у дистанційному режимі.
регіональним центром оціню- Навчання платне.
Адреса підготовчого
вання якості освіти. Під час
відділення:
навчання слухачі мають можм. Луцьк, вул. Потапова, 9,
ливість проходити пробне зокімн. 322, 322-а,
внішнє незалежне тестування,
каб. 101 (головний корпус,
а також набувають практичних
приймальна комісія).
умінь виконання тестових заТелефони для довідок у
вдань.
м. Луцьку — (0332) 24-04Випускники підготовчого
18, 24-84-31,0501978607,
відділення мають переваги
0509740469, 0951311216.
(при вступі до СхідноєвроЕ–mail: abitur@eenu.edu.ua,
пейського
національноprycom@eenu.edu.ua.
го університету імені Лесі
Сайт: http://eenu.
Українки на природничо–
edu.ua/uk/structure/
математичні та інженерно–
faculties-and-institutes/
технічні напрями підготовки
pidgotovche-viddilennya.
тільки випускникам підгоЛіцензія СНУ імені Лесі
товчого відділення нашого
Українки (Наказ МОН
вузу нараховується додатково до 10 балів).
№148–л від 12.07.2017 р.)

АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ

лікування > анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Фе де рація проф с пілок), www.nadiya.com.ua,
тел. (0332) 75C11C75, 20C05C55, моб.: 095C808C20C53, 098C388C88C36, 063C241C25C51.
м. Рівне, тел. (0362) 43C57C58.
Центральний офіс: м. Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63C16C16, 63C25C28.

ОГОЛОШЕННЯ НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАДИ
Волинська обласна рада оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади директора Волинського обласного
медично-виробничого підприємства «Профілактична дезінфекція»
У конкурсі можуть брати участь гропопередження про спеціальні обмадяни України, які мають повну вищу меження;
освіту; стаж роботи на керівних посадах;
письмову згоду на обробку персовисокий рівень фінансової грамотно- нальних даних;
сті; знання сучасних методів господадві фотографії розміром 6х4 см;
рювання та управління; знання чинного
копію трудової книжки;
законодавства України; високі моральні
пропозиції кандидата щодо поякості та стан здоров’я, що дає змогу ви- дальшої фінансово–економічної діяльконувати професійні обов’язки.
ності установи, передбаченої їхніми
Термін подання заяв: 30 календарних установчими документами, викладені у
днів від дня опублікування оголошення.
довільній формі (програма діяльності,
Особи, які бажають взяти участь у бізнес–план тощо);
конкурсі, подають до Волинської обласінші документи, передбачені чинної ради за адресою: м. Луцьк, Київський ним законодавством.
майдан, 9, каб. 513 такі документи:
Особи можуть подавати додаткову
заяву про участь у конкурсі;
інформацію стосовно своєї освіти, досвіособовий листок з обліку кадрів;
ду роботи, професійного рівня і репутації
автобіографію;
(характеристики, рекомендації).
копію диплома про освіту;
За довідками
копію паспорта;
звертатися за телефоном
копію е–декларації у встановлено77-81-36.
му законодавством порядку;

Ліцензія Серія АВ № 539362

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

Тел.: 0938420537, 0963842219.

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

Тел.: 066-408-77-76, 067-362-95-32,
067-332-62-50, 67-332-68-00.

Sandra OLEK

покусниця торгувала пивом і квасом. Біля неї
навіть не в спеку
стояла найдовша черга, в якій
зависав і я, тоді ще школяр.
— Ганю, мені бокал пива! — вимагав, стараючись
надати своєму голосові басовитого відтінку.
— Ти ж знаєш, що дітям
пива не продають. & яка ж я
тобі Ганя, Васильку? Краще
кажи мені «тьотя».
Їй тридцять. Але я
сприймаю її як ровесницю.
Така красива.
— А хіба ти (уперто не
бажаю помічати її вік) мамина чи татова сестра?
Черга регоче. Ганя червоніє.
— Не чіпляйся до
пуцьвірка, Ганю.
— Ти ж бачиш, що цей
жовторотик закоханий у тебе по вуха.
— Ти ж йому снишся ночами.
— Так, як усім вам! — огризаюся і неохоче плетусь
додому.
— Ну чого ж ти відвертаєшся, глянь на мене! –
здивований, бо чую в нашій
квартирі Ганьчин голос.
Я забув зошит із алгебри
й відпросився в учителя
фізкультури, щоб збігати
додому. Тихенько відчиняю
двері. Батько сидить на дивані, дивлячись у вікно. А
біля нього в халатику стоїть
Ганька. Кілька верхніх ґудзиків на ньому розстібнуто.
— Не дивишся! Боїшся
спокуси! — в голосі молодої
жінки торжество і розчарування. Як і уживаються?
— Не боюся! Знайшла
чим здивувати!
— Вікторе! – не здається
Ганька. – Тільки не кажи,
що твоя худоребра квочка
гарніша, ніж я.
— Звісно, ні.
— То чому ж ти не
відповідаєш мені
взаємністю?
— Є таке чарівне слово
«кохання».
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з історією для душі!

06:00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 Фігурне катання.
Танцювальні пари. Кваліфікація
06:40 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 Хокей. Жінки
(1 півфінал) 09:10 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 Сноуборд.
Біг ейр. жінки (кваліфікація)
11:40 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 Фристайл. Хафпайп.
Жінки (кваліфікація) 12:55 XXIII
Зимові Олімпійські ігри 2018
Ковзанярський спорт. Команда
+ чоловіки (фінал) 15:00 XXIII
Зимові Олімпійські ігри 2018
Хокей. Жінки (2 півфінал) 16:30,
21:30 Студія зимових ігор
17:05 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 Бобслей. Двійки.
Чоловіки (фінал) 19:30 XXIII
Зимові Олімпійські ігри 2018
Стрибки з трампліна. Чоловіки
(команда) 21:00 Новини 23:00
XXIII Зимові Олімпійські ігри
2018 Фігурне катання. Найкращі
виступи 00:00 Д/ф «Все палає»
01:25 Д/ф «Альманах. Свобода.
Гідність. Братерство» 02:45
Д/ф «Майдан» 05:00 Д/ф «Небо
падає. Три місяці з життя
Устима Голоднюка»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»

ÒÅËÅÊÀÍÀË
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■ Се ля ві

ÇÂÀÁËÈÂÀ ÑÓÑ²ÄÊÀ
Фото з сайту ukr.media

Вона жила на
моєму поверсі
й мала пишні
форми. Коли
сусідка йшла у
платті з декольте,
чоловіки
скручували шиї,
спотикалися,
обзаводилися
вивихами,
спостерігаючи, як
вона йде, гордо
похитуючи перед
собою двома
спокусливими
вершинами
— Кохання! – зневажливо цідить сусідка.
— Так, кохання. & одних
грудей для нього буває замало. До того ж ця, як ти
кажеш, «квочка» народила
мені чудового сина.
Ганька застібає халатик і,
лаючись, мало не налетівши
на мене, вибігає з кімнати.
Мене переповнює
подвійне почуття. З одного
боку, я пишаюся своїм старим (і не думав, що він так
кохає матір — щодень же з
нею лається). А з іншого, на
його місці я б і хвилину не
встояв перед такими чарами.

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ , 19 ЛЮТОГО
УТ1
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09.30, 10.45 «Чотири весілля»
11.50, 12.20, 13.25 «Міняю
жінку»
15.00 Т/с «Школа» (16+)
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «За три дні до
кохання» (12+)
22.00 «Гроші 2018»
23.15 Х/ф «Тіні забутих
предків»

спадок»
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
(12+)
19.45 ТокCшоу «Говорить
Україна»
21.00 Х/ф «Курка»
23.30 Х/ф «Хроніки Ріддіка»
(16+)

«

Ìåíå ïåðåïîâíþº ïîäâ³éíå ïî÷óòòÿ. Ç îäíîãî
áîêó, ÿ ïèøàþñÿ ñâî¿ì ñòàðèì (³ íå äóìàâ,
ùî â³í òàê êîõàº ìàò³ð – ùîäåíü æå ç íåþ
ëàºòüñÿ). À ç ³íøîãî, íà éîãî ì³ñö³ ÿ á ³ õâèëèíó
íå âñòîÿâ ïåðåä òàêèìè ÷àðàìè.

Проте таки переважають
гордощі. & я, взявши з матері
«чесне слово», що вона не
заб’є сусідку і нічого не казатиме батькові, розповідаю
їй цю маленьку пригоду,
свідком якої мені сьогодні
довелося бути. А для переконливості, щоб батько ще

Т Б
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с «Поганий хороший
коп» (16+)
22.30 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ

06.30, 06.50 М/с «Том і Джеррі
в дитинстві»
СТБ
06.49, 08.59 Kids Time
07.10 «Все буде смачно!»
09.00 Х/ф «Шибайголова»
09.10 Х/ф «Ти  мені, я  тобі»
(16+)
11.00 «Хата на тата»
11.00 Х/ф «Жінкакішка»
15.25 «Містичні історіїC4 з
(16+)
Павлом Костіциним»
13.00 Х/ф «Моя
ІНТЕР
суперколишня» (16+)
06.10, 22.35 «Слідство вели... з 17.30, 22.00 «ВiкнаCНовини»
Леонідом Каневським» 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 15.00 Х/ф «Янголи Чарлі»
історія»
17.00 Х/ф «Янголи Чарлі:
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
19.55, 22.40 «Слідство ведуть
Повний вперед» (16+)
17.40 Новини
екстрасенси»
19.00 Ревізор. Крамниці
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
23.45 «Один за всіх»
21.00 Таємний агент
Інтером»
22.20 Таємний агент. ПостCшоу
10.00, 12.25 Х/ф «Два Івани»
ICTV
14.10 Х/ф «Шукаю людину» 05.45, 19.20 Надзвичайні
МЕГА
16.05 «Чекай мене»
новини
06:00
Бандитська
Одеса 07:50
18.00, 19.00 ТокCшоу
06.30 Факти тижня. 100 хвилин Правда життя 08:50, 16:50
«Стосується кожного»
08.45 Факти. Ранок
Пригоди Остіна Стівенса 09:50
20.00 «Подробиці»
09.15 Надзвичайні новини.
У пошуках краси 10:40 Ілюзії
20.40 Т/с «Запитайте в осені»
Підсумки
сучасності 11:30 Смартшоу
10.10 Антизомбі
12:30 Підроблена історія 13:20
УКРАЇНА
11.05, 13.15 Секретний фронт. Прихована реальність 14:10
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Містична Україна 15:00, 21:40
Дайджест
Україною
Річкові монстри 16:00, 20:50
12.45, 15.45 Факти. День
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
13.55, 16.15 Х/ф «Дім великої Скарби зі звалища 17:50,
19.00, 23.00 Сьогодні
матусі3: Який батько, 22:40 Ідеї, що перевернули світ
18:50 Скептик 19:50, 23:40
09.30 Зірковий шлях
такий син» (16+)
Охоронці Гітлера 00:30 Брама
11.20 Реальна містика
16.35 Х/ф «Джек Райан:
часу
13.20, 15.30 Т/с «Сестра у
Теорія хаосу» (16+)

більше виріс у материних
очах, додаю, що я стовідсотково спокусився б.
Слухаючи мене, мати
схлипує, а тоді біжить до
магазину і ввечері зустрічає
батька таким печеним і вареним, яке буває в нас тільки на свята. Ще й цілує

Перші другі з Наталією
Влащенко 11:30, 00:40
06.00 Т/с «H2O: Просто додай Історична правда з Вахтангом
води»
Кіпіані 12:00 Доказ 12:30
«Добрий ZIK» 13:00 Перші про
06.30 «TOP SHOP»
головне. День 16:05 Злий дім
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
17:00 Перші про головне. Вечір
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15 Т/с «БеверліCХілс, 90210» 19:15 VOX POPULI 20:00 HARD
з Влащенко 21:00 «Перші про
13.10 Х/ф «Король повітря»
головне» 21:35 Гра в класику з
15.00 «Орел і Решка»
Сергієм Рахманіним 22:30 «В
19.00 «Орел і Решка. Ювілейний очі» 00:00 «Королева півдня»
2»
04:00 Художній фільм
20.00 «Орел і Решка.
ТЕТ
Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не Вірю»
06.00 Байдиківка
23.00 Х/ф «Ромео і
06.30 ТЕТ Мультиранок
Джульєтта»
09.45 М/ф «Йосип: Володар
снів»
2+2
11.00 Т/с «Усі жінки C відьми»
06.00 Мультфільми
12.00 ПанянкаCселянка
08.00 Бушидо
14.00 Віталька Новий рік
09.00 «Нове Шалене відео
16.00 Країна У. Новий рік
поCукраїнськи»
19.00, 21.00 Одного разу під
10.45 Х/ф «Андроїд
Полтавою
поліцейський» (16+)
20.00 Танька і Володька
12.25 Т/с «Ментівські війни.
22.00 Рятівники
Київ» (16+)
00.00 Х/ф «Штольня» (16+)
16.10 Х/ф «Хижаки» (16+)
01.30 Х/ф «Гетьманські
18.15 «Спецкор»
клейноди»
18.45 «ДжеДАІ»
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог» 03.00 Щоденники Темного
05.40 Корисні підказки
(16+)
21.20, 23.00 Т/с «Кістки 7»
ФУТБОЛ1
(16+)
06.00 Вест Бромвіч C
ZIK
Саутгемптон. Кубок Англії 07.45,
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші 18.50 Журнал Ліги чемпіонів
про головне. Ранок 09:15,
08.15 Шахтар C Чорноморець.
15:10, 23:00 «Дзеркало історії» Чемпіонат України 10.00,
10:10 «Європа у фокусі» 10:40
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батька так палко, як, напевно, не робила цього вже
давненько, бо він враз охриплим голосом запитує мене, скільки грошей мені
потрібно, щоб піти на дискотеку й не з’являтися в
хаті до ранку. Зі жмутком
грошей біжу сходами і
налітаю на Ганьку.
— Ти що, банк грабонув?
— сміється вона.
— Ні, — відказую, теж
сміючись. — Це батько
виділив, щоб прийшов додому аж завтра. Тож не бачити мені, бідолашному, до
ранку милої батьківської хати. Та я не в претензії, як
бачиш. Нехай згадають молодість.
& щоб дошкулити ще болючіше, нахабно цікавлюся:
— А ти б не хотіла згадати молодість і піти зі мною
на дискотеку? У темряві не
буде видно, скільки тобі
мільйонів років.
Щоку довго пік ляпас.
Байдуже. Зате полопотіла в
ніч сходами, розмазуючи
сльози.
Піднімаю голову й
запізніло верещу вслід:
— Чого ревеш, як корова. Я тебе кохаю.
Чи то мені так здалося,
чи й справді її кроки стихли на хвилину перед тим,
як двері зачинилися за
нею.
Повертаючись із дискотеки, мав чудовий настрій.
Він ще більше поліпшився,
коли моя мати у відповідь
на привітання Ганьки відважила їй замашного потиличника. & чомусь те, що
Ганька сприйняла його так,
як цілком заслужену річ,
зробило її у моїх очах не такою привабливою, як
раніше.
А ще через рік ми переїхали жити в інше місто.
 образ спокусливої сусідки
потихеньку стерся з моєї
пам’яті. Там пізніше я
зустрів зовні непримітну
дівчину, яка полонила мене
своєю добротою. Й аж тоді
зрозумів свого батька, який
казав, що лише фігури для
любові замало. ■

15.40, 22.45 Футбол NEWS
10.20 «Великий футбол» 12.05
Бетіс C Реал. Чемпіонат Іспанії
13.55 Зірка C Маріуполь.
Чемпіонат України 16.00
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру.
Прем’єра 17.00 Шахтар C Рома.
1/8 фіналу (2010/ 2011) Золота
колекція Ліги чемпіонів 19.20
Огляд 5Cго раунду. Кубок Англії
19.50 Рочдейл C Тоттенгем.
Кубок Англії 21.40 ТопCматч
21.55 LIVE. Хетафе C Сельта.
Чемпіонат Іспанії 23.55
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру

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 Фолькmusic
15:00 Надвечір’я. Долі 16:00
РадіоДень «Життя +» 16:20
Суспільний університет 17:13
Т/ц «Герої Небесної сотні»
(С.Байдовський) 17:40
Музичний проспект 18:00 Такти
і факти 19:55 «Спорт для всіх»
20:30 Новини. Сурдопереклад

РТБ

АВЕРС

07.00 Ранкове шоу 07.30,
08.00, 08.30 Новини 09.00
Х/ф «Роксолана» 25 с. 13.30,
17.00, 19.00, 20.30
Інформаційний випуск «День»
13.40 Суботня тема 14.10
Фолькмюзик (дорослий) 15.10
Надвечір’я. Долі 16.00
Радіодень «Життя» 16.20
Суспільний університет 16.50,
18.55, 19.50 Служба розшуку
дітей 17.10 Т/ф «Життя Cце і є
Україна». Іван Городнюк 17.40
Муз. фільм «За крок до бою»
18.00 Т/ф «Ігор Білозір» на
зламі епох» 18.40 Вхід у храм.
Великий піст 19.25 Тема дня
19.55 Лайфхак українською
20.00 Почерк долі. Віктор
Марущак 20.50 Казки Сашка
Лірника

06.00, 18.00 Шляхами Волині
06.30 Клуб Суперкниги 07.00,
08.00 Новини «На часі».
Спецвипуск 07.35 Євромакс
08.35 Феєрія мандрів 09.00,
17.30 Огляд світових подій
09.30 Інша сторона 10.00,
15.00 В гостях у Добрячка
10.20, 15.20 Англійські Класи
10.30, 15.30 М/с «Тачки»
11.00, 20.00 Т/с «Пані
покоївка» 12.00, 21.00 У
фокусі Європа 12.30
Волинський портрет 13.00,
23.00 МузейОк 13.30, 00.35
Бандерштат C 2017 БУМБОКС
16.00 Худ. фільм «Тигролови»
18.30, 22.05 Вголос 18.45,
21.30, 00.00, 02.30 Новини
«На часі» 19.00, 22.10, 03.05
Т/с «Справа Дойла» 23.30,
02.00 Глобал 3000 04.00 Худ.
фільм «Жменяки» 05.15
Музична скринька

Â ² Â Ò Î Ð Î Ê , 20 ЛЮТОГО
УТ1
06:00 Д/ф «Воїни миру. Рустам
Хамраєв» 06:25 Д/ф
«Євромайдан. Волинська Січ»
07:05, 12:00, 12:00 Д/ф
«Небо падає. Три місяці з життя
Устима Голоднюка» 08:00 Д/ф
«Герої не вмирають» 09:00,
13:00, 21:00 Новини 09:20,
17:35, 18:15, 19:25, 21:30
Спецпроект «До Дня пам’яті
Героїв Небесної cотні» 09:45
Д/ф «Майдан» 13:10 XXIII
Зимові Олімпійські ігри 2018
Біатлон. Змішана естафета
14:40 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 Хокей. Чоловіки,
групова стадія 17:50 Радіо.
День 18:50 До справи 22:15
XXIII Зимові Олімпійські ігри
2018 Фристайл. Хафпайп.
Чоловіки. Кваліфікація 00:00
XXIII Зимові Олімпійські ігри
2018 Фігурне катання.
Танцювальні пари (фін) 03:00
XXIII Зимові Олімпійські ігри
2018 Фігурне катання. Жінки
(коротка програма)

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.30, 10.50, 12.20 «Міняю
жінку»

13.45, 21.00 Т/с «За три дні до
кохання» (12+)
14.45, 15.45 Т/с «Школа»
(16+)
17.10 Т/с «Нескінченне
кохання» (12+)
20.30 «Секретні матеріали»
22.00 «Інспектор. Міста»
23.35 Х/ф «Вітер, що гойдає
верес» (16+)

16.00 Історія одного злочину
(16+)
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
(12+)
19.45 ТокCшоу «Говорить
Україна»
21.00 Х/ф «Коли мене
полюбиш ти» (12+)
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
(16+)

ІНТЕР

СТБ

06.00 Мультфільм
06.10, 22.30 «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 «Час бажань»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 ТокCшоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»

05.50 Х/ф «Спокута»
07.40 Х/ф «Екіпаж»
10.10 «МастерШеф C 5»
15.25 «Містичні історіїC4 з
Павлом Костіциним»
17.30, 22.00 «ВiкнаCНовини»
18.00 «Слідство ведуть
екстрасенси»
19.55 «Наречена для тата»
22.40 «Один за всіх»

ICTV

05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
УКРАЇНА
08.45 Факти. Ранок
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
09.15, 19.20 Надзвичайні
Україною
новини
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні 09.55 Більше ніж правда
10.55 Секретний фронт
09.30 Зірковий шлях
11.15 Антизомбі
10.30 Свекруха або невістка
12.00 Хвилина мовчання
11.20 Реальна містика
12.30, 13.15 Х/ф «Під
13.30, 15.30 Агенти
прицілом» (16+)
справедливостіC2 (16+)

УТ1

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Міняю жінку»
13.00, 21.00 Т/с «За три дні до
кохання» (12+)
14.00, 15.00 Т/с «Школа» (16+)
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
22.00 «Одруження наосліп»
23.35 Т/с «Сурогат» (18+)

ІНТЕР
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»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с
«Запитайте в осені»
12.50 Х/ф «ПічкиEлавочки»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00 ТокCшоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,

12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.15 Т/с
«Володимирська, 15»
(16+)
17.40, 21.25 Т/с «Поганий
хороший коп» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф «Законослухняний
громадянин» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 М/с «Лунтик і його друзі»
08.00 Т/с «Мерлін»
11.40 Х/ф «Голос монстра»
(12+)
13.50 Х/ф «Три метри над
рівнем неба» (16+)
16.20 Х/ф «Три метри над
рівнем неба 2. Я тебе
хочу» (16+)
19.00 Дешево і сердито
21.00 Аферисти в мережах
22.10 Х/ф «Екстрасенси»
(18+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:50
Правда життя 08:50, 16:50
Пригоди Остіна Стівенса 09:50
Фабрика погоди 10:40 Ілюзії
сучасності 11:30 Смартшоу
12:30 Підроблена історія
13:20 Прихована реальність
14:10 Містична Україна 15:00,
21:40 Річкові монстри 16:00,
20:50 Скарби зі звалища

17:50, 22:40 Ідеї, що
перевернули світ 18:50, 00:30
Скептик 19:50, 23:40
Охоронці Гітлера

К1

класику з Сергієм Рахманіним
17:00, 20:00 Перші про
головне. Вечір 19:15 VOX POPC
ULI 21:00 «Перші про головне»
21:35 «Почути Україну» 23:00
«DROZDOV» 00:00 «Королева
півдня» 00:40 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані
04:00 Художній фільм 05:20
Концерт

06.00 Т/с «H2O: Просто додай
води»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 Мультфільми
ТЕТ
09.40 Т/с «БеверліCХілс, 90210»
13.15 «Орел і Решка»
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
2+2
09.30 Х/ф «Шість лебедів»
06.00 Мультфільми
11.00 Т/с «Усі жінки C відьми»
08.00 Бушидо
13.30 Х/ф «Легенда
09.00, 10.55 «Помста
Лонгвуда»
природи»
16.00 Х/ф «Осляча шкура»
09.45, 18.15 «Спецкор»
17.15 Х/ф «Схід темряви»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
(16+)
11.50 Т/с «Гвардія»
19.00 М/ф «Родина Крудс»
15.20 Х/ф «Інопланетна
20.45 Х/ф «День, коли Земля
конвергенція» (16+)
зупинилась»
17.10 «Загублений світ»
22.30 Щоденники Темного
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог»
00.00 Теорія зради
(16+)
01.30 БарДак
21.20, 23.00 Т/с «Кістки 7»
02.30 ПанянкаCселянка
(16+)
03.20 Віталька
ZIK
05.40 Корисні підказки
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
ФУТБОЛ1
про головне. Ранок 09:15,
06.00, 16.00 «Європейський
15:10, 23:30 «Дзеркало
WEEKEND» 07.15, 17.15 Віган C
історії» 10:10 «Завтра вже
сьогодні» 10:40 Доказ 11:15 Ман Сіті. Кубок Англії 09.00
Живе багатство України 11:35 Чемпіонат Іспанії. Огляд туру
«Житлоблуд» 12:00 HARD з
10.00, 15.40, 20.50, 22.30
Влащенко 13:00 Перші про
Футбол NEWS 10.20 Ворскла C
головне. День 16:05 Гра в
Верес. Чемпіонат України 12.10

«Великий футбол» 13.55 Бетіс C
Реал. Чемпіонат Іспанії 19.05
Ейбар C Барселона. Чемпіонат
Іспанії 21.00, 23.40 «Ніч Ліги
чемпіонів» 21.35 LIVE. Челсі C
Барселона. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА

РТБ
07.00 Ранкове шоу 07.30,
08.00, 08.30 Новини 09.00
Х/ф «Роксолана» 26 с. 13.30,
17.00, 19.00, 20.30
Інформаційний випуск «День»
13.40, 19.25 Тема дня 14.10
Т/ф «Життя Cце і є Україна».
Валерій Опанасюк 14.40
Калинові мости 2015 Т/ф «Я
єсть народ» 15.10 Надвечір’я.
Долі 16.00 Радіодень «Життя»
16.20 Суспільний університет
16.50, 19.50 Служба розшуку
дітей 17.10 До справи 17.40
Т/ф «Життя Cце і є Україна».
Георгій Арутюнян 18.00
Зроблено в Україні 18.15 Т/ф
«Слідами лютневого снігу»
18.30 Т/ф «Життя Cце і є
Україна».Олександр Храпаченко
19.55 Лайфхак українською
20.00 Перехрестя правди
20.50 Казки Сашка Лірника

× Å Ò Â Å Ð , 22 ЛЮТОГО
УТ1

1+1

УКРАЇНА

06:00, 23:00 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 Хокей. Жінки
(матч за бронзу) 07:30 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 Фристайл.
Хафпайп. Чоловіки (фінали) 08:45
XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018
Гірськолижний спорт. Слалом.
Чоловіки. Фінал 09:30 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 Лижне
двоборство, чоловіки, стрибки
(фінал) 10:20 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018
Гірськолижний спорт. Слалом,
чоловіки (фінал) 12:10 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 Лижне
двоборство. Чоловіки. Гонка
(фінал) 13:05 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 Біатлон.
Естафета жінки 4*6км 14:45 XXIII
Зимові Олімпійські ігри 2018
Хокей. Жінки (матч за золото)
17:00, 21:30 Студія зимових ігор
17:30 XXIII Зимові Олімпійські ігри
2018 ШортCтрек, чол. 10т, ж.5т,
естафета (фінал) 20:15 XXIII
Зимові Олімпійські ігри 2018
Гірськолижний спорт, слалом,
фінал 21:00 Новини 01:30 XXIII
Зимові Олімпійські ігри 2018
Лижне двоборство (стрибки та
гонка) 03:00 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 Фігурне
катання. Жінки (довільна
програма)

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20, 22.00 «Міняю жінку»
13.00, 21.00 Т/с «За три дні до
кохання» (12+)
14.00, 15.00 Т/с «Школа» (16+)
16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
(12+)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання»
(12+)
20.30 «Секретні матеріали»
23.00 «Право на владу 2018»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливостіC2 (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
(12+)
19.45 Футбол. Ліга Європи УЄФА
«Динамо» C «АЕК»
22.00 Т/с «Ворожка»
23.20 Контролер

Т Б

Т Б
11.10 Антизомбі
12.10, 13.15 Х/ф «Мільйонер із
нетрів» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Т/с «Володимирська,
15» (16+)
17.40, 21.25 Т/с «Поганий
хороший коп» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 СкетчCшоу «На трьох»
23.40 Х/ф «Гра в імітацію» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

05.40, 07.00 М/с «Том і Джеррі в
дитинстві»
06.55, 08.10 Kids Time
08.15 Т/с «Мерлін»
10.20 Т/с «Друзі»
ІНТЕР
СТБ
12.00 Т/с «Статус відносин C все
06.00 Мультфільм
07.05 «МастерШеф C 5»
складно» (12+)
06.10, 22.35 «Слідство вели... з 12.05 «Хата на тата»
16.45 Х/ф «Як позбутися хлопця
Леонідом Каневським»
15.25 «Містичні історіїC4 з Павлом
за 10 днів» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Костіциним»
19.00 Хто зверху
17.40 Новини
17.30, 22.00 «ВiкнаCНовини»
21.00 Аферисти в мережах
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 22.10 Х/ф «Ловець снів» (16+)
Інтером»
історія»
МЕГА
10.15, 12.25, 20.40 Т/с
19.55, 22.40, 23.00 «Я
«Запитайте в осені»
06:00 Бандитський Київ 07:50
соромлюсь свого тіла 5»
12.50 Х/ф «Ключ без права
Правда життя 08:50, 16:50
ICTV
Пригоди Остіна Стівенса 09:50
передачі»
Фабрика погоди 10:40
05.35 Громадянська оборона
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
Незвичайна наука 11:30
18.00, 19.00 ТокCшоу «Стосується 06.30 Ранок у великому місті
Смартшоу 12:30 Підроблена
08.45 Факти. Ранок
кожного»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини історія 13:20 Прихована
20.00 «Подробиці»
реальність 14:10 Містична Україна
10.10 Секретний фронт

15:00, 21:40 Річкові монстри
16:00, 20:50 Скарби зі звалища
17:50, 22:40 Ідеї, що
перевернули світ 18:50 Скептик
19:50, 23:40 Охоронці Гітлера
00:30 Україна: забута історія

К1
06.00 Т/с «H2O: Просто додай
води»
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Файна Юкрайна»
09.15 Т/с «БеверліCХілс, 90210»
13.00 «Орел і Решка. Шопінг 2016»
14.00 «Орел і Решка»
19.00 «Орел і Решка. Ювілейний 2»
20.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22.00 «Вірю не Вірю»

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Бушидо
09.00 «Облом.UA.»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
10.55, 17.10 «Загублений світ»
12.55 «Нове Шалене відео
поCукраїнськи»
15.20 Х/ф «Катастрофа на
авіалінії» (16+)
19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог»
(16+)
21.20 Т/с «Кістки 8» (16+)
23.00 Т/с «Кістки 7» (16+)

ZIK
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші

про головне. Ранок 09:15, 15:10
«Дзеркало історії» 10:30 «Добрий
ZIK» 11:00 «Стежками війни»
11:30 Доказ 12:00 HARD з
Влащенко 13:00 Перші про
головне. День 16:05 «КультУра!»
17:00, 20:00 Перші про головне.
Вечір 19:15 VOX POPULI 21:00
«Перші про головне» 21:35
«Прямим текстом» 23:00 Перші
другі з Наталією Влащенко 23:40
Живе багатство України 00:00
«Королева півдня» 00:40 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
07.15, 08.15 М/с «Губка Боб
Квадратні Штани»
07.45, 08.45 М/с «Панда КунгC Фу:
Легенди крутості»
09.45 Х/ф «Білосніжка»
11.00 Т/с «Усі жінки C відьми»
12.00, 20.00, 02.30 ПанянкаC
селянка
13.00, 19.00 4 весілля
14.00, 22.00 Рятівники
15.00, 03.20 Віталька
16.00, 23.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
00.00 Теорія зради
01.30 БарДак
05.40 Корисні підказки

ФУТБОЛ1
06.00 Баварія C Бешикташ. 1/8

«Роксолана» 13:43, 19:30
«Тема дня» 14:10 Фолькmusic
15:00 Надвечір’я. Долі 16:00
РадіоДень «Життя +» 16:20
Суспільний університет 17:13
«До справи» 17:40 «Кошик
творчих ідей» 18:00 Т/ц «Герої
Небесної сотні» (Е.Гриненвич)
18:30 Т/ф «Олександр
Колодій: «Мішень чемпіона»
19:55 Т/ф «Євромайдан.
Волинська Січ» 20:30 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС

06.00, 18.00 Шляхами Волині
06.30 Клуб Суперкниги 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, 23.30 Глобал
3000 09.30 Інша сторона
10.00, 15.00 В гостях у
Добрячка 10.20, 15.20
Англійські Класи 10.30, 15.30
М/с «Тачки» 11.00, 20.00 Т/с
«Пані покоївка» 12.00 Огляд
світових подій 12.30
Волинський портрет 13.00,
23.00 МузейОк 13.30, 00.35
Бандерштат C 2017 Антитіла
16.00 Рожеві окуляри 16.30
Сад. Город. Квітник 17.00
Джем 18.30, 22.05 Вголос
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 19.00, 22.10, 03.05 Т/с
НОВА ВОЛИНЬ «Справа Дойла» 21.00 Завтра
сьогодні 02.00 Євромакс
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
«Ранок «Нової Волині» 07:30, 04.00 Худ. фільм «Жменяки»
08:00, 08:30, 13:30, 17:00, 05.15 Музична скринька
19:00 Новини 09:00 Серіал

Скарби зі звалища 17:50, 22:40 19.20, 20.20 Т/с «Стоматолог» 05.40 Корисні підказки
Ідеї, що перевернули світ 18:50
(16+)
ФУТБОЛ1
Скептик 19:50, 23:40 Охоронці 21.20, 23.00 Т/с «Кістки 7» (16+)
19.00, 23.50 Сьогодні
12.45, 15.45 Факти. День
Гітлера 00:30 Майор «Вихор»
06.00
Атлетіко
C Атлетік. Чемпіонат
09.30 Зірковий шлях
14.30, 22.35 СкетчCшоу «На
ZIK
01:20 Академік Корольов 02:00
Іспанії 07.45, 23.40 Огляд 5
10.30 Свекруха або невістка
трьох»
Полювання на НЛО 02:50
06:20 «МультZIK» 07:00 Перші раунду. Кубок Англії 08.15 Бетіс C
11.20 Реальна містика
15.05, 16.15 Т/с
Зворотний бік Місяця 03:40
про головне. Ранок 09:15, 15:10 Реал. Чемпіонат Іспанії 10.00,
13.30, 15.30 Агенти
«Володимирська, 15»
Шосте відчуття. Дар чи
«Дзеркало історії» 10:10 «Почути
справедливостіC2 (16+)
(16+)
прокляття? 04:30 Богдан Ступка Україну» 11:30 «DROZDOV» 12:00 15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.20
Зірка C Маріуполь. Чемпіонат
05:20
Квітка
Цісик
16.00 Історія одного злочину
17.40, 21.30 Т/с «Поганий
Злий дім 13:00 Перші про
України 12.05 Гаддерсфілд C МЮ.
(16+)
хороший коп» (16+)
головне.
День
16:05
Вижити
в
К1
Україні 17:00 Перші про головне. Кубок Англії 13.55 Шахтар C
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
18.45, 21.10 Факти. Вечір
06.00 Т/с «H2O: Просто додай
Вечір 19:15 VOX POPULI 20:00 Чорноморець. Чемпіонат України
(12+)
20.20 Секретний фронт
HARD з Влащенко 21:00 «Перші 16.00 Челсі C Барселона. 1/8
води»
19.45 ТокCшоу «Говорить Україна» 23.45 Х/ф «Мільйонер із нетрів»
про головне» 21:35 Інша Україна фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА 17.50
06.30 «TOP SHOP»
21.30 Футбол. Ліга чемпіонів
(16+)
00:00 «Королева півдня» 00:40 Баварія C Бешикташ. 1/8 фіналу.
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
УЄФА «Шахтар» C «Рома»
Історична правда з Вахтангом
НОВИЙ КАНАЛ 08.20 «Файна Юкрайна»
Ліга чемпіонів УЄФА 19.40 LIVE.
Кіпіані 04:00 Художній фільм
СТБ
Леганес C Реал. Чемпіонат Іспанії
05.35, 06.50 М/с «Том і Джеррі в 09.15 Т/с «БеверліCХілс, 90210»
05:20 Концерт
21.40 LIVE. Севілья C МЮ. 1/8
06.25 «Все буде смачно!»
дитинстві»
13.00 «Орел і Решка. Шопінг
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
ТЕТ
07.20 «МастерШеф C 5»
06.49, 08.09 Kids Time
2016»
11.15 «Хата на тата»
08.10 Т/с «Мерлін»
14.00 «Орел і Решка»
РТБ
06.00 Байдиківка
15.25 «Містичні історіїC4 з Павлом 10.00 Т/с «Друзі»
19.00 «Орел і Решка. Ювілейний 06.30 ТЕТ Мультиранок
07.00 Ранкове шоу 07.30, 08.00,
Костіциним»
07.15, 08.15 М/с «Губка Боб
11.50 Х/ф «Сідні Уайт» (12+)
2»
08.30 Новини 09.00 Х/ф
17.30, 22.00 «ВiкнаCНовини»
Квадратні Штани»
14.00 Т/с «Статус відносин C все 20.00 «Орел і Решка.
«Роксолана» 1 с. 13.30, 17.00,
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
складно» (12+)
Навколосвітня подорож» 07.45, 08.45 М/с «Панда КунгC 19.00, 20.30 Інформаційний
Фу: Легенди крутості»
історія»
16.40 Х/ф «Метод Хітча»
22.00 «Вірю не Вірю»
випуск «День» 13.40, 19.25 Тема
09.45 Х/ф «Попелюшка»
20.00, 22.40 «МастерШеф.
19.00 Від пацанки до панянки
дня 14.10 Фолькмюзик
2+2
11.00
Т/с
«Усі
жінки
C
відьми»
Кулінарний випускний»
20.50 Аферисти в мережах
(дорослий) 15.10 Надвечір’я. Долі
12.00,
20.00,
02.30
ПанянкаC
06.00
Мультфільми
21.50 Х/ф «Знамення» (16+)
16.00 Радіодень «Життя» 16.20
ICTV
селянка
08.00 «Нове Шалене відео
Суспільний університет 16.50,
МЕГА
13.00, 22.00 Рятівники
05.35, 09.55 Громадянська
поCукраїнськи»
18.55, 19.50 Служба розшуку
06:00 Бандитська Одеса 07:50 09.30 «Облом.UA.»
15.00, 03.20 Віталька
оборона
дітей 17.10 Наші гроші 17.40
Правда життя 08:50, 16:50
16.00 Танька і Володька
06.30 Ранок у великому місті
09.40, 18.15 «Спецкор»
Пригоди Остіна Стівенса 09:50
Муз. фільм «Все буде добре»
17.30 М/ф «Родина Крудс»
08.45 Факти. Ранок
10.15,
18.45
«ДжеДАІ»
Фабрика погоди 10:40 Ілюзії
17.50 Т/ф «Майдан 2:0» 18.40
19.00
4
весілля
09.15, 19.20 Надзвичайні новини сучасності 11:30 Смартшоу
10.55, 17.10 «Загублений світ»
21.00 Одного разу під Полтавою Зроблено в Європі 19.55 Лайфхак
10.55 Антизомбі
12:30 Підроблена історія 13:20 13.00 «Помста природи»
23.00 Країна У
українською 20.00 Перехрестя
11.50, 13.15 Х/ф «Дім великої Прихована реальність 14:10
14.50 Х/ф «Люди Ікс: Дні
правди 20.50 Казки Сашка
матусіE3: Який батько, Містична Україна 15:00, 21:40
минулого майбутнього» 00.00 Теорія зради
01.30 БарДак
Лірника
Річкові монстри 16:00, 20:50
такий син» (16+)
(16+)

Ñ Å Ð Å Ä À , 21 ЛЮТОГО
06:00 XXIII Зимові Олімпійські ігри
2018 Фігурне катання. Жінки
(коротка програма) 07:30 XXIII
Зимові Олімпійські ігри 2018
Хокей. Чоловіки (1 чвертьфінал)
09:30 XXIII Зимові Олімпійські ігри
2018 Хокей, чоловіки (чвертьфінал
2) 12:00 XXIII Зимові Олімпійські
ігри 2018 Лижні гонки. Команди.
Спринт 13:15 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018
Гірськолижний спорт. Даунхілл.
Жінки ( фінал) 14:00 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 Хокей,
чоловіки (чвертьфінал 4) 16:30,
21:30 Студія зимових ігор 17:05
XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018
Хокей, чоловіки ( чвертьфінал 3)
19:30 XXIII Зимові Олімпійські ігри
2018 Фристал. СкіCкрос, чоловіки
(фінал) 21:00 Новини 23:00 XXIII
Зимові Олімпійські ігри 2018
Фігурне катання. Жінки. Коротка
програма 02:00 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 Бобслей.
Фінали 03:10 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018
Гірськолижний спорт. Слалом.
Чоловіки (заїзд 1) 04:30 XXIII
Зимові Олімпійські ігри 2018
Яскраві моменти зимових ігор
05:00 XXIII Зимові Олімпійські ігри
2018 Хокей. Жінки (матч за
бронзу)

Т Б

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 Фолькmusic 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 Т/ц «Герої
Небесної сотні» (В.Хомяк) 19:55
Т/ф «Євромайдан: якщо не ми, то
хто?» 20:30 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС
06.00, 18.00, 00.35 Шляхами
Волині 06.30 Клуб Суперкниги
07.00, 08.00, 18.45, 21.30,
00.00, 02.30 Новини «На часі»
07.35 Завтра сьогодні 08.35
Феєрія мандрів 09.00, 23.30
Життя в цифрі 09.30 Інша
сторона 10.00, 15.00 В гостях у
Добрячка 10.20, 15.20
Англійські Класи 10.30, 15.30
М/с «Тачки» 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 14.00, 01.00
Бандерштат C 2017 O.Torvald
16.00 Рожеві окуляри 16.30
Сад. Город. Квітник 17.00 Джем
18.30, 22.05 Вголос 19.00,
22.10, 03.05 Т/с «Справа
Дойла» 21.00 Актуальне інтерв’ю
02.00 У фокусі Європа 04.00
Худ. фільм «Жменяки»
05.15 Музична скринька

фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА 07.50,
18.45 ТопCматч 08.10 Леганес C
Реал. Чемпіонат Іспанії 10.00,
15.40, 20.45 Футбол NEWS 10.25
Челсі C Барселона. 1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА 12.10 Севілья C
МЮ. 1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 13.55 Віган C Ман Сіті. Кубок
Англії 16.05 Шахтар C Рома. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА 17.55
«Ніч Ліги чемпіонів» 19.00, 21.55
«Шлях до Ліона» 19.50 LIVE.
Динамо (К) C АЕК. 1/16 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 22.30 LIVE. «Ліга
Європи. ONLINE»

«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 Фолькmusic 15:00
Надвечір’я. Долі 16:00 РадіоДень
«Життя +» 16:20 Суспільний
університет 17:13 «Складна
розмова» 17:40 Т/ц «Герої
Небесної сотні» (В.Мойсей) 18:00
«Історія без купюр» 18:25
«Незвідане Закарпаття» 19:55
«Гартуємось!» 20:30 Новини.
Сурдопереклад

РТБ

06.00, 18.00, 00.35 Шляхами
Волині 06.30 Клуб Суперкниги
07.00, 08.00, 18.45, 21.30,
00.00, 02.30 Новини «На часі»
07.35 Життя в цифрі 08.35
Актуальне інтерв’ю 09.00, 23.30
Євромакс 09.30 Інша сторона
10.00, 15.00 В гостях у Добрячка
10.20, 15.20 Англійські Класи
10.30, 15.30 М/с «Тачки» 11.00,
20.00 Т/с «Пані покоївка» 12.00
Завтра сьогодні 12.30 Волинський
портрет 13.00, 23.00 МузейОк
13.30 Шукаємо таланти 14.00,
18.30, 22.05 Вголос 14.10,
01.05 Бандерштат C 2017 Vivienne
Mort 16.00 Рожеві окуляри 16.30
Сад. Город. Квітник 17.00 Джем
19.00, 22.10, 03.05 Т/с «Справа
Дойла» 21.00 Глобал 3000 02.00
Огляд світових подій 04.00 Худ.
фільм «Київські прохачі»

07.00 Ранкове шоу 07.30, 08.00,
08.30 Новини 09.00 Х/ф
«Роксолана» 2 с. 13.30, 17.00,
19.00, 20.30 Інформаційний
випуск «День» 13.40, 19.25 Тема
дня 14.10 Фолькмюзик (дорослий)
15.10 Надвечір’я. Долі 16.00
Радіодень «Життя» 16.20
Суспільний університет 16.50,
18.55, 19.50 Служба розшуку дітей
17.10 Складна розмова 17.40 Муз.
фільм «То рідна сторона» 18.00 Т/ф
«Формула життя Олександра
Палладіна» 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

АВЕРС

Ï’ßÒÍÈÖß , 23 ЛЮТОГО

Т Б

К1

06.00 Т/с «H2O: Просто додай
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
15.05, 16.15 Т/с
УТ1
води»
16.45, 19.30 ТСН:
19.00, 23.00 Сьогодні
«Володимирська, 15»
06.30 «TOP SHOP»
06:00, 23:00 XXIII Зимові
«Телевізійна служба
09.30 Зірковий шлях
(16+)
Олімпійські ігри 2018 Фігурне
17.40 Т/с «Поганий хороший коп» 07.40 «Чи знаєте ви, що...»
новин»
10.30 Свекруха або невістка
катання. Жінки (довільна
08.20 «Файна Юкрайна»
11.20 Реальна містика
(16+)
09.30 «Чотири весілля»
програма) 07:10 XXIII Зимові
09.15 Т/с «БеверліBХілс, 90210»
13.30,
15.30
Агенти
18.45,
21.05
Факти.
Вечір
10.55,
12.20
«Міняю
жінку»
Олімпійські ігри 2018
13.00 «Орел і Решка. Шопінг
справедливостіB2
(16+)
21.25
ДизельBшоу
13.00
Т/с
«За
три
дні
до
кохання»
Гірськолижний спорт. Комбінація.
2016»
16.00
Історія
одного
злочину
(12+)
Фінал 08:10 XXIII Зимові
НОВИЙ КАНАЛ 14.00 «Орел і Решка»
(16+)
Олімпійські ігри 2018 Сноуборд, 14.00, 15.00 Т/с «Школа» (16+)
19.00 «Орел і Решка. Ювілейний
05.00 Абзац
бігейр. Жінки ( фінал) 09:30 XXIII 16.00 Т/с «Я знову тебе кохаю» 18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
2»
06.50, 08.09 Kids Time
(12+)
Зимові Олімпійські ігри 2018
(12+)
20.00 «Орел і Решка.
Хокей. Чоловіки (півфінал 1)
17.10 Т/с «Нескінченне кохання» 19.45 ТокBшоу «Говорить Україна» 06.55 М/с «Том і Джеррі в
Навколосвітня подорож»
12:00 XXIII Зимові Олімпійські
дитинстві»
21.00 Т/с «Вітер в обличчя» (16+)
(12+)
ігри 2018 Фрістайл. Крос. Жінки (
22.00 «Вірю не Вірю»
08.10 Т/с «Мерлін»
23.20 Слідами
20.15, 22.25 «Ліга сміху»
фінал) 13:05 XXIII Зимові
10.00 Т/с «Друзі»
2+2
СТБ
Олімпійські ігри 2018 Біатлон.
ІНТЕР
12.00 Т/с «Статус відносин B все
Естафета чоловіки 4х7.5км 14:45
06.00 Мультфільми
06.55
Х/ф
«Спокута»
складно»
(12+)
XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018 06.10 «Слідство вели... з
08.00, 12.55 «Відеобімба»
08.45 Х/ф «Швидка допомога» 16.40 Х/ф «Кейт та Лео»
Леонідом Каневським»
Хокей, чоловіки ( півфінал 2)
17.30, 22.00 «ВiкнаBНовини»
09.30 «Облом.UA.»
19.00 Суперінтуїція
16:30, 21:30 Студія зимових ігор 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 21.00 Аферисти в мережах
09.40, 18.15 «Спецкор»
17.40 Новини
17:05 XXIII Зимові Олімпійські
історія»
22.00 Х/ф «Змії на борті літака» 10.15, 18.45 «ДжеДАІ»
ігри 2018 Ковзанярський спорт. 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
19.55, 22.40 Х/ф «Одружити не
10.55, 17.10 «Загублений світ»
(16+)
1000 м, чоловіки 18:30 XXIII
Інтером»
можна помилувати»
15.10 Х/ф «Хижаки» (16+)
Зимові Олімпійські ігри 2018
10.20, 12.25 Т/с «Запитайте в
МЕГА
19.20 Т/с «Перевізник 2» (16+)
Керлінг. Чоловіки (матч за бронзу)
ICTV
осені»
06:00 Бандитська Одеса 07:50 23.20 «Змішані єдиноборства.
21:00 Новини 01:30 XXIII Зимові 13.00 Х/ф «Вийти заміж за
05.35
Громадянська
оборона
Правда
життя
08:50,
16:50
Олімпійські ігри 2018 Біатлон,
UFC»
капітана»
06.30 Ранок у великому місті
Пригоди Остіна Стівенса 09:50
чоловіки, естафета 4х7, 5 км
Фабрика
погоди
10:40,
17:50,
14.50,
15.45,
16.45
«Речдок»
ZIK
08.45
Факти.
Ранок
03:00 XXIII Зимові Олімпійські
22:40 Ідеї, що перевернули світ 06:20 «МультZIK» 07:00 Перші
18.00 ТокBшоу «Стосується
09.15, 19.20 Надзвичайні
ігри 2018 Бобслей,
11:30 Смартшоу 12:30
новини
кожного»
про головне. Ранок 09:15,
сани, четвірки, 1, 2 заїзди 05:00
Підроблена історія 13:20
10.10 Інсайдер
15:10, 03:30 «Дзеркало історії»
XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018 20.00 «Подробиці тижня»
Прихована реальність 14:10,
10:35 «Прямим текстом» 12:00
Сноуборд, ж/ч, паралельний
22.00 Х/ф «Свій серед чужих, 11.05, 20.20 Антизомбі
00:30 Містична Україна 15:00,
Перші другі з Наталією Влащенко
гігантський слалом
12.10, 13.15 Х/ф «Гра в
чужий серед своїх»
21:40 Річкові монстри 16:00,
імітацію» (16+)
20:50 Скарби зі звалища 18:50 12:40 Живе багатство України
1+1
УКРАЇНА
12.45, 15.45 Факти. День
Скептик 19:50, 23:40 Охоронці 13:00 Перші про головне. День
16:05 HARD з Влащенко 17:00
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Гітлера 02:00 Війна всередині
14.55 СкетчBшоу «На трьох»
Перші про головне. Вечір 19:15
«Сніданок з 1+1»
Україною
нас

Ñ Ó Á Î Ò À , 24 ЛЮТОГО
УТ1
06:00 XXIII Зимові Олімпійські ігри
2018 Сноуборд, ж/ч, паралельний
гігантський слалом 07:15 XXIII
Зимові Олімпійські ігри 2018
Лижні гонки, 50 км, чоловіки, масB
старт 09:30 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 Керлінг,
чоловіки (золотий матч) 13:05
XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018
Керлінг, жінки, матч за бронзу
16:00, 22:10 Студія зимових ігор
16:30 XXIII Зимові Олімпійські ігри
2018 Ковзанярський спорт.
Командний персьют. Фінал 19:00
Національний відбір учасника від
України на Міжнародний пісенний
конкурс «ЄвробаченняB2018».
Фінал 21:35 Новини 22:45
Національний відбір учасника від
України на Міжнародний пісенний
конкурс «ЄвробаченняB2018».
Фінал (продовження) 23:55 XXIII
Зимові Олімпійські ігри 2018
Сноуборд. Біг ейр.чол, фінал
00:30 XXIII Зимові Олімпійські ігри
2018 Гірськолижний спорт.
Команди 02:00 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 Керлінг,
жінки (золотий матч)
05:30 XXIII Зимові Олімпійські ігри
2018 Хокей. Чоловіки (матч за
золото)

1+1
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»

К1

05.10, 11.10 Т/с «H2O: Просто
06.45 «Гроші 2018»
22.00 Т/с «Єдиний мій гріх» (16+) 20.05 Х/ф «Гравітація» (16+)
додай води»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
22.00 Х/ф «Дівчина з тату
СТБ
06.30 «TOP SHOP»
09.45 «Життя без обману»
дракона» (16+)
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
06.05 «Хата на тата»
11.15 «Інспектор. Міста»
НОВИЙ КАНАЛ 08.20 Мультфільми
07.55 «Караоке на Майдані»
13.00 «Світське життя»
09.00 «Красуні»
05.14, 06.39 Kids Time
09.00 «Все буде смачно!»
14.05 «Голос країни 8»
10.00 «Ух ти show»
16.35, 21.15 «Вечірній квартал» 10.05, 23.30 Т/с «Коли ми вдома. 05.15 М/с «Лунтик і його друзі»
12.10 Х/ф «Слава» (16+)
06.40 Ревізор. Крамниці
Нова історія»
18.30 «Розсміши коміка. Діти
14.10 «Орел і Решка. Ювілейний
08.30
Таємний
агент
11.15
Х/ф
«Одружити
не
можна
2018»
сезон»
10.00 Таємний агент. ПостBшоу
помилувати»
20.15 «Українські сенсації»
15.30 «МастерШеф. Кулінарний 12.00 Х/ф «Як позбутися хлопця 22.00 «Їже, я люблю тебе!»
23.20 «Світське життя 2018»
за 10 днів» (16+)
випускний»
2+2
ІНТЕР
14.10 Х/ф «Метод Хітча»
19.00 «Євробачення 2018.
06.00 Мультфільми
16.40 Х/ф «Неймовірні пригоди
Національний відбір»
06.30 «Чекай мене»
08.00 Бушидо
Адель Блансек» (16+)
21.25 «Коли ми вдома. Нова
08.00 «Подорожі в часі»
09.00 «Заручники правосуддя»
18.50 Х/ф «П’ята хвиля» (16+)
історія»
08.30 Х/ф «Дот»
11.00 Т/с «Перевізник 2» (16+)
21.00
Х/ф
«Дивергент»
(16+)
22.35
Євробачення
2018
10.20 Х/ф «В зоні особливої
13.00 Т/с «Ментівські війни. Київ»
23.50 Х/ф «Вовки» (16+)
Національний відбір.
уваги»
(16+)
Підсумки голосування
МЕГА
12.20 Х/ф «Хід у відповідь»
17.05 Х/ф «Люди Ікс: Дні
ICTV
минулого майбутнього»
14.00 Х/ф «Свій серед чужих,
06:00 Бандитський Київ 07:30
(16+)
Брама часу 08:10, 18:10 У
чужий серед своїх»
05.25 Скарб нації
пошуках істини 10:00 Охоронці 19.40 Х/ф «Росомаха:
16.00 Х/ф «Офіцери»
05.35 Еврика!
Гітлера 11:50 Справжня історія
Безсмертний» (16+)
18.00, 20.30 Т/с «Батьківський 05.40 Факти
золота 12:40 Боїнг 747:
22.00 Міжнародний турнір зі
06.00 Більше ніж правда
інстинкт»
революція 14:30 Ідеї, що
змішаних єдиноборств:
07.35 Я зняв!
20.00 «Подробиці»
перевернули світ 16:30 У
MMA Pro Ukraine 15.
09.39
ДизельBшоу
22.20 Т/с «Любка»
пошуках краси 21:00 Справжні
Трансляція з Києва
10.50 Особливості національної безславні виродки 22:00 Дядько
УКРАЇНА
роботи
Гітлер 23:00 Втеча з замку Колдіц
ZIK
23:50 Паранормальний світ
12.45 Факти. День
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
06:20
«МультZIK»
07:00 Перші
00:40 Містична Україна 02:10
13.00 СкетчBшоу «На трьох»
07.15 Зірковий шлях
про головне. Вечір 08:45 Вижити
Ролан
Биков
03:00
Юрій
Нікулін
17.00
Х/ф
«Експат»
09.10 Т/с «Вітер в обличчя» (16+)
в Україні 09:40, 04:50 Художній
03:40 Два Миронових 04:20
18.45 Факти. Вечір
13.00, 15.20 Т/с «Ворожка»
фільм 11:00 Злий дім 12:00
Леонід
Биков.
Зустрічна
смуга
19.20 Надзвичайні новини.
«Народ проти!» 15:10, 20:00
17.15, 19.40 Т/с «Ласкаво
05:10 Володимир Івасюк
Підсумки
FACE 2 FACE з Тетяною
просимо на Канари» (12+)

навиворіт B 4: В’єтнам»
17.10, 23.10 «Ліга сміху»
06:00 XXIII Зимові Олімпійські 19.30 «ТСНBТиждень»
ігри 2018 Хокей. Чоловіки (матч
21.00 «Голос країни 8»
за золото) 08:00, 04:40 XXIII
Зимові Олімпійські ігри 2018
ІНТЕР
Лижні гонки, 30 км, жінки, масB
06.25
Х/ф
«Ключі від неба»
старт 10:15 XXIII Зимові
Олімпійські ігри 2018 Бобслей. 08.00 «Вдалий проект»
09.00 «Готуємо разом»
Чоловіки (четвірки, фінали)
12:15 XXIII Зимові Олімпійські 10.00 «Орел і Решка. Рай і
ігри 2018 Яскраві моменти ігор
пекло»
13:00 XXIII Зимові Олімпійські 11.00 «Орел і Решка.
ігри 2018 ЦЕРЕМОНІЯ
Перезавантаження.
ЗАКРИТТЯ 15:35, 21:30 Студія
Америка»
зимових ігор 17:35
12.00
Х/ф
«Шляхетний
Національний відбір учасника
венеціанець»
від України на Міжнародний
14.15, 20.30 Т/с «Доярка з
пісенний конкурс
Хацапетівки 3»
«ЄвробаченняB2018». Фінал
21:00 Новини 23:30 XXIII
20.00 «Подробиці»
Зимові Олімпійські ігри 2018
21.30 Док.проект «Толочко.
Фігурне катання. ГалаBшоу
Підручник історії»
01:10 XXIII Зимові Олімпійські 22.15 Т/с «Перша спроба»
ігри 2018 Керлінг, жінки,
золотий матч
УКРАЇНА

20.00 Головна тема
23.00 Т/с «Єдиний мій гріх»
(16+)

СТБ
07.00 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдані»
11.15 «Євробачення 2018.
Національний відбір»
13.55 «Євробачення 2018.
Національний відбір.
Підсумки голосування»
14.55 «Наречена для тата»
16.55, 23.15, 23.35 «Я
соромлюсь свого тіла 5»
19.00, 20.00, 22.10 «Слідство
ведуть екстрасенси»
21.00 «Один за всіх»

ICTV

05.20 Інсайдер
07.05 Т/с «Код Костянтина»
(16+)
06.50 Сьогодні
1+1
09.00 Т/с «Відділ 44» (16+)
07.45
Зірковий
шлях
06.10 ТСН: «Телевізійна служба
08.50 Х/ф «Курка»
11.50, 13.00 СкетчBшоу «На
новин»
10.50 Т/с «Ласкаво просимо на
трьох»
07.05 «Українські сенсації»
Канари» (12+)
12.45 Факти. День
08.00 «Сніданок. Вихідний»
14.50 Х/ф «Коли мене
15.00 Х/ф «Експат»
09.00 «ЛотоBзабава»
полюбиш ти» (12+)
17.00 Х/ф «Гравітація» (16+)
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
17.00, 21.00 Т/с «Ніч після
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
10.05 «Громада на мільйон»
випуску» (16+)
20.35 Х/ф «Книга Ілая» (16+)
11.10, 12.15, 13.15, 14.15,
19.00 Події тижня з Олегом
22.55 Х/ф «Чорний яструб»
15.15, 16.15 «Світ
(16+)
Панютою

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
07.15, 08.15 М/с «Губка Боб
Квадратні Штани»
07.45, 08.45 М/с «Панда КунгB
Фу: Легенди крутості»
09.45 Х/ф «Спляча красуня»
11.00 Т/с «Усі жінки B відьми»
12.00, 20.00, 02.30 ПанянкаB
селянка
13.00, 19.00 4 весілля
14.00 Рятівники
15.00, 03.20 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Х/ф «Аватар»
00.00 Х/ф «Нянь» (16+)
01.30 БарДак
05.40 Корисні підказки

К1

Мілан B Лудогорець. 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА 12.10 Леганес
B Реал. Чемпіонат Іспанії 13.45,
14.20, 16.05, 18.50 «Шлях до
Ліона» 14.00 LIVE. Жеребкування
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА
14.40, 17.50 Коефіцієнти
ФІФА/УЄФА 14.45 Огляд матчів.
Ліга Європи УЄФА. Прем’єра
17.00 Динамо (К) B АЕК. 1/16
фіналу. Ліга Європи УЄФА 19.25
«Ліга Європи. ONLINE» 21.20 ТопB
матч 21.35 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА 22.50 Аталанта B
Боруссія (Д). 1/16 фіналу. Ліга
Європи УЄФА

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ

Ліга чемпіонів УЄФА 10.00,
16.30, 22.30 Футбол NEWS 10.20
Динамо (К) B АЕК. 1/16 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 12.05 Шахтар B
Рома. 1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА 13.55 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру 14.25 LIVE.
Лестер B Сток Сіті. Чемпіонат
Англії 15.25 Коефіцієнти
ФІФА/УЄФА 16.50 LIVE. Ліверпуль
B Вест Гем. Чемпіонат Англії 17.55
Футбол Tables 19.00 Світ
Прем’єрBЛіги 19.25 LIVE. Леганес
B ЛасBПальмас. Чемпіонат Іспанії
21.25 ТопBматч 21.40 LIVE.
Барселона B Жирона. Чемпіонат
Іспанії 23.40 Олександрія B
Маріуполь. Чемпіонат України

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 B music
15:00 Надвечір’я. Долі 16:00
РадіоДень «Життя +» 16:20
Суспільний університет 17:13
«Схеми» 17:30 «Протилежний
погляд» 18:25 «Офлайн» 19:55
«Грані» 20:30 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС

06.00, 18.00, 00.35 Шляхами
Волині 06.30 Клуб Суперкниги
РТБ
07.00, 08.00, 18.45, 21.30,
07.00 Ранкове шоу 07.30, 08.00,
00.00, 02.30 Новини «На часі»
08.30 Новини 09.00 Х/ф
07.35, 09.00, 23.30 Глобал 3000
«Роксолана» 3 с. 13.30, 17.00, 08.35, 13.00 МузейОк 09.30
19.00, 20.30 Інформаційний
Інша сторона 10.00, 15.00 В
випуск «День» 13.40, 19.25 Тема гостях у Добрячка 10.20, 15.20
Англійські Класи 10.30, 15.30
дня 14.10 Фолькмюзик
(дорослий) 15.10 Надвечір’я. Долі М/с «Тачки» 11.00, 20.00 Т/с
16.00 Радіодень «Життя» 16.20 «Пані покоївка» 12.00, 21.00
Євромакс 12.30 Волинський
Суспільний університет 16.50,
портрет 13.30, 01.05
19.50 Служба розшуку дітей
Бандерштат B 2017 ВВ 16.00
17.10
Схеми
17.40
Муз.
фільм
Рожеві окуляри 16.30 Сад. Город.
ФУТБОЛ1
«Бандури передзвін» 18.00 Т/ф
Квітник 17.00 Джем 18.30,
06.00 Севілья B МЮ. 1/8 фіналу. «Світ мистецтва. Зірка у формі
22.05 Вголос 19.00 Т/с «Справа
Ліга чемпіонів УЄФА 07.50 «LaLiga квадрата» 18.30 Зроблено в
Дойла» 22.10 Худ. фільм
Chronicles». Чемпіонат Іспанії
«Шоколадні поцілунки» 02.00
Європі 18.50, 19.55 Лайфхак
Завтра сьогодні 03.05
08.10 Лейпциг B Наполі. 1/16
українською 20.00 Азбука смаку Поспілкуймося 04.00 Худ.
фіналу. Ліга Європи УЄФА 10.00, 20.13 Невгамовні дослідники
фільм «Фатальні діаманти»
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.25 20.50 Казки Сашка Лірника

Даниленко 16:00 «Стежками
війни» 16:30 «Прямим текстом»
17:55, 03:00 Перші другі з
Наталією Влащенко 18:40
«Житлоблуд» 19:00 Доказ 19:30
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
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
07.15, 08.15 М/с «Губка Боб
Квадратні Штани»
07.45, 08.45 М/с «Панда КунгB
Фу: Легенди крутості»
09.45 М/ф «Кришталик і пінгвін»
11.10 Х/ф «Попелюшка»
12.30 Казки У Кіно
14.00, 02.30 ПанянкаBселянка
15.00, 21.30 Танька і Володька
17.00 Одного разу під Полтавою
18.00 Х/ф «День, коли Земля
зупинилась»
20.00 Х/ф «Нянь» (16+)
22.30 Країна У. Новий рік
00.00 Теорія зради
01.30 БарДак
03.20 Віталька
05.40 Корисні підказки

07:00 «Школа Мері Попінс»
07:15 «Казки Лірника Сашка»
07:30 «Як це?» 08:00 «Ранок
«Нової Волині» 09:45 «Мистецькі
історії» 13:30 «Музичний
проспект» 13:43 «Тема дня».
(Сурдопереклад) 14:13, 15:10,
16:00 Серіал «Роксолана»
17:00 «Натхнення» 17:25
«Волинська веселка» 17:40 Т/ц
«Герої Небесної сотні» (І.Тарасюк)
18:05 Т/ф «Леся Українка: «Та, що
будила світ» 18:25 «Урок для
батьків» 19:00 Новини.
Сурдопереклад 19:30 «Тема дня»
20:00 «Розсекречена історія»

АВЕРС

06.00 Мультсеріал «Літаючий
будинок» 06.30 Поспілкуймося
07.00 Казки Лірника 07.10 Хочу 07.30 ЗавтраBсьогодні 08.00,
бути 07.30 Хто в домі хазяїн 08.00 09.00, 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На часі» 08.35
Ранкове шоу 09.45 Мистецькі
Євромакс 09.35, 20.00, 02.00
історії 13.30 Відеопоезія 13.35
Служба розшуку дітей 13.40 Тема МузейОк 10.00 «2 Я B одне життя»
11.00 Т/с «Тачки» 12.00
дня 14.10 Х/Ф «Роксолана»
Малюваки 12.20 Англійські Класи
17.10 Відеопоезія Рівненщини
12.30 Бандерштат B 2017 Тартак
17.15 Муз. фільм «Весела мозаїка 14.00, 00.25, 02.55 Т/с «Справа
від Хутірських музик» 17.40
Дойла» 17.00 Худ. фільм
«Шоколадні поцілунки» 18.40,
Перехрестя правди 18.05 Без
21.55 Вголос 19.00 Актуальне
права на забуття 18.30 Азбука
інтерв’ю 19.30 Огляд світових
смаку 18.45 Так було 19.00
ФУТБОЛ1
подій 20.30 Волинський портрет
Інформаційний випуск «День»
06.00 Депортіво B Еспаньйол.
21.00 Життя в цифрі 22.00 Худ.
19.30 Суботня тема 20.00
фільм «Солдат Джаннет» 23.30
Чемпіонат Іспанії 07.45 Чемпіонат
Розсекречена історія (три сезони) Шляхами Волині 04.30 Худ.
Іспанії. Передмова до туру 08.15
20.50 Казки Сашка Лірника
фільм «Вікно навпроти»
Баварія B Бешикташ. 1/8 фіналу.

«Добрий ZIK» 11:30
«Житлоблуд» 12:00 «Народ
06.00, 11.10 Т/с «H2O: Просто проти!» 15:10 Доказ 16:35 Сім
НОВИЙ КАНАЛ
чудес України. Жовква 17:00,
додай води»
00:00 «Дзеркало історії» 18:00
06.30 «TOP SHOP»
05.39, 07.29 Kids Time
«DROZDOV» 18:25, 01:00
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
05.40 М/с «Том і Джеррі в
Історична правда з Вахтангом
08.20 Мультфільми
дитинстві»
Кіпіані 20:00 HARD з Влащенко
09.00 «Красуні»
07.30 Х/ф «Янголи Чарлі»
21:00, 04:00 Художній фільм
10.00
«Ух
ти
show»
09.20 Х/ф «Янголи Чарлі:
22:30 «Кубала, Морено і
12.10
«Орел
і
Решка.
Мончон» 05:20 Концерт
Повний вперед» (16+)
Перезавантаження»
11.20 Х/ф «Неймовірні
ТЕТ
16.15 «Орел і Решка.
пригоди Адель
06.00 Байдиківка
Ювілейний сезон»
Блансек» (16+)
06.30 ТЕТ Мультиранок
2+2
13.20 Х/ф «П’ята хвиля» (16+)
07.15, 08.15 М/с «Губка Боб
15.50 Х/ф «Дивергент» (16+) 06.00, 23.20 «Змішані
Квадратні Штани»
18.45 Х/ф «Інсургент» (16+)
єдиноборства. UFC on 07.45, 08.45 М/с «Панда КунгB
21.00 Х/ф «Дивергент,
Fox 28: Джош Емметт vs
Фу: Легенди крутості»
частина 3: Віддана»
Джеремі Стефенс»
09.45 Х/ф «Схід темряви»
07.00 Мультфільми
(16+)
(16+)
08.00 Бушидо
23.20 Х/ф «Угода з
11.25 Х/ф «Спляча красуня»
08.50 «Зловмисники»
дияволом» (16+)
12.30 Казки У Кіно
09.50 «Загублений світ»
14.00, 03.15 ПанянкаBселянка
МЕГА
13.50 21 тур ЧУ з футболу
15.00, 21.30 Танька і Володька
06:00, 00:40 Бандитська
«Зоря»B «Ворскла»
17.00 Одного разу під
Одеса 07:30 Брама часу
16.00 Т/с «Перевізник 2» (16+)
Полтавою
08:10, 18:10 У пошуках істини 18.00 Х/ф «Синдбад і війна
18.00 Х/ф «Аватар»
10:00 Охоронці Гітлера 10:40
фурій» (16+)
22.30 Країна У. Новий рік
Вирішальні битви 2 світової
19.45 Х/ф «Аттіла» (16+)
00.00 Х/ф «Шоколад»
11:50 Справжні безславні
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
02.15 Теорія зради
виродки 12:40 Дядько Гітлер
04.05 Віталька
ZIK
13:40 Втеча з замку Колдіц
05.15 Корисні підказки
14:30 Ідеї, що перевернули світ 06:20 «МультZIK» 07:00 «Перші
15:30 Незвичайна наука 16:30 про головне. Деталі» 08:00
ФУТБОЛ1
Злий дім 09:00 «Євромакс»
У пошуках краси 21:00
06.00
Лестер B Сток Сіті.
Справжня історія золота 22:00 09:25 «Shift. Життя в цифрі»
09:40, 17:30 «Стежками війни» Чемпіонат Англії 07.45 Світ
Боїнг 747: революція 23:50
Прем’єрBЛіги 08.15 Шахтар B
10:05, 15:40 FACE 2 FACE з
Паранормальний світ 05:10
Рома. 1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
Тетяною Даниленко 11:00
Містична Україна

Т Б

Í Å Ä ² Ë ß , 25 ЛЮТОГО
УТ1

Т Б

VOX POPULI 20:00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 21:00 «Перші
про головне» 21:30 «Народ
проти!» 00:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 02:00 Концерт
03:00 «DROZDOV» 05:00
Художній фільм

РТБ

УЄФА 10.00, 16.15, 20.15
Футбол NEWS 10.25 «Халатний
футбол» 11.15 Журнал Ліги
чемпіонів. Прем’єра 11.45
Барселона B Жирона. Чемпіонат
Іспанії 13.30, 15.55, 16.35,
18.55 «Тур ONLINE» 13.55 LIVE.
Олімпік B Сталь. Чемпіонат
України 14.45, 17.45 Футбол
Tables 16.55 LIVE. Шахтар B
Зірка. Чемпіонат України 19.25
LIVE. Валенсія B Сосьєдад.
Чемпіонат Іспанії 21.20
«Великий футбол» 23.00 МЮ B
Челсі. Чемпіонат Англії

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 B music. Діти 17:00
«Світло» 18:00 «Кошик творчих
ідей» 18:40 «Роздягалка»
19:00 «Протилежний погляд»
20:00 «Розсекречена історія»

РТБ

06.00 Мультсеріал «Літаючий
будинок» 06.30 «2 Я B одне
життя» 07.30, 21.00 Глобал
3000 08.00, 09.00 Новини «На
часі» 08.25 Життя в цифрі
08.40, 20.40, 02.00 МузейОк
09.30 Актуальне інтерв’ю
10.00 Духовність 10.30 Огляд
світових подій 11.00 Т/с
«Тачки» 12.00 Малюваки 12.20
Англійські Класи 12.30
Благодатна купіль 13.00 Джем
14.00, 00.35, 03.05 Т/с «Пані
покоївка» 18.00 Євромакс
18.30, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На часі». Спецвипуск
19.05 Худ. фільм «Солдат
Джаннет» 22.05 Худ. фільм
«Краще бути вродливою і
багатою» 23.30 Шляхами
Волині 05.30 Волинський
портрет

07.00 Казки Лірника 07.10 Хочу
бути 07.30 Хто в домі хазяїн
07.45 Як це 08.00 Школа МП
08.15 Штрихи з натури 08.30
Молодіжний прорив 09.00
Ранкове шоу 09.45 Мистецькі
історії 13.30 Вхід у храм.
Великий піст 13.45 Тема дня
14.10 Х/Ф «Роксолана» 16.10
Фолькмюзик. Діти 17.00 Світло
18.10 Перехрестя правди 18.35
Почерк долі. Віктор Марущак
19.00 Роздягалка 19.30 Т/Ф
«Сімдесятники. Леонід Биков»
20.00 Розсекречена історія (три
сезони) 20.50 Казки Сашка
Лірника

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 «Школа Мері Поппінс»

АВЕРС
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n Олімпіада-2018

країнські олімпійці на
«білій Олімпіаді» у Пхьончхані поки демонструють неабияку стійкість та свідомість. Знаючи, що за кожну
з медалей обіцяно кругленькі
суми (120 тисяч «баксів» за «золото», 80 тисяч — за «срібло»,
55 тисяч — за «бронзу»), а також розуміючи фінансово–економічний стан України — наші
спортсмени вперто утримуються від завоювання нагород! Ми,
звісно, неабияк цінуємо їхнє
патріотичне бажання зекономити бюджетні кошти… Проте
глибоко в душі все одно сподіваємося: наші героїчні олімпійці все ж не втримаються, і ще
таки змусять чухати потилиці
пана Гройсмана та його урядову компанію — коли доведеться
шукати мільйончик–другий тих
таки «баксів» на преміальні!
Ну а якщо серйозно, то у
вітряно–морозяному
повітрі
Пхьончхана-2018
українські
носи потроху починають вчувати запах Солт–Лейк–Сіті-2002
та Ванкувера-2010. Нагадаємо, що з тих двох зимових
Олімпіад «синьо–жовто–тризубим» довелося їхати взагалі
без нагород. Щоправда там,
пригадується, у нас таки були
«дерев’яні», чи хоча б «напівдерев’яні» медалі — наші спортсмени хоча б наближалися до
омріяних п’єдесталів.
У Пхьончхані (враховуючи результати вівторкових змагань)
нашим найвищим досягненням
поки лишається 14–те місце Віти
Семеренко в жіночому біатлонному «спринті». А в абсолютній
більшості стартів українські атлети вибувають на етапі кваліфікацій, покликаних відсіяти
відвертих «слабачків» — аби «не
плуталися під ногами» під час
вирішальних змагань справжніх
претендентів на медалі…
Тішить, що олімпійська дистанція не пройдена ще й на половину, а розіграш більшості комплектів нагород таки попереду!
Поки ж лишається радіти
успіхам представників інших
держав. До прикладу, Нідерландів. Держава, площа якої
лише вдвічі перевищує площу

в історії
лютого
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Фото зі сторінки Facebook Андрія МАНДЗІЯ.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

У

«Без слів: такою була відповідь саночника Мандзія міністру Жданову».

Волинської області, відправила в Пхьончхан майже таке ж
представництво, як і Україна
(ми 33–х атлетів, вони — 34–х).
Це зовсім небагато, якщо порівнювати зі 156–ма спортсменами з Німеччини, 226–ма — з
Канади, чи 243–ма — зі США.

для збірної
« Якщо
Німеччини сани
виготовляє BMW,
австрійська команда
співпрацює з Mercedes,
то я сам собі їх роблю
у гаражі.

»

Проте якщо у 33–х українців
поки кругленький нулик у графі
«нагороди», то у 34–х представників Нідерландів — (станом на
вівторок!) уже п’ять «золотих»,
чотири «срібних» і дві «бронзові» медалі! Усі вони здобуті
ковзанярами (як «класичними»,
так і «шорт–трекистами»). Саме
у цих двох видах спорту виступають 30 із 34–х представників
цієї «помаранчевої» країни, яка
у проміжному медальному заліку перебуває на другому місці,
буквально наступаючи на п’яти
лідеру — Німеччині.
Натомість українцям вівторкові
старти
запам’ятаються й курйозно–трагічною
ситуацією за участю нашого
саночника–одиночника Андрія
Мандзія з Кременця на Тернопільщині. Під час свого заїзду
наш спортсмен… випав із саней — проте зумів заскочити в
них на швидкості понад 100 км
на годину! Він таки дістався до
Р Е К Л А М А

фінішу — але до фіналу не потрапив…
Ну і як тут не згадати фрагмент інтерв’ю Андрія Мандзія,
яке він дав незадовго до початку Олімпіади:
«У нас, повторюся, вирішальну роль відіграють сани. І якщо
для збірної Німеччини їх виготовляє BMW, австрійська команда співпрацює з Mercedes, то я
сам собі сани роблю у гаражі».
Українське спортивне чиновництво тоді буквально «стало
на дибки». Особливо лютував
міністр молоді та спорту Ігор
Жданов, який обіймає цю посаду
з грудня 2014–го. Поважний чиновник рішуче заявив про «спекуляції», адже — за його словами
— українським олімпійцям закупили «все, що тільки можна», та
ще й «у необхідних обсягах»!
Саночник Мандзій сперечатися із високопосадовцем не
став — він просто виклав численні фото з того самого гаража, на яких він самотужки майструє ті самі сани, з яких випав,
і в які вскочив під час кваліфікаційного заїзду в Пхьончхані…
Лідери медального заліку
Олімпіади-2018
на 16:00 середи
№ Країна
З С Б Всього
1. Німеччина
7 2 3
12
2. Нідерланди 5 4 2
11
3. США
4 1 2
7
4. Норвегія
3 5 3
11
5. Канада
3 4 3
10
6. Франція
2 1 2
5
Медалі вже здобули
представники 19 країн.
Ще про спорт читайте
на с. 17 і сайті
VOLYN.СOM.UA. n

Фото репродукцій картин Олександра Валенти із сайту volyn-museum.com.ua.

День

ТО ЧИ ЗНАЙДЕТЬСЯ ОХОЧИЙ
НА 120 ТИСЯЧ «БАКСІВ»?!
Список держав,
представники яких уже
завоювали медалі
в Пхьончхані, сягнув
19-ти позицій — проте
України в ньому досі
немає…

www.volyn.com.ua

Волинські нотки
художникамодерніста
16 лютого
1944 року
в селі Чорніїв
Турійського
району
народився
Олександр
Валента,
український
художник,
лауреат обласної
мистецької
премії імені Йова
Кондзелевича
Таким ми запам’ятали майстра...
Зоя НАВРОЦЬКА

іографія художника сповнена драматичних моментів. Батько Родіон загинув під час Другої світової
війни. Мати Уляна через деякий час після народження сина померла. Діти зазнали і гіркоти сирітства, і
злиднів, і тяжкої недитячої праці. Як художник Олександр
почав формуватися в Луцьку, куди він з сестрою потрапив у школу–інтернат. Під керівництвом Петра Сензюка
багато читав про мистецтво, копіював, стилізував манери визначних митців, робив самостійні творчі спроби.
Незабаром полотна початківця з’явилися на міських та
обласних художніх виставках.

Б

доробок Олександра Валенти
« Творчий
сьогодні — візитна картка волинського
краю.
»
Твори художника, написані під впливом Моне, Сера,
Брака, заполонили Луцьк 1960–х. Їх дуже багато, різних
пейзажів та натюрмортів. І все ж проступають риси достоту оригінальні, незбагненно українські. Український,
ба навіть волинський, контекст у них вичитується досить
виразно.
Першим серйозним творчим успіхом Валенти стала
його участь у Республіканській виставці молодих митців
(Київ, 1966). Полотно «Риби», представлене там, було
видруковане як кольорова поштівка і великим накладом
розійшлося по країні, пропагуючи Волинь та волинське
мистецтво. Цей факт, як на той час, був майже офіційним визнанням.
З кінця 1970–х років негативні емоції дедалі частіше
супроводжували плин життя митця. 1978–го залишив
сім’ю і перейшов жити в напівпідвальне приміщення
майстерні. Незважаючи на прозаїчність інтер’єру, тут
було тепло та затишно. Кость Шишко, Анатолій Пашкевич, Олександр Богачук, Олена Бурдаш, Клава Корецька, Анатолій Якуб’юк, Валерій Маренич — хто тільки із
творчих людей не бував у цій «рукавичці».
У 1996–му Валенті було присуджено обласну мистецьку премію імені Йова Кондзелевича. 6 грудня
1997 року художника вбили невідомі у його новій майстерні на вулиці Данила Галицького. Творчий доробок
Олександра Валенти сьогодні — візитна картка волинського краю. n

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається у с. Зарудчі Любешівського району житловий будинок з усіма зручностями (газове опалення, вода). Ціна договірна. Тел. 067 14 62 475.
l Продається у с. Княгининок Луцького
району новозбудований будинок (9 х 12) з
керамоблоків. Є газ, вода, світло, земельна
ділянка (0.25 га). Ціна договірна. Тел.: 097
80 77 261, 099 07 93 624.
l Продається у с. Римачі Любомльського
району будинок. Є усі надвірні споруди (гараж, літня кухня, хлів, льох), колодязь, земельна ділянка (0,25 га). Усе приватизоване. Ціна
договірна. Розглянемо інші варіанти (обмін на
квартиру у м. Вараш). Тел. 096 97 44 135.
l Продається цегляний будинок (4 кімнати, зроблений ремонт). Є літня кухня, хлів,
гараж. Ціна договірна (с. Буяни Луцького
району). Тел. 066 60 10 477.
l Продається у центрі смт Луків Турійського району дерев’яний будинок (заг. пл.
— 72.2 кв. м, житл. пл. — 44.9 кв. м) з усіма
зручностями. Є погріб, літня кухня, гараж,
земельна ділянка (0.13 га). Ціна 504 000 грн.
Тел.: 095 64 38 000, 095 53 47 175.
l Продається у центрі с. Дідичі Ківерцівського району приватизована дерев’яна
хата. Є колодязь, хлів, 0.25 га городу. Тел.:
068 00 96 687, 096 80 19 327.
l Продається у с. Радошин Ковельського
району дерев’яний будинок (обкладений
білою цеглою, є газ, вода, світло) з надвірними спорудами (клуня, хлів та інше). Поряд
— ліс. Тел. 095 40 98 995.
l Продається приватизована хата з усіма
надвірними спорудами (с. Чаруків Луцького району). Є садок, 25 соток землі. Тел.:
(0332) 79-88-85, 097 37 08 976.
l Продається у с. Білосток Луцького району хата. Є хлів, літня кухня, льох, криниця,
сад, город (50 соток). Усе приватизоване,
придатне для проживання. Ціна за домовленістю. Тел.: 099 03 82 495, 095 54 60 482.
l Продається 3-кімнатна квартира у Луцьку
(50.5 кв. м, 5-поверховий цегляний будинок,
вул. Рівненська, без ремонту, високі стелі,
вільне планування, є підвал). Власник. Ціна
договірна. Тел. 095 20 51 316 (до 21-ї год.).
l Продається у с. Микуличі Володимир-Волинського району дерев’яний будинок (45.6 кв. м, 3 кімнати) з усіма надвірними спорудами. Є хлів, літня кухня, льох,
газ, вода, земельна ділянка (0.20 га), садок.
Зручний доїзд. Ціна договірна. Тел.: 099 05
76 646, 067 28 01 447.
l Продається у м. Берестечко Горохівського
району цегляний будинок (92.5 кв. м, 5 кімнат)
з усіма надвірними спорудами. Є літня кухня,
мисливський будинок, 2 хліви, 2 льохи, газ,
вода, земельна ділянка (0.15 га), садок. Зручний доїзд. Ціна договірна. Тел. 097 43 03 725.
l Продається однокімнатна квартира у
Луцьку (просп. Соборності, цегляний будинок, 6 поверх, житлова площа — 39 кв. м).
Тел. 099 01 41 375.
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 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 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 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 (0.12 га) на масиві садівничого
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l Продам мішки (з-під цукру). Тел. 050 90
40 825.

l Продам: жом, торфобрикет, цеглу вог-

Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
товариства с. Лаврів. Є цегляний будинок
(6 х 7), підвал, світло, вода, дерева, місце
для паркування автомобіля. Усе загороджено. Тел. 098 87 26 929.
l Терміново продається дача на масиві
«Нива» (10 хв. до зупинки). Є залізний контейнер, вода (+бочка). Земля доглянута. Усе
загороджено. Тел. 099 74 90 539.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль МАЗ-533 з
6-тонним тентованим причепом, 1991 р. в.,
у дуже доброму стані. Тел. 097 27 39 939.
l Продається комплект запчастин до автомобіля УАЗ-469. Тел. 096 24 22 020.
l Продається кузов автомобіля УАЗ-469
(за ціною металобрухту). Тел. 096 24 22 020.
l Продається автомобіль «Фольксваген
Кадді», 2006 р. в. Тел. 097 14 33 706.
l Продається автомобіль ВАЗ-2104, 1989
р. в., у доброму стані. Тел. 050 69 57 394.
l Продається автомобіль «Фіат Панда»,
1989 р. в., об’єм 0.9, у доброму стані. Тел.
050 58 92 348.
l Продається мопед «Пежо» (без документів, німецького виробництва). Тел. 050
58 92 348.
l Куплю неробочі автомобілі «Москвич»,
«Волга», «Запорожець», Тел. 096 65 47 613.
l Куплю автомобіль після ДТП (або такий,
що потребує ремонту). Тел.: 098 62 69 296,
095 86 73 826.
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 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 комплект запчастин до
трактора МТЗ. Тел. 096 24 22 020.
l Продаються зернозбиральний комбайн
«Массей Фергюсон-525» (шир. жатки —
3.7), картоплезбиральний комбайн «Анна».
Тел. 098 23 18 846.
l Куплю навантажувач КУН (можна запчастинами). Тел. 066 12 96 842.
l Продається зернозбиральний комбайн
«Джон Дір-950» (з кабіною, жатка — 3.6).
Тел. 097 87 31 729.
l Продається зернова сівалка до трактора (2.8 м, 25 анкерів, привезена з Польщі).
Можлива доставка. Тел.: 096 96 95 596, 050
84 29 221.
l Продається трактор МТЗ-80 (мала кабіна) у доброму стані. Тел.: 050 53 95 710, 098
63 05 257.
l Продаються: сівалка УПС-12 (для сівби
буряка, кукурудзи, сої з весняних добрив),
2009 р. в.; плуг 5-корпусний (оборотний).
Тел. : 098 45 72 642, 098 04 13 805.
l Продається саморобний трактор, перекид автомобільний, електродвигун 5 кВт,
380 вольт, 900 об/хв. Тел. 097 89 27 844.
l Куплю причіп (гноєрозкидач ПРТ, РОУ або
аналог) у будь-якому стані, некомплектний,
запчастини (рами, вісь). Тел. 095 46 04 688.
l Куплю трактор МТЗ або Т-40 у будь-якому стані. Тел.: 050 95 30 249, 098 08 61 667.
l Продаються: сівалки (зернова та бурякова), шнек, плуги (2-, 3-корпусні), культиватор,
лійка (на міндобриво), борони, дискова борона, обприскувач «Сонечко». Тел. 096 94 28 410.
l Недорого продається трактор МТЗ-82,
нова гума, у дуже доброму стані. Тел. 096 72
22 134.
l Терміново продається трактор Т-40 у
доброму робочому стані. Недорого. Тел.
066 38 05 882.
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l Продам:

оцинкований металопрофіль (від 98 грн/кв. м), кольоровий металопрофіль (від 102
грн/кв. м), металочерепицю (від
130 грн/кв. м), стовпчики для
огорожі (40 х 40 х 2, ціна 61 грн/п. м.), прогони для огорожі
(30 х 20 х 2, ціна 39 грн/п. м.), арматуру (діам. — 8, ціна 10 грн/п. м).
Тел.: 050 90 10 508, 099 19 79 367.

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 Продам пиломатеріали: балки, крокви,
дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні та інше. Доставлю. Тел.: 097 64 92 371,
099 18 13 332.
l Продається молода робоча кобила (Горохівський район). Тел. 095 86 46 069.
l Продається тільна телиця (отел у березні). Тел. 050 53 40 130.
l Продається у с. Білосток Луцького району корова (отел у лютому). Тел. 099 61 53
858.
l Продається лошичка (1 рік 6 міс.). Тел.
099 50 31 327.

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 трактор Т-25 (привезений
з Польщі) у доброму стані. Недорого. Тел.:
096 42 90 426, 067 79 08 629.

l Продаються у Луцькому районі
дві гуски та гусак (для розведення).
Тел. 099 30 57 621.

l Продається кобила (3 роки, Турійський
район). Ціна 15 000 грн. Тел. 096 47 95 703.
l Продається кобила (10 років, велика
порода) у смт Олика Ківерцівського району.
Тел.: 068 45 84 112, 063 25 72 681.
l Продам: тільну телицю, кормовий буряк (2 тонни), осипку пшеничну (2 тонни) у
с. Вербаїв Луцького району. Тел. 050 67 88
552.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Куплю корів, биків, коней, телят.
Тел. 068 91 57 460.

l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат,
коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979, 097 09
72 211.
l Куплю: ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Куплю теля (живою вагою). Тел. 098 28
15 167.
l Продаються: пантарки, кролі (різних порід), голуби (різних порід), міні-курочки. Тел.
099 22 59 412.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6-го 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.
l Продам насіння сої гербіцидної (ультраранній сорт, І репродукція, врожайність — 3
ц/га, вологість — 12.5%, маса 1000 насінин
— 120 г). Ціна 9 800 грн. Тел.: 067 36 18 603,
095 87 12 535.
l Продам насіння арахісу (на посадку).
Тел. 067 59 53 012.

РІЗНЕ
l Продам у Луцьку міндобриво (селітра,
нітроамофоска, карбамід). Тел.: 066 96 15
543, 096 25 99 493.
l Продам (б/в): пральні машинки (німецького виробництва), токарний станок (німецького виробництва), газовий конвектор,
3-фазний компресор з ресивером. Усе в доброму стані. Тел. 050 58 92 348.

l Продам люстру (5 плафонів,
скло, колір — перламутр, кава з молоком. Ціна 500 грн), настінний світильник (2 скляних плафони. Ціна
200 грн). Тел.: 050 28 52 044, 097
50 48 797.

l Продам вагу (500 — 1000 кг). Тел.: 066
70 60 709, 068 70 60 709.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

l Недорого продам робочий двокамерний холодильник « Electrolux »
(висота — 2.00, ширина — 0.60 см,
у доброму стані). м. Луцьк. Тел.: 050
28 52 044, 097 50 48 797.
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72U51U02

72U71U07

l Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, видане Луцькою міською радою
на ім’я Троць Захарій Ярославович, вважати
недійсним.

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
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нетривку (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: жом, 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: 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 Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ, велика кабіна, після капремонту. Тел. 066 38 05
887.
l Продається трактор Т-25, неперефарбований. Ціна 70 000 грн. Тел. 096 80 48 733.
l Продається нова решетна віялка. Тел.
066 71 51 662.
l Продається новий плуг ПЛН 2-30 до
тракторів Т-25, Т-40 (Горохівський район).
Тел. 067 13 51 291.
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 зернозбиральний комбайн
«Клаас Протектор», шир. жатки — 3.70, двигун — 6 циліндрів перкінс, січкарня, гаражне
збереження. Тел. 066 96 94 045.
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Фото Олександра ФІЛЮКА.

n Резонанс

Отець Павло Шматюк –
сучасний хранитель древньої святині.

Свято-Стрітенський храм –
пам’ятка архітектури 1784 року.

ІКОНУ ДЛЯ ЦЕРКВИ
ВИКУПИЛИ…
У ТУРЕЦЬКОГО СУЛТАНА

«ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ
ПАРАФІЯНИ ПОЧУВАЛИСЯ
ОДНІЄЮ РОДИНОЮ,
ТОМУ В НАС СПІЛЬНІ
І РАДОЩІ, І БІДИ…»

Сім років тому молодий
священик Павло Шматюк із
матушкою Вікторією приїхали сюди тимчасово, бо отець
Дем’ян занедужав, а вже за
декілька днів довелося служити заупокійну і залишатися
у Залісочому назовсім. І хоч
родом подружжя з Рівненщини — матушка з Корецького,
а батюшка з Дубровицького
району, Волинь стала їм рідною. Навпроти храму — їхня
оселя, то й просимося в гості.
— Покійний батюшка мав
у селі авторитет, — розповідає отець Павло, бавлячи
маленьку донечку. — І до нас
одразу люди пішли радитися.
Було незвично, але нас підтримали самі парафіяни. Є ж
такі, що у них і священикам
варто повчитися. Касирка
Віра Антонюк, хоч має вже
82 роки, а чекає кожної служби, як найбільшого свята, і постує аж до вечірньої служби.
У подружжя Шматюків росте четверо діток: Тетянка,
Андрійко, Софійка і Любов.
Протягом розмови вони розважають нас з усіх сил. Окрім
своїх, матушка Вікторія, за
фахом учитель української
мови та літератури, навчає
сільських діток у недільній

школі, закінчила навіть курси флориста,
ста,
аби створювати усілякі цікавинки.
У храмі з прихоходом молодого свявященика стало багагатолюдно. І хоч немає
ає
окремого приміщенння, збираються вихохоТаким ми побачили образ святого
ванці щонеділі просто
Миколая Залісочівського,
у храмі, щоб розмовосвічений зимовим сонечком.
ляти про Бога.
— Перший рік до нас при- у нас дуже давня традиція
йшло 70 дітей, навіть з Оли- хресного ходу спільно зі Свя-

вирішили, щоб не сперечатися, у храмовий
« Іпразник
переносити ікону в церквуіменинницю. Від Трійці до Стрітення вона — в
Олицькому храмі, а від Стрітення до Трійці
— в Залісочому. От як колись люди вміли
домовлятися!

»

ки. Дівчатка з педколеджу
допомагали. По різних кутках
у церкві сидимо, — матушка Вікторія ніжно пригортає
свою найменшеньку Любцю.
— Намагаємося для себе
нічого не просити, тримаємо
господарство: кури, кролі,
свині. Але спонукаємо людей
підтримувати одне одного,
— додає священик. — Проводимо благодійні концерти для
допомоги онкохворим і дітям
із родин атовців. Хочеться,
щоб парафіяни почувалися
однією родиною, тому в нас
спільні і радощі, і біди, — розповідає отець Павло. — Є

Наталія Гузєєва (на фото), авторка «Капітошки»
– улюбленого мультфільму мільйонів українців
– відсудила 37 тисяч гривень у рівненського
ресторану «Jazz & Blues». Бо торік у меню закладу,
що на вулиці 16 Липня, з’явився однойменний
із мультиком салат вартістю 24 гривні
Левко ЗАБРІДНИЙ

ще салати «Вінні-Пух» та
«Чебурашка».
Це не вперше у Рівному
дитяча письменниця Наталія Гузєєва виграє подібні
справи. Вона вже відсуджувала компенсації за
використання назви «Капітошка» у магазину іграшок,
виробника печива та навіть
книгарень.
Адвокат письменниці у
Рівному Наталія Калініченко
зазначає, що з пані Гузєєвою співпрацюють із 2013
року.

івненський міський
суд наприкінці січня
став на бік письменниці та стягнув з орендаря ресторану Сергія
Шпеса компенсацію за
порушення майнових авторських прав. Як зазначено у матеріалах судової
справи, щоб іменувати
салат «Капітошка», потрібно
було отримати письмовий
дозвіл пані Гузєєвої, яка
зареєструвала авторське

Р

Свято-Стрітенський храм села Залісоче
рію,
Ківерцівського району має вже 234-літню історію,
ароко.
це — пам’ятка архітектури доби волинського бароко.
асів
Пережив і побачив багато на своєму віку. За часів
вом
Другої світової у його стіну влучив снаряд і дивом
ння
не розірвався, залишився й досі – як споглядання
чуда Божого. Півстоліття тут хрестив, вінчав і вів до
тець
зустрічі з Богом безліч православного люду отець
и
Дем’ян, один на 12 сіл. Колись і мене хрестили
в цьому храмі, тому духовна ниточка привела
поклонитися святині
Лариса ЗАНЮК

37 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ —
ЗА САЛАТ

то-Троїцьким храмом селища
Олика. У 1905 році за участь у
російсько-японській війні цар
подарував нашим землякам
двосторонню ікону святителя
Миколая й Успіння Богородиці. Пізніше одні стали казати,
що ті військові були із Залісочого, а інші — що з Олики. І вирішили, щоб не сперечатися, у
храмовий празник переносити ікону в церкву-іменинницю.
Від Трійці до Стрітення вона —
в Олицькому храмі, а від Стрітення до Трійці — в Залісочому. От як колись люди вміли
домовлятися!
Закінчення на с. 14

»

Гузєєва зареєструвала авторське право
« Наталія
на назву свого мультфільму ще понад 10 років
тому.
»
— Якщо люди хоч раз заплатять принаймні гривню
за неправомірне використання авторського твору,
то наступного разу будуть
значно більше уваги приділяти авторському праву,
— зазначає пані Калініченко. — «Капітошка» — дуже
відомий твір, і його назва
оригінальна. Коли її використовують у меню, для
продажу одягу, іграшок чи
їжі, то виробники та продавці хочуть привернути
увагу покупців й отримати
більше прибутку. n

право на назву свого мультфільму ще понад 10 років
тому.
Допомагав пані Гузєєвій
виграти справу патентний
повірений із Рівного Юрій
Трачук.
— Цікаво, що порушник
не визнавав ані наявності
авторських прав у Наталії
Гузєєвої, ані факту використання назви твору «Капітошка» у своєму меню,
— зазначив пан Трачук і на
своїй сторінці у «Facebook»
додав, що, окрім «Капітошки», у меню закладу є
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