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Сніг під ялиночку доведеться купувати?

І на Різдво зими
не ждіть

volyn.com.ua | twitter.com/VolynNova
Nova | facebook.com/volyn.com.ua
facebook.com/volyn.ccom.ua

У народного синоптика
Володимира Деркача
(на фото) у ці дні –
море роботи, але він
розповів читачам
«Волині», яким буде
січень

n Знай наших!

Людину 2020 року Олега
Самчука вимагають
призначити міністром
охорони здоров’я

Леонід ОЛІЙНИК

аме зараз прогнозист
із Каменя-Каширського
активно спостерігає за
природою, щоб передбачити
погоду в нашому краї на увесь
рік. Хоча триватимуть ці дослі-

С

січня похолодає, але не надто. Загалом
« Наприкінці
Володимир Деркач стверджує, що погода першого

»

Фото з фейсбук-сторінки Олега САМЧУКА.

Дванадцять місяців тому ЗМІ повідомили проо першу пересадку
серця в Ковелі. Це сприймалося як сенсація,
ія, адже до того
в Україні 15 літ таких операцій взагалі не робили.
ли. А сьогодні, через
рік після цієї події, можемо стверджувати: цее була не сенсація,
а справжня революція, яку здійснив наш земляк
як Олег Самчук. І нам стократ
приємніше, що в той час, коли його сватають у міністерство, одну з перших
нагород він отримав від народу: працівники і читачі газети «Волинь
«Волинь»
ь» під час
голосування на сайті volyn.com.ua назвали Олега
га Самчука «Людиною
ю 2020 року»
Розповідь про нашого героя – на с.3

мороз, всередині місяця можливі стрибки до більш низьких
показників, але не критичних.

Успішний менеджер і лікар, уродженець
Ковельщини Олег Самчук
зробив прорив у трансплантології.

місяця року «гойдатиметься»: від «+» до «–», від дощу
до невеликого снігу.

»

дження до Різдва (7 січня), він
уже нині склав передбачення на
перший місяць 2021-го.
На початку січня позначка
термометра не опускатиметься нижче нуля, трішки
примерзати може лише вночі.
Наприкінці декади «мінусова» температура очікується
і вдень. Друга десятиденка
– холодніша, опадів небагато. Вночі постійно невеликий

Останній відрізок січня також
не похвалиться стабільною погодою: початок декади умовно
тепліший, морозець вдень
траплятиметься лише зрідка.
Наприкінці січня похолодає,
але не надто.
Загалом Володимир Деркач
стверджує, що погода першого місяця року «гойдатиметься»: від «+» до «–», від дощу до
невеликого снігу. n

З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Шановні працівники
СГПП «Рать» та всі аграрії
нашого краю!
Дозвольте привітати вас із прийдешнім Новим
роком та світлим святом Різдва Христового!
Хай надія, віра та любов до своєї професії
надихають вас на виконання свого головного
обов’язку – вирощувати святий хліб!
Низько вклоняюсь вам за вашу
любов до матінки-землі і дякую
за вашу самовіддану працю, адже
саме аграрний комплекс при
всіх незгодах показує найкращі
результати серед інших галузей
України. Здоров’я вам, миру, добра!
З Новим роком! З новим щастям і
Різдвом Христовим!
З повагою директор СГПП
«Рать» Віктор ШУМСЬКИЙ.

Будьте щасливі
у Новому році!
Шановні волиняни! Вітаю вас із прийдешніми
Новорічно-Різдвяними святами!
Нехай новий 2021 рік принесе звільнення від
усіх негараздів минулого і позбавить світ від
загроз пандемії. Щиро бажаю кожному міцного
здоров’я, адже всі ми сповна усвідомили його
цінність. Будьте здоровими і сильними
ви, ваші рідні та близькі! Миру і
добробуту зичу кожній українській
родині! Подякуймо Богу, дорогим
серцю людям, а також нашим
захисникам на східних кордонах
за те, що ми всі разом здолали
випробування року, що минає. І
нехай майбутнє подарує вам
якомога більше щастя, успіху,
у,
незабутніх і радісних подій!

З повагою
Андрій КОЗЮРА, керівник обласної
організації ВО «Батьківщина».

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ 050

Дозвольте привітати усіх вас із прийдешнім Новим роком та
світлим святом Різдва Христового!
Нехай ці родинні свята стануть для нас щедрими на добрі справи та
здобутки. Нехай Різдвяна зірка об’єднає усіх нас – і тих, хто зустрічає
ці свята в колі найближчих і найдорожчих людей, і тих, хто далеко
від рідної домівки, та благословляє наші помисли, слова і діла.
У цей день звідусіль з’їжджаються додому рідні та
близькі, навстіж відчинені двері кожної оселі в
очікуванні добра, щастя, міцного здоров’я, оберегом
горять на святковому столі вогні – так було з
прадавніх часів і буде завжди, поки живуть у серці
почуття великої родини, любові до ближнього,
єднання і злагоди. Тож хай об’єднаються в році
новому всі добрі починання і звершення заради
майбуття нашої громади, всіх інших сіл, селищ,
міст держави!
Міцного вам здоров’я, достатку,
сімейного благополуччя, тепла та
любові у душах і серцях та Божої
благодаті в кожен наш дім!

З повагою голова
а
и
Волинської обласної ради
й
Григорій
НЕДОПАД.
Д.

Щиро з любов’ю рівненський
сільський голова Юрій
ФІНІКОВСЬКИЙ.

Щиро від душі вітаю весь колектив Луцької міської
клінічної лікарні з прийдешніми святами
ми –
Новим роком і Різдвом Христовим!

Шановні волиняни!
Сердечно вітаю вас із Новим 2021 роком та Різдвом
Христовим!
Щиро зичу міцного здоров’я, добробуту, сімейного
затишку та щасливої долі вам і вашим родинам.
Нехай ці величні зимові свята, як і всі дні
наступного року, будуть для вас щедрими на любов
та доброту, взаєморозуміння і повагу, а різдвяна
зірка запалить у ваших серцях вогонь віри, надії
і впевненості у здійсненні найзаповітніших
бажань.
Божого благословення вам на кожну нову
справу, щасливих Новорічно-Різдвяних свят!

Дорогі земляки!

Сердечно дякую за напружену працю у 2020 році, який був дуже
уже
же
непростим для всіх, а особливо для медичних працівників. М
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Хай Всевишній сторицею повертає вкладене вами.
У новому році бажаю всім міцного-міцного здоров’я і Божого
о
благословення!
З любов’ю директор КП «Луцька міська клінічна лікарня»
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Доброго дня
вам, люди!

www.volyn.com.ua

n Резонанс року

Фото із фейсбук-сторінки Олександра ЧЕРЕВКА.

«Ми виморювали його і думали,
що через втому терорист
підставиться під снайпера,
але він належно підготувався»

Фото Ірини КАБАНОВОЇ.
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Начальник ГУ НПУ у Волинській області Юрій Крошко розповів деталі
спецоперації із затримання Максима Кривоша, який 21 липня у Луцьку захопив
у заручники пасажирів і водія рейсового автобуса «Краснилівка — Берестечко»
Сергій НАУМУК

ривало засідання колегії керівників підрозділів з усіх районів
області, на якому підбивали підсумки першого півріччя, коли начальнику ГУ
НПУ у Волинській області
Юрію Крошку доповіли:
невідомий подзвонив, що
захопив автобус, і виставив свої вимоги.
— Я вийшов на площу:
уже були на місці наряди
і група швидкого реагування, працювали патрульні.
Одразу зрозумів, що інформація підтверджується, — розповідає Юрій
Олександрович. — Що
це не якийсь жартівник
або людина, що зловживає
алкоголем чи наркотиками, а реальне захоплення заручників, кулі летять
справжні. Після того, як він
вистрелив у бік приміщення ГУ НПУ, ми зрозуміли, що коло безпеки треба
розширити.
— Уже після оцінки
всіх подій чи хотіли б ви
щось змінити у діях своїх
підлеглих?
— Ми діяли так,
як мали. І змінювати особливо нема чого. Були
наші внутрішні організаційні моменти: комусь
треба було щось робити
без нагадування, а йому
зайвий раз нагадали. Є
прописаний план на різні
ситуації, в тому числі і під
час захоплення заручників. Алгоритм дій був
відомий усім, хто мав би

Т
Отець Олександр гуртує навколо себе дітей, вчить жити з молитвою
і водночас організовує їхнє дозвілля.

І такі бувають сніговики
Юні парафіяни СвятоМиколаївського храму
села Пульмо, що
на Любомльщині,
подарували собі
та односельцям
зимовий настрій
Євгенія СОМОВА

У ці дні кожен із нас,
незважаючи на вік, очікує
якогось дива. А хлопчики
та дівчатка, які відвідують
Свято-Миколаївську цер-

кву, вирішили створити
його самі. Діти під керівництвом настоятеля Олександра Черевка взялися
виготовляти
сніговиків.
А оскільки нинішній грудень
нагадує осінь, снігу немає,
то знайшли вихід: зробили
… із дерева. Розпиляли колоду на частини, з’єднали
їх одна з одною — і готово!
Казкові герої — хоч куди!
А замість звичного відра чи
каструлі на голови їм одягли капелюхи. Теж із дерева.

«Ось такі сьогодні у нашої дітвори вийшли сніговики. Ніколи б не подумав, що серед зими вони
будуть із дерева. Але,
незважаючи ні на що, всі
отримали позитивні емоції», — написав на своїй
фейсбук-сторінці священник, додавши, що снігу
чекають усі — і дорослі,
і діти. Може, у небесній
канцелярії почують їхні
прохання і підсиплять нам
його трішки?

Фото wallpapers-fenix.eu.

n Календар
30 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.20, захід –16.22, тривалість дня — 8.02).
Місяць у Раку. 17 день Місяця.
Іменинники: Ананій, Данило, Степан.
31 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.23,
тривалість дня — 8.03).
Місяць у Раку. 18 день Місяця.
Іменинники: Зоя, Максим, Георгій.
1 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.24,
тривалість дня — 8.04).
Місяць у Леві. 18 день Місяця.
Іменинники: Ілля, Тимофій, Григорій.

3 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.26,
тривалість дня — 8.06).
Місяць у Діві. 20 день Місяця.
Іменинники: Петро, Прокіп, Уляна,
Юліана, Феофан.
4 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.27,
тривалість дня — 8.07).
Місяць у Діві. 21 день Місяця.
Іменинники: Анастасія, Богдана,
Борис, Федот.
5 СІЧНЯ

2 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.25,
тривалість дня — 8.05).
Місяць у Леві. 19 день Місяця.
Іменинники: Гнат, Данило, Іван.

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.28,
тривалість дня — 8.08).
Місяць у Терезах. 22 день Місяця.
Іменинники: Павло, Наум, Давид,
Василь, Єва, Сусанна.

Календар магнітних бур на січень 2021-го
На початку року на нас чекає лише три магнітні бурі, от тільки триватимуть
вони не 1–2 дні, як зазвичай, а значно довше — більшу половину місяця
Вони можуть негативно позначитися на самопочутті. Причому цього разу
неприємні симптоми можуть відчути
не лише метеозалежні люди, але й усі
інші.

МАГНІТНІ БУРІ
В СІЧНІ 2021-ГО:

1–9 січня — сильні.
12–18, 24–31 — середні магнітні бурі.
Джерело: ranok.ictv.ua.

n Погода

Новий рік зустрічатимемо із
дощиком та плюсовою температурою
Фото volyn24.com.

За прогнозами чергового синоптика Волинського
обласного
гідрометцентру
Надії
Голі, 30 грудня — хмарно з проясненнями,
удень невеликий дощ.
Вітер
південно-східний,
7–12 метрів за секунду.
Нічна температура повітря — від мінус 1 до плюс
4, денна — від 3 до 8 градусів вище нуля.
31-го
—
хмарно
з проясненнями, вдень
дощ, місцями з мокрим
снігом. Вітер південно-східний, 7–12 метрів
за секунду. Вночі температура повітря буде від
1 градуса морозу до 4 тепла, вдень — 1–6 із позначкою «плюс».
1 січня — хмарно
з проясненнями, вночі
дощ із мокрим снігом.
Вітер західний, 7–12 метрів за секунду. Нічна
температура — від мінус
1 до плюс 4 градусів, денна сягатиме 5 градусів тепла.

Фото npu.gov.ua i youtube.com.

Юрій Крошко оцінив дії своїх
підлеглих на «добре».

години були найважчі, поки
« Перші
не встановили його особу. Хто він такий?
Наскільки небезпечний? Бо скажеш щось
не те, розсердиться і почне стріляти.

»

Автобус, захоплений Максимом Кривошем, цілий день простояв на Театральній площі в Луцьку.

про нього знати. Але документ писали люди, і всього передбачити не можна. Бо ситуація унікальна.
Це було вперше у всіх поліцейських Волині.
— Лунали закиди,
чому не задіяли професійного переговірника?
— Я зателефонував
йому перший, запитав
його вимоги і навіщо він
це робить. Терорист відповів, що йому нецікаво
розмовляти з керівником
волинської поліції, потрібен хтось із вищих чинів.
Про це я доповів керівництву Нацполіції, і було
прийнято рішення, щоб
із терористом зв’язався

перший заступник голови
Нацполіції Євген Коваль.
Надалі він вів перемовини. У них встановився
контакт, хоча дуже хибкий
(міг кинути трубку під час
розмови), і не було сенсу міняти переговірника. Підключилися колеги
з СБУ. Рішення приймали колегіально. Тактику
і стратегію розмови розробляли фахівці.
— Коли було найбільше страшно?
— Про страх не думаєш. Як пролунали постріли, навколо було багато
перехожих і їх треба було
забирати. Нависла реальна загроза життю лю-

дей. Перші години були
найважчі, поки не встановили його особу. Хто
він такий? Наскільки небезпечний? Бо скажеш
щось не те, розсердиться
і почне стріляти. Найтяжче було очікувати, що він
зірветься і почне стріляти
в заручників. Найстрашніше — допустити загибель
людей.
— У який момент зрозуміли, що настав перелом?
— У другій половині
дня, коли почали говорити
про перемовини з Президентом України.
— Але до завершення
ще було далеко…

n Проблема року

Евакуйована з Уханю
лучанка Ольга Батура:
«Треба було залишитися в Китаї»
У Піднебесній жінка опинилася
у першій зоні, де виявили
коронавірус. Активно
демонструвала нам, якою
життєво важливою є маска.
Саме їй з вікна автобуса
довелося спостерігати,
як мешканці Нових Санжар
жбурляють каміння у неї
та інших людей, котрим
влада країни організувала
самоізоляцію в санаторії
на Полтавщині. Нині Ольга
дратується, коли громадяни
ігнорують карантинні правила,
і хоче, щоб новий рік приніс…
«старі» можливості

Фото з архіву Ольги БАТУРИ.

Оксана КОВАЛЕНКО

иттєву історію нашої землячки «Газета Волинь»
неодноразово висвітлювала з лютого, коли світом почали ширитися чутки про епідемію
коронавірусу в місті-мільйоннику Ухані. (Так сталося, що Ольга
Батура працювала вчителькою
англійської саме там.) Завдяки їй
ми дізнавалися про дії китайської
влади, як оберігаються від небезпечної напасті люди і як українські
керівники в надзвичайній ситуації
дбають про захист своїх громадян
за кордоном. Долаючи особистий
дискомфорт, Ольга розповідала й
про самоізоляцію на Полтавщині
та про вимоги медиків. Її інформація допомагала з’ясувати, на що
розраховувати, якщо раптом таке
трапиться з кимось із нас. Тепер тема коронавірусу така ж поширена, як «погодна», а «наша»
найбільша цифра хворих за добу
сягнула понад 15 тисяч. Ольга Батура, оцінюючи прожите, печально усміхається:
— Важкий рік, дуже! Що згадую найчастіше? Я не згадую. Пе-

Ж

2-го — хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг
і дощ, удень — без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5–10 метрів
за секунду. Температура
повітря вночі — від 3 градусів морозу до 2 тепла,
удень — від 1 градуса
нижче нуля до плюс 4.
3, 4 січня буде хмарно, без істотних опадів.
Вітер
південно-східний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря вдень становитиме
0–5 градусів із позначкою
«плюс». 5 січня — хмарно, дрібний дощ. Вітер південно-східний,

5–10 метрів за секунду.
Температура повітря сягатиме 3–5 градусів вище
нуля.
У Рівному 30 грудня
хмарно, без опадів. Температура повітря впродовж доби від 0 до 6 градусів тепла. 31-го теж
буде
хмарно,
ближче
до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура повітря вдень сягатиме 5 градусів вище нуля.
1, 2 січня — хмарно, дрібний дощ. Температура
повітря — плюс 2–5 градусів. 3-го, 4-го — хмарно,
без опадів. Температура
повітря — від 2 до 4 градусів вище нуля.

— Так, але він уже зменшив свої вимоги. Дозволив
Євгену Ковалю принести
воду людям. Ми ще не знали, наскільки це швидко
закінчиться, розраховували, що затягнеться до ночі.
Але бачили з його боку
поступки: терорист втомлювався, мова була млява.
Він бачив, що ніхто не виконує вимог на раз-два. Ми
виморювали його і думали, що через втому підставиться. Але треба віддати
йому належне: він як слід
підготувався і не підставився під снайпера, щоб
його знешкодили. Усе продумав: десь людину виставив, десь вікна зашторив.
Навпроти заднього виходу
поставив людину.
Дії підлеглих оцінюю
на «добре». Вибухотехніки
свідомо оглядали будьякий підозрілий предмет
(бо нібито терорист розклав вибухівку по місту).
Спецназівці цілий день
пролежали біля собору під
сонцем і чекали команду
на штурм. Але мети він
не досягнув. Була критика, чи варто Президенту
України говорити ті фрази. Думаю, що так, бо йшлося про порятунок громадян. Ця розмова була
продумана:
Президент
скаже лише це, а не те, що
ти хочеш. Терорист довго
торгувався, але таки погодився. І здався на наших
умовах. n

«Нехай буде здоров’я і так, як до коронавірусу».

режив це та й усе. Більше майбутнім живу: думаю, що таки треба
було залишитися в Китаї. Багато
хто там зостався і зараз працює
далі в Ухані. Поїхати туди знову
неможливо, не пускають, бо кордон закрили. Суцільний «мінус»

(це той населений пункт Полтавщини, де місцевий люд так боявся заразитися). Жінка, яка поки
успішно береглася від коронавірусу, каже, що її найгостріша емоція
стосується нинішнього:
— Я завжди знала, що є стад-

«мінус» у 2020 році: нікуди не їздимо, нічого
« Суцільний
не бачимо. Я не знаю, що можна назвати «плюсом»!
Як повернулася з Китаю, за межі Волинської області
не виїжджала!
у 2020 році: нікуди не їздимо, нічого не бачимо. Я не знаю, що можна назвати «плюсом»! Як повернулася з Китаю, за межі Волинської
області не виїжджала! Це для
мене дуже жорстке обмеження!
Бо ж люблю подорожувати!
Запитую в Ольги, чи не залишилася у неї оскома від Санжар

»

ний ефект: хтось щось сказав і всі
повірили, витріщили очі, махають
головами: «Так, так!». І біжать,
кидають, обзивають. Але коли ти
дивишся у маршрутці, як підсідають люди без масок, то так і хочеться сказати: «Чого ти сюди такий ідеш? Є закон, для всіх один.
Чому ти маєш тут дихати на мене

своїми бактеріями?! Вже будь людиною: якщо ти живеш у цій державі, то дотримуйся того, що в ній
приймають, навіть коли воно тобі
не подобається. Дикі люди!».
Зараз Ольга працює у Школі підготовки до ЗНО: як і раніше, навчає
англійської. На цю тему вона може
говорити довго і з запалом. Радіє
підсумкам одного з досліджень про
те, що Україна вийшла
за рівнем знання цієї
іноземної з низького рівня на середній: більше людей
стало
вивчати
мову і матимуть
ліпші можливості.
— Уся важлива інформація —
англійською,
—
каже Ольга. — От ти
підприємець, хочеш слухати мільйонерів — то маєш знати
цю мову. Це в теперішньому світі
додаток до основної професії,
тим більше, що Україна хоче бути
Європою. Нібито.
За
моєю
статистикою,
з 6-го класу діти менш активно
вчать іноземну. Я завжди їм розповідаю, що найголовніше вчити потрохи, але постійно. Потім,
якщо вона згодиться, легше буде
відновити, аніж починати з нуля.
Насамкінець розмова повертається до світлого, до побажань
на новий рік. Лучанка, яка першою
зачерпнула гіркоти епідемії і дотепер не може ввійти у ту колію,
яку вподобала, усе ж говорить про
сильні сторони нашого життя:
— Це труднощі постійні, якісь
ситуації, проблеми, які мусиш вирішувати. Але ти маєш свободу
вибору! Маю на увазі, що ти не зобов’язаний щось казати, бо так всі
кажуть, чи щось робити, бо так всі
роблять. Вільний чинити те, що ти
хочеш. Головне, щоб не обмежував свободи інших… Ну а всім нам
я зичу здоров’я, це перш за все!
І нехай уже швидше з тим вірусом
щось зроблять! Щоб люди могли
повернутися до нормального життя, як раніше було. Щоб відкрилися всі кордони. Нехай не буде
усяких обмежень, отих карантинів вихідного дня, тобто, щоб усе
повернулося, як було, наприклад,
у 2019 році. n
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«НЕХАЙ ОЛЕГА САМЧУКА ПРИЗНАЧАТЬ
МІНІСТРОМ — І БУДЕ В МЕДИЦИНІ ЛАД»
Фото з фейсбук-сторінки Олега САМЧУКА.

Такі пропозиції
волинян, які
гордяться молодим і
успішним землякомкерівником, який
донедавна очолював
Ковельське
МТМО, а нині
працює головним
лікарем Львівської
клінічної лікарні
швидкої допомоги,
доводилося чути не
раз. На наших очах
районний медзаклад
у місті залізничників
вийшов на такий
рівень, що тут
уперше в Україні
за останні 15 років
було проведено
трансплантацію
серця
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ПЕРША ОПЕРАЦІЯ
З ПЕРЕСАДКИ НИРКИ
ТРИВАЛА 3 ГОДИНИ,
А ГОТУВАЛИСЯ МИ
ДО НЕЇ — РІК»

Колись газета «Волинь»
часто писала про Олега
Максимовича
Самчука,
Заслуженого лікаря України, який дав життя Ковельському МТМО. Він вперше
в області, долаючи нерозуміння й спротив, зібрав
«під одним дахом» усі лікувальні заклади району й
організував роботу об’єднання як єдиного, цілісного
організму. Заплатив за це
головний лікар, який відпрацював на цій посаді 28 з
половиною років, власним
здоров’ям. Коли Олег Максимович переніс інсульт,
на його місце призначили
Олега Самчука–молодшого. Цікаво, що батько став
керівником у 31, син — у
неповних 30. Спільною рисою для обох була і неймовірна відданість своїй професії.
Олег Олегович не підвів. Він очолював МТМО
4,5 року й зумів за цей час
відчутно примножити успіхи колективу. Невдовзі про
молодого керівника, який
не боявся ставити амбітні
цілі й знав, як реалізувати
задумане, заговорила вся
Україна.
— Давно мріяли пересадити нирку, але розуміли, що спочатку треба закрити весь спектр операцій
в урології, а лише тоді перейти до трансплантацій.
До того ж у нас в Україні на
той час були проблеми із
законодавством у цій сфері, непросто було отримати
ліцензію. Наша перша операція з пересадки нирки від
родинного донора тривала
3 години, а готувалися ми
до неї — рік, — згодом розповідав Олег Самчук.

«Операції з пересадки органів скоро стануть звичною справою», – переконаний Олег Самчук.

До того заздалегідь
зуміли акумулювати в районній лікарні найсучасніше обладнання, кваліфікованих лікарів, а головне
— вдалося сформувати
команду ентузіастів–однодумців. Зауважила, що в
розмові Олег Самчук рідко
вживає займенник «я».

що услід за керівником змінили місце роботи й деякі
лікарі з його команди. Однак песимісти помилялися. На перших порах Олег
Самчук часто приїжджав у
рідне МТМО, аби впевнитися, що там не здають позицій. Напрацьований ним
досвід пригодився в обох

що можна всі лікарні в Україні
« Упевнився,
зробити сучасними, комфортними. Навіть
у теперішніх умовах є можливість медичні
заклади утримувати у належному стані, щоб
хворі люди не терпіли незручностей.

»

«15 грудня торік ми в
Ковелі зробили те, у що
майже ніхто, крім нас, не
вірив, — пересадили орган від посмертного донора», – написав нещодавно
він у фейсбуці про знакову
для волинської медицини
подію.
А після того трішки
більш як за тиждень у Ковелі вже пересадили серце.
Вдалося це завдяки співпраці з відомим кардіохірургом Борисом Тодуровим та
його колегами з Інституту
серця. А познайомився
Олег Самчук зі столичним
світилом по телефону, не
доводилося ніколи раніше
«перетинатися» з ним особисто. Спитав: «Можливо,
разом зробимо?» «Давайте», — почув у відповідь.
Очевидно, допомогла спорідненість душ обох лікарів–ентузіастів, яку можна
відчути й на віддалі.
А на початку 2020 року
стало відомо, що Олега Самчука запрошують
очолити Львівську лікарню швидкої допомоги. Ця
новина багатьох волинян
засмутила. Були побоювання, що без нього започатковані у Ковелі проєкти
«заглохнуть», тим більше,

колективах.
«Загалом за цей рік у
Ковелі і Львові бригадами
наших лікарів з допомогою
команди Інституту серця,
а також наших німецьких
колег було трансплантовано 5 сердець, 21 нирка (10
посмертно), 1 підшлункова
залоза. Зараз ми посилено
готуємося до трансплантацій печінки і легень», —
прозвітував
нещодавно
Олег Самчук у фейсбуці.
ТЕ, ЩО БУЛО
СЕНСАЦІЄЮ, ТЕПЕР —
ЗВИЧНА СПРАВА

Звичайно,
впродовж
усіх 10 місяців роботи нашого земляка у Львові ми
стежили за його успіхами
на новій посаді. Ковельське
МТМО порівняно із ввіреним йому новим закладом
виглядало «цукерочкою».
Дехто дивувався: нащо
залишати структуру, в яку
вклав багато сил, праці, з
якою пов’язане життя всієї
лікарської династії Самчуків? На новому ж місці треба було братися за ремонти приміщень, благоустрій
території, придбання обладнання, а тут іще й пандемія додала клопотів —
довелося облаштовувати

відділення для лікування
хворих на коронавірус.
Дивовижно, але за підтримки мера Львова Андрія Садового, який і «посватав» Олега Самчука
очолити лікарню швидкої
допомоги, там уже через
пів року стали помітними
разючі зміни на краще.
Обладнані усім необхідним комфортні палати для
інфікованих
COVID-19,
розширено
реанімацію:
50 місць, укомплектованих
апаратами ШВЛ, — для
коронавірусних хворих, ще
50 ліжок — для пацієнтів з
іншими недугами. Згодом
повідомили про появу в
закладі суперсучасного робота–хірурга Da Vinci, з допомогою якого проводять
складні операції. У лікарні
активно розвивають трансплантацію органів. Гарних
новин надходить звідти чимало.
— Ви стільки встигли
у Львові зробити, що рік
можна зарахувати за 5.
Тож, напевне, вже почуваєтеся львів’янином? — зателефонували ми нещодавно
до Олега Самчука.
— Як і мій батько, уродженець Ковельщини, я
горджуся своїм корінням
і завжди буду волинянином. Тепер багато хворих
із поліських сіл приїжджають лікуватися у Львівську
лікарню швидкої допомоги. Стараюся забезпечити
для них «ол інклюзів» (все
включено), — усміхається
Олег Олегович.
Що було для нього найважливішим у році, який
минає? Відповідь переконала, що недаремно нашого земляка люди бачать у
кріслі міністра МОЗ.
— Упевнився, що можна
всі лікарні в Україні зробити
сучасними, комфортними.
Вірите мені? Так, у державному бюджеті закладено

недостатньо коштів для
галузі охорони здоров’я.
«Плюс 3 копійки», — така
моя оцінка. Але навіть у теперішніх умовах є можливість медичні заклади утримувати у належному стані,
щоб хворі люди не терпіли
незручностей.
— Думала, ви насамперед скажете про «революцію» у трансплантології…
— Сьогодні у Львівській
лікарні швидкої допомоги
пересадку нирок проводимо чи не щотижня. І ніхто
не вбачає у цьому сенсації.
Повсякденна рутинна робота. Так, ми торік у Ковелі перезапустили систему
трансплантології в Україні.
У пілотний проєкт увійшло
25 медзакладів із багатьох
областей, керівники яких
сказали: «А чому й нам не
спробувати?». І тепер чуємо, що такі операції вже
зробили в Рівному, Черкасах… Через рік–два це стане в нашій країні звичною
справою.
— Робота адміністратора, менеджера не вбиває у
вас лікаря?
— Не даюсь, стараюсь
встигати і керувати, і оперувати. Тільки тоді, коли
ти разом із людьми стоїш в
операційній, разом пітнієш,
переживаєш, формується
команда. Я — лікар–уролог,
мені цікаво практикувати,
розвиватися.
Нещодавно Олег Самчук повідомив у фейсбуці:
«Дев’ята за рік трансплантація серця в Україні щойно
завершилася! І виконав її
наш заввіділення кардіохірургії та трансплантації
Роман Домашич разом із
колегою з Інституту серця
Гаврилом Ковтуном. Орган
отримав 30-річний чоловік
з Мукачева. Його власне
серце після пневмонії було
у критичному стані. За останній рік воно зупинялося
шість разів. Донором стала
42-річна львів’янка. Після того, як її мозок помер,
мама, чоловік і син погодилися, щоб серце рідної людини продовжило битися».
Символічно, що день
цієї операції співпав у часі
із першою трансплантацією серця у Ковелі, яка теж
відбулася у Різдвяну ніч
25 грудня. Не випадково
люди говорять, що лікар
з Волині зробив «революцію» у цій галузі медицини,
й висловлюють побажання, аби він став міністром.
Складається
враження, що в 35–річного Олега
Самчука доба триває довше, бо встигає він дуже
багато. Переважно за рахунок сну, відпочинку, вихідних, відпусток, спілкування
з родиною. Думав, коли
народиться третя дитина,
то проводитиме з нею більше часу. Вийшло навпаки. У
день, коли наймолодшому
сину виповнився рік, його
призначили на посаду керівника Львівської клінічної
лікарні ШМД. І це ще більше затягнуло в круговерть
справ. Але Новорічні свята
наш земляк обіцяє відзначати у Ковелі з найріднішими людьми. n
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42% українців назвали Зеленського розчаруванням року.

«Не готуй камеру іншому,
бо сам до неї сядеш»
У партії Порошенка відповіли Зеленському
Дарія КЛИЧ

олодимир Зеленський є безпосереднім замовником політичного переслідування п’ятого Президента Петра Порошенка. Про
це свідчить його інтерв’ю виданню «Фокус», – заявили у партії «Європейська Солідарність».
«Інтерв’ю Зеленського і його нав’язливі фантазії щодо Порошенка свідчать
про те, що саме він безпосередньо причетний до переслідування експрезидента і лідера української проєвропейської
опозиції», – йдеться у заяві «ЄС».
«Згідно з опитуваннями різних компаній, Зеленського визнали розчаруванням року, і він так і не зрозумів, що люди
чекають від нього не помсти опоненту,
а кінця епохи бідності. Не «Великого крадівництва», а порятунку від коронавірусу.
Не переїзду на державну дачу, а обіцяних
учителям зарплат у 4000 доларів.
Глава держави стверджує, що відсторонив одного з керівників свого офісу
Татарова, але той це заперечив. Зеленський говорить, що не впливає на прокуратуру, але за три години до суду над
Татаровим прокуратура Зеленського
передає справу заступника офісу Президента його менеджеру і за сумісництвом
голові СБУ.
Так, так, у Зеленського «немає корупції»: справу Юрченка зам’яли, Холодова – забули, а пограбування держави
Коломойським – взагалі табу», – цитує

—В

видання коментар політичної сили.
«Перефразовуючи відому мудрість,
можна було б сказати: не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш. Але оскільки
сьогодні день святковий, то краще помолитися за Володимира Олександровича.
Нехай Господь дасть йому сил перестати
бути актором і нарешті стати Президентом», – заявили у партії Порошенка.

визнали
« Зеленського
розчаруванням року, і він так
і не зрозумів, що люди чекають
від нього не помсти опоненту,
а кінця епохи бідності. Не
«Великого крадівництва»,
а порятунку від коронавірусу.
Не переїзду на державну дачу,
а обіцяних учителям зарплат
у 4000 доларів.

»

Раніше в інтерв’ю Володимир Зеленський заявив, що людям не цікаві
посадки злочинців, оскільки «всі чекають, коли посадять Порошенка».
Він також заявив, що не вважає заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова корупціонером.
«Ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен», –
зазначив очільник держави.

n Колесо історії

145 років тому Тарас Шевченко
написав вірш-послання «Заповіт»
Ця дата припадає на 25 грудня. Твір
Кобзаря і сьогодні не втратив своєї
актуальності. У бібліотеці-філії
вщині
села Погулянка на Любешівщині
по-особливому його
вшанували
Тамара УРЯДОВА

ірш є закликом до
визвольної боротьби
нашого народу від
поневолення Російською імперією. Він мав і має великий
вплив на українську культуру,
зокрема був покладений на
музику багатьма композито-

«В

рами», — написала на своїй сторінці у
фейсбуці господарка книгозбірні села
Погулянка Світлана Ричук. А ще вона
розмістил фото, на котрому Любов
розмістила
Гав
Гаврилюк,
яка 45 років трудилася
у бібліотеці, тримає в руках
вишиті рядки «Заповіту» на
фоні портрета Великого Кобзаря, що теж є її творінням.
До слова, таких тут кілька. І
все це, за словами пані Світлани, зроблене руками Любові Панасівни та свого часу
подароване книгозбірні. Наразі діє і тематична виставка книг «Шевченків «Заповіт»
о
облетів увесь світ». n

З Новим роком та Різдвом Христовим!
Завершується непростий 2020 рік. Він
приніс багато випробувань і труднощів, але
водночас навчив цінувати найдорожче —
здоров’я рідних, час, проведений у сімейному колі, мир і спокій у власній оселі та країні.
Щороку в очікуванні свята кожен із нас
щиро вірить у диво, чекає позитивних змін, плекає надію, що
прийдешній рік відкриє можливості для нових здобутків.
У найпотаємніших закутках душі ми відшукуємо слова побажань рідним, знайомим і колегам, адже Новий рік — це чудова нагода потішити близьких своєю увагою, добрими словами і турботою.
А ще Новий рік — це привід змінювати себе та світ навколо. Давайте почнемо зміни разом. Із щирої усмішки один одно
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Дорогі друзі!
Сердечно вітаю вас із Новорічно-Різдвяними святами.
Попереду 2021 рік, який
ми чекаємо з надією, сподіваємось, що він принесе зміни
лише на краще. Мріємо повернутись до звичного життя,
за яким так засумували.
Від душі зичу перемог нам
у всьому. Давайте й надалі
підтримувати один одного, дарувати більше тепла,
уваги й турботи.
Незабаром зміняться цифри у календарі, але незмінними залишаться цінності, які є нашою опорою
в усі часи. Це любов до своїх близьких, дружба і вірність, співчуття і милосердя. Вони надають нам сили
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Шановні друзі, колеги!
Всі ми цього року працювали на благо нашої
спільної справи. Кожен із нас є частиною дружної команди, завдяки злагодженій роботі якої ми
досягли нових вершин у 2020–му. Ми всі зустрічаємо новий 2021 рік, сповнений надій та оптимізму, ми всі віримо, що нам є чого прагнути. Я
вірю, що кожен із нас мріє про нові досягнення,
як особисті, так і наші спільні. І ми обов’язково
їх досягнемо. Бажаю кожному з вас нових кроків угору кар’єрними сходами. Легких трудових
буднів і приємних відпусток. Нехай усі невдачі та
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Шановні колеги!
Від щирого серця вітаю вас із найбільш довгоочікуваними і світлими святами — Новим роком та Різдвом Христовим! Озирнувшись назад,
можна сміливо сказати, що 2020–й був прожитий не дарма. Цей рік був непростим — сповнений подій, напруженої праці, викликів та випробувань. Проте він подарував нам радість змін,
перемог і досягнень, новий професійний і життєвий досвід.
Колектив Рівненської дирекції наполегливо
працює для перетворення «Укрпошти» в сучасну
компанію, головною метою якої є надання якісних послуг клієнтам.
Тож зичу вам щастя, міцного здоров’я, добра
і радості, вірних друзів та
близьких людей поруч.
близь
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і пра
прагнення, принесе достаток і добробут вашим
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Христовим!
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и
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Рівненської дирекції
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Вадим
МОСАКОВСЬКИЙ.
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Сергій НАУМУК,

заступник головного редактора
газети «Волинь»

ЛУЧАНИН ЗАГИНУВ ВІД ПОСТРІЛУ
В ГОЛОВУ

Благословенна криза

Трагедія сталася ще 17 квітня за кілометр від села
Гречища Любешівського району
Ірина ПАСІЧНИК

бвинувачений — мисливець із тридцятилітнім стажем.
Він неодноразово ходив на полювання із загиблим,
який проживав у Луцьку. Цього разу вони виїхали у ліс
поблизу села Гречища на Любешівщині. Планували вполювати козулю.
Коли прибули на місце, стали готуватися до полювання.
Чоловік зарядив свій карабін «Маузер-98К», спустив пружину
з бойового взводу та поклав його на багажник автомобіля.
Зауваживши це, спробував перевести запобіжник, і в цей
момент пролунав постріл. Куля влучила у голову товариша,
який від поранення помер одразу. Відійшовши від шоку, винуватець сам повідомив про подію у поліцію. Обвинувачений
у скоєному розкаюється і висловив жаль з приводу трагедії.
Дружина вбитого у суді претензій до винуватця трагедії
не висувала, просила не позбавляти його волі, не заперечила
проти умовного покарання.
Днями суд визнав чоловіка винним і призначив йому обмеження волі строком 4 роки зі звільненням від відбування
покарання, якщо він протягом двох років іспитового терміну
не вчинить нового кримінального правопорушення. Також
чоловіка позбавлено права полювання на 3 роки. n
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СУТЕНЕРКА ОРГАНІЗОВУВАЛА
ІНТИМНІ ЗУСТРІЧІ НА ВОЛИНІ
ТА РІВНЕНЩИНІ
Майже пів року працівники відділу боротьби
зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми,
збирали доказову базу проти зловмисниці
Марина БАЛДИЧ

же встановлено, що 24-літня мешканка Рівненської
області причетна до неодноразового забезпечення
заняття проституцією жінками на території двох сусідніх регіонів. Вона організовувала їхні зустрічі із потенційними клієнтами у приміщеннях місцевих готелів, отримуючи
за це немалі кошти. Відомо також, що одна з її «підопічних»
є неповнолітньою.
У «роботодавиці» поліцейські провели три санкціоновані
обшуки, два з яких за місцем проживання, один — в автомобілі, що використовувався для осіб, які надавали оплатні
сексуальні послуги. Вилучено пневматичну зброю, мобільні
телефони, банківські картки та гроші, отримані від незаконної
діяльності. Зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні
декількох правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідство триває. n
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Більше новин — на сайті
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Вітаємо!
Учора відсвяткувала 75-річний
ювілей дорога матуся
Софія Іванівна
РАДЧУК.
Бажаємо міцного здоров’я, бадьорості, радості, благополуччя й
душевного родинного тепла. Хай
у цей день щастя й добро завітають
до хати, щоб у достатку, здоров’ї довіку многії літа прожити без ліку.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і сили,
Спасибі, рідненька, що ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила,
нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили —
не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті
заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо,
бо ви в нас — найкраща.
З любов’ю
дочки з сім’ями.

«Я ще раз наголошую: ми Тетяну не залишимо наодинці, вона
знаходиться під охороною українського народу. Почуйте
і запам’ятайте».

На ці кадри дивитися моторошно. Такою
тоді була не тільки Тетяна Чорновол,
а й вся Україна.

«Зеленський повернув у владу
поплічників Януковича»
Так написав на своїй сторінці у Facebook п’ятий Президент України
Петро Порошенко у сьому річницю побиття активістки Тетяни
Чорновол, наголосивши: «Я захоплююся силою духу Тетяни!»
Дарія КЛИЧ

ніч із 24 на 25 грудня
2013 року була жорсткого побита журналістка, активістка Євромайдану
Тетяна Чорновол, проти якої
сьогодні фабрикують кримінальну справу, звинувачуючи
в умисному вбивстві під час
підпалу будівлі штабу Партії регіонів. Про це нагадав
п’ятий Президент, лідер партії
«Європейська Солідарність»
Петро Порошенко, наголосивши, що поплічники Януковича
повертаються у владу і чинять
розправу над учасниками
Революції гідності.
«Cім років тому у ніч
з 24 на 25 грудня посіпаки
Януковича по-звірячому побили Тетяну Чорновол. Вона
дивом залишилася живою.
Вбивали її, а не вона, як це зараз намагається видати «Фе-
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міда» 95-го кварталу», — пише
Порошенко на своїй сторінці
у Facebook.
«Пам’ятаєте огидний
і нелюдський жарт, чи можна
видобувати електрику, якщо

зараз мстяться і чинять розправу над героями Майдану.
Це він на вимогу Путіна зняв
з лави підсудних беркутів, які
розстрілювали героїв», — нагадав п’ятий Президент.

огидний і нелюдський жарт, чи можна
« Пам’ятаєте
видобувати електрику, якщо протестувальників
у вовняному одязі бити ебонітовими паличками?
Зеленський і досі не знайшов у собі мужності
попросити вибачення за цю мерзоту перед учасниками
Революції гідності».

»

протестувальників у вовняному одязі бити ебонітовими
паличками? Зеленський і досі
не знайшов у собі мужності
попросити вибачення за цю
мерзоту перед учасниками
Революції гідності. Це він
повернув на владні посади
одіозних людей Януковича, які

«Я захоплююся силою духу
Тетяни — вона завжди була
і нині є людиною мужньою і незламною. У ту жахливу ніч вона
вижила, вистояла і всупереч
планам злочинців продовжила
боротьбу за правду. А правда
обов’язково переможе!» — наголосив Петро Порошенко. n

2020-й уже увійшов в історію. Такого року на нашій
пам’яті ще не було: пандемія, карантин, обмеження,
економічні негаразди. Багато хто не отримав
запланованих доходів. Цілі галузі опинилися на межі.
Хоч би й туризм. Чимало гравців, певно, взагалі
підуть з ринку. Адже кількість поїздок і за кордон, і
всередині України зменшилася в рази. Куди не глянь
— усі крекчуть. Там кошти забрали, туди не додали.
Американський журнал «Time» назвав 2020-й
найгіршим роком у новітній період і багато хто
погодиться з цією думкою
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ле разом з тим криза створила нові можливості. Це
ж класика! Для декого настав рай. Ще у березні американська корпорація Amazon повідомила, що додатково наймає 100 тисяч працівників на склади та в службу
доставки. Бо кількість замовлень через інтернет злетіла
до небес. Загалом світові мільярдери побагатшали на
1,9 трильйона доларів.
Та й не тільки служби доставки активно розвиваються.
Різко зросли й інформаційні технології. І найкраще про зміни, що сталися, свідчать рейтинги багатіїв. Скажімо, Ілон
Маск за останній рік (так, за цей поганий 2020-й) потрапив
у трійку найзаможніших людей світу. За цей час статки глави
Tesla зросли на 82 мільярди доларів. Маск обійшов і Білла
Гейтса, і Марка Цукерберга.
Проте й для багатьох наших олігархів рік видався зовсім
непоганий. У сотні найбагатших співвітчизників майже 20
відсотків – це нові люди. Перш за все представники IT-галузі. У списку з’явилися, скажімо, Олексій Шевченко, Дмитро Лідер та Максим Литвин, які створили онлайн-сервіс
Grammarly, котрий на основі штучного інтелекту допомагає
писати тексти англійською мовою. Їхня компанія отримала
неофіційний статус «єдинорога», тобто була оцінена у понад
1 мільярд доларів. Щодня сервісами Grammarly користується 30 мільйонів осіб! Потрапили у перелік найбагатших
українців і Дмитро Запорожець, який написав програму для
системи відстеження помилок GitLab, і власник ІТ-компанії
SoftServe Тарас Кицмей.
Але рік видався добрим не лише для айтішників. Багато
власників традиційних бізнесів також наростили капітали.
Віктор Пінчук, Петро Порошенко, Дмитро Фірташ, Олександр і Галина Гереги, Костянтин Жеваго, Сергій Тігіпко – усі
вони примножили свої статки. А разом із ними ще зо три
десятки мультимільйонерів. Абсолютний рекорд належить
Віктору Медведчуку. За 2020-й його активи зросли на 485
відсотків, або майже у 5 разів! От тобі й найгірший рік у новітній історії.
Тому коли по телевізору йде реклама про те, як важко і
що варто купити, аби покращити ситуацію, не дуже-то вірте.
Можливо, цей ролик грає на руку тим, хто саме в цей час
нарощує капітал.
Бо для декого криза стала справді благословенною. n

n Уроки пандемії

Гуляй, народ, аж до світанку…
У новорічну ніч
ресторани та кафе
зможуть працювати
до 7-ї години першого
січневого дня. Таку
постанову прийняв
уряд. Поки Європа
сидить на жорсткому
карантині й проводить
щеплення від
коронавірусу, в Україні
уряд дає людям змогу
«відвести душу»
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

неділю виявили лише 4 385 інфікованих COVID-19. Це найменша
кількість зафіксованих випадків
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НАН України Сергій
« Академік
Комісаренко вважає, що
в нас розповсюджений менш
контагіозний (заразний) штам
коронавірусу, ніж в інших
країнах на заході Європи.

»

Святкуймо, але про безпеку не забуваймо.

упродовж доби за останні два місяці.
Щоправда, і тестувань провели утричі
менше, ніж у будні.

На Волині вчора повідомили про
108 нових хворих, на Львівщині — про 207,
на Рівненщині — 37. За минулий тиждень
в Україні було зафіксовано 59 381 випадок зараження, тоді як попереднього —
70327. Невже COVID-19 влаштував собі
передноворічні канікули?
Академік НАН України Сергій Комісаренко вважає, що в нас розповсюджений

менш контагіозний (заразний) штам коронавірусу, ніж в інших країнах на заході
Європи. «Можливо, в Україні закінчується
перша хвиля пандемії, — припускає вчений, — і було б добре, якби друга не почалася або настала набагато пізніше».
Утім, інші експерти застерігають, що
після Різдва коронавірус в Україні своє
надолужить. Тому плани щодо проведення жорсткого карантину з 8 по 24 січня
Міністерство охорони здоров’я залишає
незмінними, сказав учора очільник відомства Максим Степанов.
А от у сусідній Польщі саме зараз
запровадили суворі тритижневі обмеження. В’їхати можна буде тільки тим
українцям, які мають договір про роботу,
студентам або ж близьким родичам поляків, але всім їм треба відбути 10-денний карантин.
Чому Україна не йде в ногу з Європою, пояснив головний санітарний лікар
Віктор Ляшко: «Ми могли б заборонити
урядовим рішенням ярмарки, новорічні
ялинки, але був би жорсткий опір…». n
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70-річний ювілей відзначатиме 2 січня справжній чоловік, надійний товариш
Василь Онуфрійович
КАЛЬЧЕНЯ,
житель села Грем’яче Ківерцівського району.
Дорогий друже, з днем народження! Прийми щирі
вітання та побажання міцного здоров’я, достатку та гармонії, добробуту, щастя. Нехай все, що бажаєш, неодмінно збувається, доля дарує радісні події, а негаразди
та печаль обходять стороною. Живи душею, мрій серцем, усміхайся думкам. Нехай життя
буде прекрасною піснею. Дорожу нашою дружбою!
Нехай можливим стане неможливе,
Над труднощами будь на висоті.
І щось приємне дуже і важливе
Хай неодмінно станеться в житті.
З повагою
армійський друг Василь Устимчук із сім’єю.
Ювілейний день народження завітає до хорошої людини
Олександра Васильовича
КМИТИ.
Шановний Олександре Васильовичу!
Щиро вітаємо з прекрасною річницею. Знаємо вас як талановитого
організатора і порядну людину. Бажаємо, щоб ваше життя було світлим та
радісним. Щоб вас і надалі цінували й
поважали.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди ви здорові й щасливі.
З повагою поштовики Горохівщини.

ОЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
начальник фінансового відділу,
головний бухгалтер,
начальник відділу земельних ресурсів,
кадастру та екології,
начальник відділу освіти, культури, у
справах дітей, сім’ї та молоді, спорту та туризму,
начальник відділу соціального захисту
населення,
державного реєстратора.
Вимоги до кандидатів: освіта відповідного
професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, зі стажем

роботи за фахом не менше 2 років, знання чинного законодавства в сфері діяльності органів
місцевого самоврядування, впевнене володіння
комп’ютером (знання операційної системи, базових офісних та професійних програм, вільне
володіння державною мовою).
Необхідні документи для участі у конкурсі:
• заява про участь у конкурсі;
• особова картка (форма П-2 ДС);
• автобіографія;
• дві фотокартки розміром 4x6;
• копія документа про освіту;

• копія паспорта;
• копія реєстраційної картки платника податків;
• електронна декларація про доходи за 2019 рік.
Для довідок та подання документів для участі
у проходженні конкурсу на заміщення вакантної
посади звертатися до виконавчого комітету
Олицької селищної ради за адресою: 45263,
Волинська обл., Луцький р-н, смт. Олика, вул.
Замкова, 17. Телефон для довідок 9-51-41.
Термін подання документів: 30 календарних
днів від дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

9, 16, 23 січня

Тел. 096 4010108.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua
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Ірина КОНСТАНКЕВИЧ:
«Кожна дитина поза школою повинна мати
простір і можливості для розвитку»
Фото imk.net.ua

Дарина ТИХА

ізними формами позашкільної освіти в Україні
охоплено 5 мільйонів дітей. Однак у сільській місцевості цю можливість для розвитку
мають лише 9 відсотків дітей.
Головні причини такої ситуації — недостатня підтримка
держави та мізерні заробітні
плати працівників позашкілля.
В контексті реформи децентралізації проблеми цього освітнього напрямку ще більше
посилюються. Про ці та інші
важливі аспекти йшлося під час
пресконференції «Позашкільна освіта 2020: 10 перемог».
Участь у ній взяла і народна
депутатка, перша заступниця
голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та ін-
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За шість років кількість закладів позашкільної освіти в Україні зменшилася: у 2014-му їх
було 1545, а у 2020-му діє
1398. Відповідно, кількість
дітей у позашкільних закладах системи освіти зменшилася на більш як 285 тисяч осіб.

За послідовне відстоювання інтересів позашкільної освіти нардеп отримала почесну відзнаку.

Спільно ми повинні зробити все для того, аби
« —мережа
позашкільних закладів була не лише
збережена, а й створювалися нові, — наголошує
народна депутатка.
формаційної політики, членкиня депутатської групи «Партія
«За Майбутнє» Ірина Констанкевич.
Як зазначила президентка
Міжнародної асоціації позашкільної освіти Олена Биковська:

ти як основна організаційна
структура виконують важливі
функції соціального значення,
є осередками ранньої профілізації дітей. Позашкільна освіта
надає шанс для розвитку здібностей дітей із соціально незахищених категорій. В умовах
децентралізації позашкілля чекають складні випробування.
Кожна дитина поза школою повинна мати простір і можливості
для розвитку. Його повинні забезпечувати і громади, і держава, і батьки.

»

«Нині, як ніколи, перед кожною територіальною громадою
постає питання збереження
і розвитку позашкілля, закладів
позашкільної освіти для дітей
своєї громади, для прийдешніх
поколінь».

гуртка часто навіть не на рівні
мінімалки», — розповідає Ірина
Констанкевич.
Ще у вересні 2019 року Ірина Мирославівна з колегами
депутатської групи «Партія «За
Майбутнє» запропонували законопроєкт 2180, який дає можливість врегулювати питання соціального забезпечення як для
працівників позашкілля, так і дошкілля. Відстоювання їхніх прав
триває.
«Заклади позашкільної осві-

«Кілька років тому, коли розпочалася освітня реформа, позашкілля залишилося поза увагою урядовців. Найголовніша
проблема, яка постала, — відсутність фінансування, що проявляється в багатьох аспектах.
Зокрема, часто місцева влада
не має можливості утримувати позашкільні заклади освіти
і змушена їх закривати. Це і соціальна складова, коли працівники позашкілля отримують мізер: розмір зарплатні керівника

ОВИНИ КРАЮ
100-РІЧНИЙ ПЕТРО ДМИТРУК БРАВ
БЕРЛІН І ПРАГУ
Цими днями житель Каменя-Каширського відзначав
свій поважний ювілей у колі родини. Привітали
іменинника і представники міської та районної влади
Олена ВОЛИНЕЦЬ

оздоровляли Петра Григоровича, який розміняв другу
сотню літ, міський голова Віктор Пась, перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Михалік,
заступник голови районної ради Сергій Дмитрук, начальник
управління соціального захисту населення РДА Максим Демидюк. Ювіляру, повідомляє сайт міськради, побажали міцного здоров’я, турботи від рідних і бадьорості духу, вручили
квіти та подарунки.
Петро Дмитрук — ветеран Другої світової війни. Він служив телефоністом у 134-му артилерійському полку, мав поранення, дійшов до Берліна, визволяв Прагу. Повернувшись
додому, працював учителем фізкультури у Раковоліській школі, був інспектором у райвно, а найдовше, 30 років, трудився
у службі соцзахисту. Свій ювілей він зустрів у парі — із дружиною Валентиною Трохимівною, яка молодша від нього
на 13 років. Подружжя виростило доньку Ольгу, має онуків,
правнуків. До речі, через два з половиною роки їхньому шлюбу буде 70 літ. Тож серед багатьох інших було й побажання
імениннику відзначити в родинному колі платинове або благодатне весілля. n
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ДЕ НАШ АВТОБУС?
Мешканці Іваничівської громади обурені відсутністю
автобуса, який курсував із Нововолинська через
Соснину
Олена КАЛЕНЮК

ід час сесії Іваничівської селищної ради, що відбулася 24 грудня, до депутатів звернулися незадоволені
люди: скаржилися, що автобус «Нововолинськ — Іваничі через Соснину» регулярно порушує графік руху. Зважаючи на те, що маршрут приміський, депутати надіслали
звернення в управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації. n
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У ШАЦЬКОМУ РАЙОНІ
СПОРУДЖУЮТЬ НОВУ ШКОЛУ

n Біда

n Знай наших!

Депутат райради захищає Україну
на Сході
Друга сесія Володимир-Волинської
районної ради, яка відбулася минулого
четверга, була особливою. На неї прибув
із Луганщини депутат-свободівець Віктор
Вілентко, подолавши 1350 кілометрів

Сучасна позашкільна освіта
має бути сфокусована на розвитку української дитини, її внутрішнього потенціалу й талантів.
Маємо чітко усвідомлювати,
яким ми бачимо позашкілля
та у якому напрямку рухаємося.
Але передусім це мають розуміти ті люди, які сьогодні ухвалюють рішення на всіх рівнях
влади. Спільно ми повинні зробити все для того, аби мережа
позашкільних закладів була
не лише збережена, а й створювалися нові», — наголошує
народна депутатка.
Під час пресконференції
Ірина Констанкевич отримала
почесну відзнаку за державно-громадське партнерство
у сфері позашкільної освіти. n

Фото з особистого архіву Віктора ВІЛЕНТКА.

Рятуючись від
вогню, чоловік
вистрибнув із вікна

У 2021 році навчальний заклад здадуть в експлуатацію
Євгенія СОМОВА

озпочали будівництво нової школи, кошторисна вартість
якої понад 55 мільйонів гривень, а площа 2 235,9 квадратних метрів, у селі Піща торік. Роботи на об’єкті особливо активно велися цьогоріч завдяки програмі Президента
України «Велике будівництво». У Волинській облдержадміністрації сподіваються, що школа відкриє двері вже у 2021 році.
У навчальному закладі передбачені класи для учнів молодших класів, спортивний та актовий зали, бібліотека
та їдальня. n
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Тим часом у квартирі залишився
син, інвалід І групи

Алла ЛІСОВА

Мирослава СЛИВА

ого добре знала й обрала до органу влади Іваничівська громада, адже пан Віктор тривалий
час займав ключові посади в районі. Упродовж
2002–2010 років керував Іваничівською селищною радою. У 2014-му йому довірили посаду голови Іваничівської районної ради. Звідти й попросився в АТО —
не на словах, а на ділі захищати Україну. Це була третя
хвиля мобілізації.
Спочатку служив у 24-й окремій механізованій
бригаді, що дислокувалася в місті Яворів Львівської
області. У липні 2016-го перейшов у 14-ту Володимир-Волинську ОМБ. Командир взводу зв’язку третього механізованого батальйону Віктор Вілентко
восени нинішнього року вирішив поборотися за депутатський мандат. Тепер він в міру можливостей приїжджає на Волинь не лише провідати рідних, посмакувати домашніми стравами у колі сім’ї, а й виконати
ще один громадянський обов’язок.
На сесійному засіданні, ключовими питаннями
якого були бюджет 2021 року та реорганізація Іваничівського й Локачинського районів, пан Віктор був
найбільш активним. Він повідомив, що його депутатські обов’язки виконуватиме помічник Петро Сопронюк, і попросив керівників райради налагодити роботу районного представницького органу так, аби й
на Сході він мав можливість дистанційно брати участь

инулого четверга у Рівному на вулиці Набережній у п’ятиповерхівці загорілася квартира. Її господар на той момент був п’яним, і ймовірно
саме він спричинив пожежу. Рятуючи своє життя, чоловік вистрибнув із балкона другого поверху. Тим часом
в оселі лишився його син, який не може ходити.
«Хлопця звати Андрій Стадник. Матір померла давно, а з батьком, який пиячить, він змушений жити в тій
квартирі, яка тепер перетворилася на руїни, — повідомив у фейсбуці депутат Рівнеради Мирослав Черній. —
Андрій мій друг ще з дитинства, він інвалід І групи від
народження, у нас є багато спільних знайомих та друзів, з якими ми разом стараємось його підтримувати,
адже ви самі розумієте, як йому важко у нашому світі
жити. Після вчорашньої пожежі Андрій може опинитися
на вулиці. Збитки від вогню оцінюють у 200 тисяч», — зазначає обранець. Наразі Андрія забрали до себе друзі.
Мирослав Черній просить допомогти погорільцю
фінансово: картка ПриватБанку 4149499348303106,
Стадник Андрій В’ячеславович. «Це буде найкраще
новорічне та різдвяне диво, яке нам може коштувати
недорого, але для нього це буде величезне Свято!» —
наголошує депутат. А в коментарях користувачі зазначають, що Андрій, попри інвалідність, розбирається
у комп’ютерах, налаштовує оргтехніку, встановлює
програми і додатки. n
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Віктор Вілентко з дружиною Оленою.

у засіданнях. А на закінчення від імені всіх бійців 14-ї
бригади привітав присутніх із прийдешніми Новим
роком та Різдвом. n
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В АФЕРІ ЗВИНУВАЧУЮТЬ
ВОЛИНСЬКИХ МИТНИКІВ
У Києві правоохоронці зупинили вантажівку
з контрабандними брендовими товарами на суму
понад 40 мільйонів гривень, які доставили в Україну
під виглядом штучних ялинок
Оксана КРАВЧЕНКО

а попередніми даними, безперешкодному ввезенню контрабанди сприяли працівники Волинської митниці. Вони
допомагали підприємцям ухилятися від сплати митних
платежів в особливо великих розмірах. Під час досудового
розслідування слідчі ДБР провели обшуки на митному пункті
«Ягодин», вилучили речі та документи, що підтверджують цю
інформацію.
Вантажівку з товаром вилучили та заарештували в рамках
кримінального провадження. За попередніми підрахунками
слідчих, в автомобілі було понад 1 500 ящиків із мобільними
телефонами й аксесуарами до них, планшетами, ноутбуками,
годинниками, брендовим одягом тощо. Тривають слідчі дії. n
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Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UA

Р Е К Л А М А

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Колектив ОЗЗСО «Жидичинський ліцей Жидичинської сільської ради Ківерцівського району Волинської області» висловлює щире співчуття колезі
Случику Ігорю Петровичу та його родині з
приводу тяжкої втрати — смерті
матері.
Хай Господь пошле їй Царство Небесне
і вічну пам’ять.

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРІАЛИ
(є у наявності, а також на замовлення): балки,
крокви, дошки обрізні та необрізні, рейки
монтажні.
Вироби з дерева на замовлення. Доставка.

Тел.: 0991813332, 0976492371.

ОЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ
ПОСАД ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНУ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
спеціаліст І категорії з питань
юридичного забезпечення ради,
спеціаліст І категорії з питань
кадрової роботи,
спеціаліст І категорії з питань
діловодства,
спеціаліст І категорії з бухгалтерського обліку.
Вимоги до кандидатів: освіта відповідного професійного спрямування
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
не нижчим рівня бакалавра, без вимог
до стажу роботи за фахом, знання чинного законодавства в сфері діяльності
органів місцевого самоврядування,
досвід роботи з комп’ютерними програмами, вільне володіння державною
мовою.
Необхідні документи для участі
у конкурсі:
tзаява про участь у конкурсі;
tособова картка (форма П-2 ДС);
tавтобіографія;
tдві фотокартки розміром 4x6;
tкопія документа про освіту;
tкопія паспорта;
tкопія реєстраційної картки платника податків;
tелектронна декларація про доходи за 2019 рік.
Для довідок та подання документів для участі у проходженні конкурсу на заміщення вакантної посади
звертатися до виконавчого комітету
Олицької селищної ради за адресою:
45263, Волинська обл., Луцький р-н,
смт. Олика, вул. Замкова, 17. Телефон
для довідок 9–51–41.
Термін подання документів: 30 календарних днів від дня оголошення про
проведення конкурсу.

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій
газеті — 30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте
розмістити на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські
секрети». Вартість оголошення про купівлю чи продаж
с/г техніки (більше, ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних
матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн за один раз публікації
+ 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 80 грн +
20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою, + 30 грн (за сайт +
30). Вартість оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата
у відділеннях ПриватБанку.
Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Куплю будь-яку будівлю з червоної цегли (під розбір). Тел.: 050
73 95 444, 067 45 02 527.
l Продається 2-кімнатна квартира у м. Ковель (район Привокзальний). Тел.: 067 10 12 045, 098
95 34 775.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Мерседес Бенц» (бус), 1999 р. в., пасажир, 6 місць. Тел. 068 38 46 177.
l Куплю неробочі автомобілі
«Москвич», «Волга», «Жигулі».
Тел. 096 65 47 613.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам новий одновісний
тракторний причіп. Тел. 095 20 25 319.

l Куплю вал до косарки «КІР».
Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.
l Продам гноєрозкидачі, дискові борони, плуги, прес-підбирачі,
обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі міндобрив, косарки роторні,
грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264, 095
00 50 455, 095 81 59 912, 096 34
46 777.
l Продам фронтальні навантажувачі на китайські та вітчизняні
трактори (МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-25).
Тел.: 067 49 57 299, 098 81 00 913.
l Продам трактори Т-25, МТЗ,
«Джон Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні
косарки, обприскувачі (навісні

та причіпні), саджалки, сівалки,
плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні
та телескопічні), гноєрозкидачі,
розкидачі мінеральних добрив,
шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі, шини
до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г техніку.
Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14
192.

РІЗНЕ
l Продам жом, торфобрикет,
щебінь різних фракцій, пісок,
камінь бут, формак, відсів, цеглу
білу та червону, чорнозем, землю
на вимостку, блоки, цемент, гній.
Доставлю. Вивезу будівельне
сміття. Тел.: 099 61 14 575, 097
34 43 386.
l Продам жом, торфобрикет,
дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь
бут, цеглу білу та червону (нову та
б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034, 096
99 43 100.
l Продам жом, торфобрикет,
цеглу (нову та б/в), шифер (б/в),
дрова рубані (твердої породи),
пісок, щебінь, відсів, керамзит,
цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття.
Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги мінінавантажува-

чем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.
l Продам жом, торфобрикет,
дрова, пісок, відсів, щебінь різних
фракцій, цеглу (з доставкою до 10
тонн). Тел. 050 37 81 998.
l Продам цеглу білу та червону
(нову та б/в), щифер (б/в), дрова
рубані (твердої породи), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги
мінінавантажувачем «Бобкат» та
автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95
444, 067 45 02 527.
l Продам пиломатеріали: дошки (обрізні та необрізні), балки,
крокви, рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92 371, 099 18 13
332.
l Продам торфобрикет. Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: (0332)
24-34-23, 098 48 13 899, 050 52
37 811.
l Продається свиня, вигодувана натуральними кормами (с. Шепель Луцького району). Тел. 096
82 56 852.
l У Луцькому районі продається
недорого молода робоча кобила
(або лошиця). Терміново. Тел.:
066 99 18 673, 063 99 63 460.
l Куплю ВРХ (корів, биків),
коней, лошат, молодняк. Тел.:
050 19 32 639, 098 58 76 653,
093 44 66 539.
l Куплю корів, биків, коней, лошат, телят. Можливе перевезення. Тел. 068 91 57 460.
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■ Хепі енд року

■ Про це говорять

34 ХВИЛИНИ РОЗМОВЛЯЛА
ІЗ САМОГУБЦЕМ І ВРЯТУВАЛА ЙОГО
В інспектора служби «102» Ольги Твердяк така робота —
приходити на допомогу, коли вже ніхто не може зарадити
Фото facebook.com/policevolyn.

Євгенія СОМОВА

она вимагає не тільки відповідальності,
оперативності, а й
неабиякої стресостійкості
та витримки. Адже нерідко
доводиться спілкуватися
з агресивними людьми,
котрі можуть облаяти, хто
перебуває у депресії, слухати плач рідних жертв
і пропускати їхній біль
крізь серце. Ольга зізнається, що найважче розмовляти з тими, що хочуть
покінчити життя самогубством, бо розуміє, що
в ту мить, можливо, остання, з ким вони говорять.
Тож намагається утримати їх від фатального кроку, якомога довше протримати на зв’язку, дати
можливість виговоритися, виплеснути душевний
біль. Так було і тієї ночі
з 10 на 11 червня, коли
зателефонував, як з’ясувала, з одного із сіл поблизу Луцька молодий
хлопець, щоб «зафіксувати смерть».
— Я запитала, хто помер, — згадує Ольга. —
Сказав, що поки ніхто, але
він збирається вкоротити собі віку. Тримала його
на лінії 34 хвилини, доки
не приїхав наряд групи реагування патрульної поліції.
Хлопець не представився, але оператору
лінії «102» вдалося вивідати, що йому 19 років,
вживає наркотики, а в стані депресії часто думає
про самогубство. Юнак
зізнався, що зателефонував до поліції, аби батьки
знали: вони не винні у його
смерті. Вони люблять
сина, а він — ганьбить їх.
— Я переконувала, що
це не так, що попри все для
них він найдорожчий, що
усе ще можна змінити,
бо ж у нього життя попереду, треба лише поліку-

www.volyn.com.ua

В

Ольга Твердяк: «Я переконувала, що він дуже молодий, що треба лікуватись,
не соромитись звернутись по допомогу...»

ватися, —
розповідала
жінка. — На щастя, юнак
йшов на контакт, не кидав слухавки. А через пів
години повідомив, що
під’їхала якась машина. Це був наряд поліції
Луцького району. У тем-

говорила про те, що недавно її колезі вдалося
відмовити від суїциду
лучанина, котрий намагався стрибнути з мосту.
Чоловіки ж не звикли плакатися комусь у жилетку,
розповідати про свої про-

не представився, але оператору
« Хлопець
лінії «102» вдалося вивідати, що йому
19 років, вживає наркотики, а в стані
депресії часто думає про самогубство.
Юнак зізнався, що зателефонував
до поліції, аби батьки знали: вони не винні
у його смерті. Вони люблять сина, а він —
ганьбить їх.

»

ряві — село не освітлювалося, будинки не мали
нумерації — хлопці зуміли знайти потенційного
самогубця і не дали йому
здійснити задумане.
Подібних
ситуацій,
коли інспектори служби «102» запобігли біді,
врятували чиєсь життя,
чимало. Ольга Твердяк

блеми, бо їх із дитинства
вчили бути сильними,
не виявляти емоцій. Тож
нерідко впадають у депресію, яка може призвести до самогубства.
Втім, за словами оператора, більше половини
тих, хто заявляє, що хоче
заподіяти собі смерть,
не готові зробити це.

Вони телефонують на лінію «102» лише для того,
щоб привернути до себе
увагу, полегшити душевний біль. Моя співрозмовниця зізнається, що
дуже тяжко працювати
із дзвінками, що стосуються дітей. Адже сама
має двох доньок. Тож
кожне таке повідомлення
пропускає крізь серце.
На її думку, останнім часом побільшало випадків
домашнього насильства,
від якого страждають
і діти. За алгоритмом дій
оператор має заспокоїти додзвонювача, порадити, що слід зробити
у ситуації, в якій опинився, і перебувати з ним
на зв’язку, поки до місця
події не прибуде наряд
поліції. Але буває, телефонує дитина 5–6 років,
яка має погану вимову чи
не знає номера будинку.
—
Якось
увечері, близько 23-ї години, я прийняла дзвінок
із Любешівського району, — каже жінка. — Теле-

фонував хлопчик. Дитина
тихо сказала: «Тато б’є
маму». Запитую: «Звідки
телефонуєш, з якого населеного пункту?». Прошептав щось. Я добре не розчула. Довелося кілька
разів прослуховувати розмову, щоб зрозуміти, що ж
то за село, і відправити
туди наряд поліції. Факт
домашнього насильства
підтвердився.
Дружина
написала заяву на чоловіка-агресора. З ними провели відповідну роботу.
Зазначимо, що служба
«102» працює цілодобово.
Звернення громадян обслуговують 6 операторів.
Кожному під час чергування доводиться приймати по 100–130 дзвінків,
а у свята — по 200 і більше. Люди повідомляють
про порушення того чи
іншого характеру — завдані їм тілесні ушкодження,
смерті,
крадіжки,
дорожньо-транспортні
пригоди… Вони у шоковому стані, розгублені. Тож
не можуть чітко сформулювати проблему, назвати
місце, де перебувають.
— Буває, дзвонить водій, який потрапив у ДТП,
і каже, що знаходиться
«десь серед поля», — розповідає Ольга. — Раджу
йому зорієнтуватися, скористатися
геолокацією,
щоб знайти найближчий
населений пункт.
За словами співрозмовниці, не всі громадяни
розуміють, що «102» — лінія екстрених викликів,
а завдання операторів —
швидко отримати інформацію й оперативно передати диспетчеру, щоб
на місце події спрямував
наряд. Тож телефонують навіть для того, аби
знайти номери телефонів
служб, які не мають жодного стосунку до поліції,
скаржаться на сусіда,
який не дотримується
правил
коронавірусного карантину, на банкомат, бо «ковтнув» картку
і не віддає, на медиків,
котрі чимось не догодили. Оператори реагують
на всі дзвінки, коректно
розмовляють з усіма додзвонювачами, хоча й окремі з них забирають їхній
час, унеможливлюють надання допомоги тим, хто
її потребує . n

Новорічний стіл – 2021
Ціна святкового застілля для сім’ї з 4 осіб становитиме
1706 грн, з делікатесами — 2426,78 грн

«Олів’є» (3 кг)

159,37
грн

120, 37
грн
«Оселедь під шубою» (1 кг)

ковбаса — 70 грн/0,5 кг
горошок — 32, 50 грн/0,5 кг
огірки — 16,50 грн/200 г
яйця — 14,50 грн/6 шт
майонез — 12,5 грн/180 г
овочі — 13,37 грн/1,5 кг

філе оселедця — 100 грн/0,5 кг
майонез — 12,5 грн/180 г
овочі — 7,87 грн/220 г

М’ясні продукти (2,5 кг)
104
грн

394, 50
грн

ковбаса «Салямі» — 89, 50 грн/0,5 кг
підчеревина копчена — 100 грн/0,5 кг
биток свинячий — 110 грн/0,5 кг
куряче філе — 95 грн/1 кг

Молочні продукти (0,5 кг)

твердий сир — 66 грн/300 г
масло вершкове — 38 грн/200 г

104
грн

346,6
грн

Алкоголь і напої

Фрукти (3,2 кг)

шампанське — 100 грн/0,75 л
коньяк — 170 грн/0,5 л
сік — 38,30 грн/2 л
мінеральна вода — 11,30 грн/1,5 л
солодка вода — 27 грн/2 л

мандарини — 70 грн/2 кг
банани — 25 грн/1 кг
лимон — 9 грн/200 г

Гриби та овочі (6 кг)

182
грн

470
грн

Делікатеси

картопля — 19,30 грн/3 кг
гриби — 50 грн/1 кг
перець солодкий — 52,50 грн/0,5 кг
огірки свіжі — 22,50 грн/0,5 кг
помідори свіжі — 38,00 грн/1 кг

червона ікра — 250 грн/120 г
червона риба — 220 грн/200 г
100
грн
Філе оселедця (1 кг)

24,95
грн
Буханець білого хліба (1 кг)

Шоколадні цукерки (1 кг)

170
грн

Інфографіку створено на основі даних Національного наукового центру
«Інститут аграрної економіки».

■ АртБарикада

70 ковельчан отримали презенти від
таємного Санти. Місцеві активісти

Фото twitter.com/khrystypanasiuk.

запропонували жителям міста участь
у грі: підготувати одне одному подарунки, причому цілком таємно. Днями
відбулась новорічна церемонія обміну. Доєднався до святкової ініціативи
і міський голова Ігор Чайка.

■ У всіх на вустах

ЛЕСИН ЯСЕН ЗАГИНУВ ЧЕРЕЗ
НЕДОПАЛОК СИГАРЕТИ?
Легендарне дерево на Замковій площі зламалося ще 30 червня. Втім,
виявляється, що причинами нещастя були не тільки негода та поважний вік
оли 25 квітня двохсотрічний ясен похилився набік на критичних
30 градусів, місцеві екологи
забили на сполох і викликали
науковців зі столиці. Проаналізувавши ситуацію, спеціалісти
зробили висновок, що дерево
необхідно «оздоровити» і тоді
воно, можливо, зможе простояти ще десятки років.
Для цього фахівці запропонували прикрипіти до похиленого стовбура підпори й навіть
за допомогою спеціального
обладнання зробити «ренген»,

К

аби оцінити стан внутрішньої
частини. Та, зважаючи на вік
дерева і високу вартість процедур, ініціативу відкинули.
— Екологи розкритикували
ці варіанти: мовляв, ясену вже
200 років, тому слабкість абсолютно природна, і якби це продовжило йому життя, то на дуже
короткий термін, тож сенсу
в цьому ми не бачили. До того ж
дерево хворіло протягом року,
а навесні дуже пізно розпустилося, — розповіла керівниця
відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак.
30 червня сильна гроза остаточно знищила Лесин ясен.

Після його падіння, спеціалісти помітили, що всередині
порода зовсім струхлявіла.
Як виявилося, смерть ясена
пришвидшила… сигарета.

«

довго тліло зсередини, зовні
цього видно не було. Тобто
внутрішня частина спорожніла і ясен тримався фактично
на корі, — каже посадовиця.

Скоріш за все, хтось кинув недопалок в одну
з тріщин стовбура, від чого дерево довго тліло
зсередини, зовні цього видно не було. Тобто
внутрішня частина спорожніла і ясен тримався
фактично на корі.

»

— Скоріш за все, хтось
кинув недопалок в одну з тріщин стовбура, від чого дерево

За її словами, аби зберегти пам’ять про славнозвісний
Лесин ясен, його деревину

його біля скульптури металевого замку, а поряд розмістити інформаційний лист з описом історії знищеної пам’ятки
й знімки у різні пори року. Місце Лесиного ясена нині теж
не пустує — там тепер росте
новий саджанець.
— Після падіння дерева ми
намагалися взяти з нього паростки, аби виростити таке ж,
але, зважаючи на трухлявість,
нічого не вдалося. Тому наше
управління
зобов’язалося
знайти та посадити на його
місці нове, такого ж виду. Проте втілити це було непросто,
бо в наших розплідниках подібні ясени не розводять, тому
довелося шукали його на відкритих територіях. Потрібний
саджанець ми помітили випадково влітку у 33-му мікрорайоні міста на орендованій
під забудову земельній ділянці, власник якої одразу дав
нам дозвіл на транспортування, мовляв, під час робіт дерево все одно б зрубали. Тож
нині в кільці стовбура славнозвісного Лесиного ясена росте його наступник. n
Фото Ірини КРАВЧУК.

Ірина КРАВЧУК

роздали митцям для виготовлення музичних інструментів,
декоративних скриньок, дитячих іграшок… Наприклад, Юрій
Кочержинський із Київщини
робить ліру, кобзу та бандуру,
луцький майстер Дмитро Березюк виточує дудки й одну вже
навіть передав у Волинський
краєзнавчий музей. А от у митця Олега Бондарука особливе
завдання: якщо Луцька міська
рада виділить необхідні кошти, то до дня народження Лесі
Українки він із дрібних шматочків дерева створить портрет
письменниці.
— Деякі вироби вже можна
побачити у музеї Княгининської ОТГ і музеї імені Лесі
Українки при історико-архітектурному комплексі «Старий Луцьк». Законсервоване
дерево також зберігається
у відділі екології Луцької міської ради, — зазначила Оксана
Лисак.
Посадовиця також додала, що з відділом туризму
та промоції міста мають намір
за фото виготовити точний
макет дерева і встановити

Одне з найстаріших дерев нашого міста віком понад 200 років росло
на вулиці Кафедральній поблизу замку Любарта.

Луцький майстер Дмитро Березюк виготовив першу дудку з Лесиного ясена й подарував Волинському
краєзнавчому музею.

14-ТА БРИГАДА
ПОДЯКУВАЛА
РІВНЯНЦІ
ЗА ФРОНТОВІ ПІСНІ
На Донеччину до вояків
їздила співачка-волонтерка
Христина Панасюк (на фото)
Богдана КАТЕРИНЧУК

ійськові подякували за пісні,
«які лунають на передовій
і торкаються душі, за новорічний настрій!». Окрім того,
у повідомленні пресслужби бригади на фейсбук-сторінці є й побажання для усіх українців: «Щасливо, з вірою в диво князівська
14-та ОМБр бажає усім завершити 2020 рік».
Рівнянка Христина Панасюк,
яку знають як поетесу, композитора, співачку, часто виступає
перед бійцями на Сході України.
Сама вона називає себе «окопно-бліндажною з камуфляжним
серцем». n
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ЕЛЕПРОГРАМА
4 — 10 січня 2021 року

ПОНЕДІЛОК, 4 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 07:30, 08:05, 10:55
Енеїда
06:00 Д/ф «Хто створив
Змієві Вали?»
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:10 Новини
07:05, 23:40 #ВУКРАЇНІ
09:05 Міста та містечка
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:25 Телепродаж
12:00 Т/с «Король Різдва»
14:25 UA:Фольк. Спогади
15:35 Країна пісень
16:35 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
17:35 Д/ц «Неймовірне
місто»
18:25 Х/ф «ПАРМСЬКА
ОБИТЕЛЬ»
20:25 Д/с «Дика прогулянка»
21:30, 23:35 Спорт
21:40 Д/ц «Дикі тварини»
22:10 Д/с «Світ дивовижних
тварин»

23.50 Т/с «Захват»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:40, 15:30 Т/с «Філін»
17:00 Історія одного злочину
16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 5»
23:00 Т/с «Лабіринт»

СТБ

1+1

05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:40 «Холостячка Ксенія
Мішина» 12+
14:15, 17:50 Т/с «Спіймати
Кайдаша»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:20 «Хата на тата» 12+
20:15, 22:25 Т/с «Папаньки»

06:00 «Життя відомих
людей»
08:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ»
11:30 Х/ф «КАРА НЕБЕСНА»
13:30 Х/ф «ПОМІНЯТИСЯ
МІСЦЯМИ»
15:55 Х/ф
«ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
17:40 Х/ф «ТРИ
ГОРІШКИ ДЛЯ
ПОПЕЛЮШКИ»
20:15 М/ф «Льодовиковий
період»
21:55 М/ф «Льодовиковий
період 2: Глобальне
потепління»
23:40 Х/ф «ПОЛІНА І
ТАЄМНИЦЯ
КІНОСТУДІЇ»

05:05 Еврика!
05:10 Служба розшуку дітей
05:15, 18:45 Факти
05:40 Т/с «Копи на роботі»
06:05 Х/ф «ОСТАННІЙ
КІНОГЕРОЙ»
08:20 Х/ф «ДЖУНІОР»
10:25, 22:25 Дизель-шоу 12+
12:50 Х/ф «МІСЬКИЙ
МИСЛИВЕЦЬ»
14:40 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
ІСТОРІЯ»
16:30 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
ІСТОРІЯ-2»
19:10 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-5:
ОПЕРАЦІЯ МАЯМІ
БІЧ»
20:50 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-6:
БЛОКАДА МІСТА»

ІНТЕР
05.30, 22.05 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00 «Речдок»
08.55, 18.00, 02.55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
10.50 Т/с «Детектив Ренуар»
12.50 Т/с «Випробування
невинуватістю»
16.15 «Чекай на мене.
Україна»
20.00, 04.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Вар’яти 12+
09:20 Діти проти зірок
15:20 Х/ф «ВОЛОДАР
ПЕРСНІВ:
ХРАНИТЕЛІ
ПЕРСНЯ»
19:00 Х/ф «ХТО В ДОМІ
ТАТО»
21:00 Х/ф «ХТО В ДОМІ
ТАТО 2»
23:00 Х/ф «ЛАСКАВО

ПРОСИМО, АБО
СУСІДАМ ВХІД
ЗАБОРОНЕНО»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.40, 01.45 Правда життя
10.15, 00.40 Речовий доказ
11.25 У пошуках істини
12.25 Суперчуття
13.25 Скептик
14.25, 19.55 Їжа богів
15.10 Бойовий відлік
16.10, 21.50 Неймовірні
винаходи
17.10 Сіяя: з нами у дику
природу
18.10 Світ дикої природи
19.00 Містична Україна
20.50 Повітряні воїни
22.40 Довідник дикої
природи
23.40 Шокуючі істини
02.50 Брама часу

UA: ПЕРШИЙ

1+1
05:15, 06:10 «Життя відомих
людей»
08:55, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:45 Х/ф «11 ДІТЕЙ З
МОРШИНА»
11:30 Х/ф «ДВИГУН
ВНУТРІШНЬОГО
ЗГОРЯННЯ»
15:30 Х/ф «ПОЛЮБИ
МЕНЕ ТАКОЮ...»
20:15 М/ф «Льодовиковий
період 4:
Континентальний
дрейф»
21:55 Х/ф «П’ЯТИЙ
ЕЛЕМЕНТ»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00 «Речдок»
08.55, 19.00, 03.15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
09.50 «Корисна програма»
10.55 Х/ф «СІССІ МОЛОДА ІМПЕРАТРИЦЯ»
13.00 Т/с «Нове життя»
14.30 Х/ф «САБРІНА»
17.00 «Пряма трансляція
Різдвяного Богослужіння»
20.00, 04.05 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23.50 Х/ф «ВЕЧОРИ НА
ХУТОРІ БІЛЯ ДИКАНЬКИ»
01.45 Х/ф «НЕЙМОВІРНА
ІСТОРІЯ НА РІЗДВО»
04.50 М/ф «Різдвяні
казки»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:40, 15:30 Т/с «Філін»
17:00 Історія одного злочину
16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 5»
23:00 Т/с «Незабута»

05:25 Скарб нації
05:35 Еврика!
05:45 Служба розшуку дітей
05:50, 18:45 Факти
06:15 Т/с «Копи на роботі»
07:10 Х/ф «НЕВДАХИ»
08:55, 17:20 М/ф
«Три богатирі і
Шамаханська
цариця»
10:20 М/ф «Іван Княженко і
Сірий Вовк»
11:55 М/ф «Іван Княженко і
Сірий Вовк-2»
13:15 М/ф «Ілля Муромець
і Соловей-розбійник»
14:40 М/ф «Олешко Попович
і Тугарин Змій»
16:05 М/ф «Добриня
Микитович і Змій
Горинович»
19:10 Х/ф «ПОЇЗДКА В
АМЕРИКУ»
21:20 Т/с «Найкращий
сищик»
22:10 Дизель-шоу 12+

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Вар’яти 12+
09:00 Діти проти зірок
14:50 Х/ф «ВОЛОДАР
ПЕРСНІВ:
ПОВЕРНЕННЯ
КОРОЛЯ»
19:00 Х/ф «ЛУСКУНЧИК
І ЧОТИРИ
КОРОЛІВСТВА»

:))
Анекдоти

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
18.15, 19.45, 21.15,
06:30 «TOP SHOP»
22.15, 23.15 Одного
08:00 М/с «Юху та його
разу під Полтавою
друзі»
08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У
08:40 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг» 09.45, 22.45, 23.45 Одного
разу в Одесі
10:35 Т/с «Мисливці за
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
реліквіями»
Танька і Володька
14:10, 22:00 «Орел і Решка.
11.45 Казки У Кіно
Навколо світу»
16:10 «Орел і Решка. На краю 12.15 Х/ф «ДІТИ
ШПИГУНІВ»
світу»
14.00, 16.15 Панянка18:00 «Орел і Решка.
селянка
Перезавантаження»
15.00, 17.15 4 весілля
23:50 Х/ф «ВОНО»

2+2

НТН

05.00 «Top Shop»
06.10 М/ф «Бременські
музиканти»
07.15 М/ф «Пригоди козака
Енея»
08.00 Х/ф «БЕЗІМЕННИЙ
КОРОЛЬ»
11.30 Х/ф «НА ЗОЛОТОМУ
ГАНКУ СИДІЛИ»
12.50 Х/ф «SUPERАЛІБІ»
ФУТБОЛ-1
(16+)
14.35 «Свідок. Агенти»
06:00, 08:00, 10:00, 15:40,
21:25, 22:30 Топ-матч 15.10, 19.30 «Випадковий
свідок»
06:10 Ман Сіті - Баварія
16.20 «Бокс. Найкращі бої
(2013/14). Золота
Олександра Усика»
колекція Ліги
17.10 Х/ф «СИНИ ВЕЛИКОЇ
чемпіонів
ВЕДМЕДИЦІ»
08:10 Кальярі - Наполі.
Чемпіонат Італії
19.00 «Свідок»
10:15 Шахтар - МЮ
20.15 «Жандарм
(2013/14). Золота
одружується»
колекція Ліги
22.00 Концерт гурту «ТІК»
чемпіонів
23.20 Х/ф «БІЛІ ВОВКИ»
06:00 Т/с «Опер за
викликом-4»
08:50 «Загублений світ»
14:45 Х/ф «МІФІКА:
ВБИВЦЯ БОГІВ»
16:55 Т/с «Удар у відповідь»
19:30 Т/с «Ментівські війни.
Одеса-2»
23:30 Т/с «Кістки-8»

ТБ
21:00 Х/ф «ДІВЧИНА З
ДЖЕРСІ»
23:20 Х/ф «ПІВНІЧНИЙ
ПОЛЮС»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
09.10, 00.40 Правда життя
10.15, 23.40, 04.00 Речовий
доказ
11.25, 15.10 Сіяя: з нами у
дику природу
12.25 Світ дикої природи
12.55 Скептик
13.25, 19.00 Їжа богів
14.25 Бойовий відлік
СТБ
16.10 Суперчуття
17.10 Смертельна Австралія
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
18.10 Містична Україна
05:35 Т/с «Коли ми вдома.
19.55 Повітряні воїни
Нова історія»
20.50 Неймовірні винаходи
06:35 «Холостячка Ксенія
21.50 Земля: сили
Мішина» 12+
природи
14:20, 17:50 Т/с «Спіймати
22.40 Шокуючі істини
Кайдаша»
02.55, 05.00 Таємниці
17:30, 22:00 «Вікна-Новини» кримінального світу
18:20 «Хата на тата» 12+
05.20 Скарб.UA
20:15, 22:25 Т/с «Папаньки»

ICTV

12:00 Англія - СРСР (1988)
Класичні матчі ЄВРО
13:50 Аталанта - Сассуоло.
Чемпіонат Італії
15:55 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
16:50 МЮ - Сент-Етьєнн.
1/16 фіналу
(2016/17). Ліга
Європи УЄФА
18:40 Огляд 1-ї половини
сезону. Чемпіонат
Нідерландів
19:35 Беневенто - Мілан.
Чемпіонат Італії
21:35 Журнал «Man In The
Middle». 3 епізод
22:45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
23:40 Ювентус - Удінезе.
Чемпіонат Італії

К-1

СЕРЕДА, 6 СІЧНЯ
06:00, 08:05, 10:55 Енеїда
06:00 Д/ф «Три Івани»
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:40 Новини
07:05 #ВУКРАЇНІ
07:30, 21:25 Д/ц «Дикі
тварини»
09:05 Міста та містечка
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:25 Телепродаж
12:00 Т/с «Король
Різдва»
14:25 Новорічний концерт
на UA:ПЕРШИЙ. Анатолій
Гнатюк
15:35 Країна пісень
16:45 Всенічне бдіння
(ПЦУ) напередодні Різдва
Христового
19:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:25 Д/с «Дика
прогулянка»
22:00 Х/ф «ПОЇЗДКА В
СІЕТЛ»

ТБ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його
друзі»
08:40 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка.
Шопінг»
10:35 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:10 «Орел і Решка. На
краю світу»
18:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23:45 Х/ф «ВЕЛИКІ НАДІЇ»

колекція Ліги
чемпіонів
12:00 СРСР - Італія. 1/2
фіналу (1988)
Класичні матчі ЄВРО
13:50 Ювентус - Удінезе.
Чемпіонат Італії
15:55 LIVE. Аталанта Парма. Чемпіонат
Італії
17:55 Журнал «Man In The
Middle». 3 епізод
18:55 LIVE. Наполі - Спеція.
Чемпіонат Італії
21:10 Мілан - Ювентус
(1996/97). Класичні
матчі Calcio
21:40 LIVE. Мілан - Ювентус.
Чемпіонат Італії
23:40 Шахтар - Динамо
(2013 /14). Чемпіонат
України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
18.15, 19.45, 21.15,
22.15, 23.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 19.15, 20.45
Сімейка У
09.45, 22.45, 23.45 Одного
разу в Одесі
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька і Володька
11.45 Казки У Кіно
12.15 Х/ф «ДІТИ
ШПИГУНІВ 3Д. ГРУ
ЗАВЕРШЕНО»
14.00, 16.15 Панянкаселянка
15.00, 17.15 4 весілля

НТН

2+2

05.00 «Top Shop»
06.10 М/ф «Чиполліно»
07.05 М/ф «Капітошка»
07.45 Х/ф «ПРИЙМИ
МЕНЕ»
10.45 Х/ф «СТАРИЙ
ХОТАБИЧ»
12.25 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ВІДПОЧИНКУ»
14.20 «Вартість життя»
14.55, 19.30 «Випадковий
свідок»
16.05 «Бокс. Найкращі бої
ФУТБОЛ-1
Олександра Усика»
06:00 Челсі - Рома (2017/18). 17.20 Х/ф «ЧІНГАЧГУК ВЕЛИКИЙ ЗМІЙ»
Ліга чемпіонів УЄФА
19.00 «Свідок»
07:45 Чемпіонат Франції.
20.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ТА
Передмова до туру
ІНОПЛАНЕТЯНИ»
08:15 Беневенто - Мілан.
22.00 Х/ф
Чемпіонат Італії
«СОРОЧИНСЬКИЙ
10:00, 15:40, 18:50, 20:55
ЯРМАРОК НА НТН»
Топ-матч
23.45 Х/ф «ПРО ЧЕРВОНУ
10:15 Шахтар - Арсенал
ШАПОЧКУ»
(2010/11). Золота
06:00 «Шалені перегони
2018»
07:10 «Загублений світ»
12:05 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-4»
13:50 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ»
15:50 Х/ф «ВІТРЯНА РІКА»
17:50 Т/с «Удар у відповідь»
19:30 Т/с «Ментівські війни.
Одеса-2»
23:30 Т/с «Кістки-8»

У магазині чоловік боязко звертається до
жінки:
— Пробачте, ви не підкажете, в який відділ цього магазину пішли б, якби у вас було
500 гривень?

ВІВТОРОК, 5 СІЧНЯ

ТБ

UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

МЕГА

06:00, 07:30, 08:05, 10:55
Енеїда
06:00 Д/ф «Клітка для двох»
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:10 Новини
07:05, 21:40, 23:40
#ВУКРАЇНІ
09:05 Міста та містечка
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:25 Телепродаж
12:00 Т/с «Король Різдва»
14:25 Новорічний концерт на
UA:ПЕРШИЙ. Іво Бобул
15:35 Країна пісень
16:35 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі»
17:35 Д/ц «Суперчуття.
Особливий загін»
18:25 Х/ф «ПАРМСЬКА
ОБИТЕЛЬ»
20:25 Д/с «Дика прогулянка»
21:30, 23:35 Спорт
22:10 Д/с «Світ дивовижних
тварин»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:40, 15:30 Т/с «Філін»
17:00 Історія одного злочину
16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 5»
23:00 Т/с «Німа»

06.00 Бандитський Київ
09.10, 01.50 Правда життя
10.15, 00.40 Речовий доказ
11.25 У пошуках істини
12.25 Суперчуття
12.55, 18.10 Світ дикої
природи
13.25 Скептик
14.25, 19.55 Їжа богів
15.10 Бойовий відлік
16.10, 21.50 Неймовірні
винаходи
17.10 Сіяя: з нами у дику
природу
19.00 Містична Україна
20.50 Повітряні воїни
22.40 Довідник дикої
природи
23.40 Шокуючі істини

1+1
05:45, 15:50 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛІТТЛ - 2»
06:20 «Життя відомих
людей»
09:05, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
10:00 Х/ф «ПОМІНЯТИСЯ
МІСЦЯМИ»
12:15 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ
ТАТО»
14:10 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛІТТЛ»
17:35 Х/ф «ЧОРНИЙ
ЛИЦАР»
20:15 М/ф «Льодовиковий
період 3. Ера
динозаврів»
22:00 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ПАТРУЛЬ»
23:45 Х/ф «ТОЙ, ЩО
ВИЖИВ»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
07.00, 14.20, 15.10, 16.05
«Речдок»
08.50, 18.00, 02.55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
09.45 «Корисна програма»
10.50 Х/ф «СІССІ»
12.50 Т/с «Нове життя»
17.00 «Речдок. Особливий
випадок»
20.00, 04.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23.50 Т/с «Захват»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:55 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
06:50 «Холостячка Ксенія
Мішина» 12+
14:20, 17:50 Т/с «Спіймати
Кайдаша»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:20 «Хата на тата» 12+
20:20, 22:25 Т/с «Папаньки»

ICTV
05:10 Х/ф «МІСЬКИЙ
МИСЛИВЕЦЬ»
06:55 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
ІСТОРІЯ»
08:45 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
ІСТОРІЯ-2»
10:55 Х/ф «АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА»
12:55 Дизель-шоу 12+
15:40 Х/ф «ГАРЯЧІ
ГОЛОВИ»
17:05 Х/ф «ГАРЯЧІ
ГОЛОВИ-2»
18:45 Факти
19:10 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-7:
МІСІЯ У МОСКВІ»
20:45 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ
ЯРДІВ»
22:35 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ
ЯРДІВ-2»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Вар’яти 12+
09:20 Діти проти зірок
15:10 Х/ф «ВОЛОДАР
ПЕРСНІВ: ДВІ
ВЕЖІ»
19:00 Х/ф «НУ ЩО,
ПРИЇХАЛИ»
21:00 Х/ф «НУ ЩО,
ПРИЇХАЛИ:
РЕМОНТ»
23:00 Х/ф «ДОДОМУ НА
РІЗДВО»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його
друзі»
08:40 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка.
Шопінг»
10:35 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:10 «Орел і Решка. На
краю світу»
18:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23:50 Т/с «Я - зомбі»

2+2
06:00 «Шалені перегони
2018»
07:55 «Загублений світ»
12:50 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-3»
14:20 Х/ф «ТРИ ДНІ НА
ВТЕЧУ»
16:55 Т/с «Удар у відповідь»
19:30 Т/с «Ментівські війни.
Одеса-2»
23:05 Т/с «Кістки-8»

UA: ПЕРШИЙ

14.50, 15.45 «Речдок»
16.40 «Речдок. Новий рік»
18.00, 02.45 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00, 04.40 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
23.50 Т/с «Сільський
романс»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
12:30, 15:30 Т/с «Час іти, час
повертатися»
17:00 Х/ф «ФОТО НА
НЕДОБРУ
ПАМ’ЯТЬ»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 5»
23:00 Т/с «Здраствуй,
сестро»

1+1

СТБ

05:50 Х/ф «11 ДІТЕЙ З
МОРШИНА»
07:20, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
08:15 Х/ф «МІСІС
ДАУТФАЙР»
10:50 Х/ф «ПІНГВІНИ
МІСТЕРА
ПОППЕРА»
12:45 М/ф «Льодовиковий
період»
14:15 М/ф «Льодовиковий
період 2: Глобальне
потепління»
16:00 М/ф «Льодовиковий
період 3. Ера
динозаврів»
17:50 М/ф «Льодовиковий
період 4:
Континентальний
дрейф»
20:15 М/ф «Льодовиковий
період: Курс на
зіткнення»
22:00 М/ф «Клара та
чарівний дракон»
23:45 «Різдвяна історія з
Тіною Кароль»

05:00 Х/ф «ЗНАХАР»
07:30 «Холостячка Ксенія
Мішина» 12+
14:10, 17:50 Т/с «Спіймати
Кайдаша»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:20 «Хата на тата» 12+
20:15, 22:25 Т/с «Папаньки»

ІНТЕР
06.00 Д/п «Від Різдва до
Хрещення»
07.00 «Марафон. Диво
починається»
09.00 «Пряма трансляція
Різвяної Літургії»
11.05 Х/ф «СІССІ: ВАЖКІ
РОКИ ІМПЕРАТРИЦІ»
13.10 Т/с «Нове життя»

ICTV
05:05 Еврика!
05:10, 18:45 Факти
05:35 Т/с «Копи на роботі»
06:30 Х/ф «КОНАНВАРВАР»
08:55 Т/с «Козаки.
Абсолютно брехлива
історія»
19:10 Дизель-шоу 12+
23:55 Скетч-шоу «На трьох»
16+

НОВИЙ КАНАЛ

НТН

ТБ
08.40, 18.30 У пошуках
істини
09.35 Брама часу
10.35 Речовий доказ
11.45 Їжа богів
12.45 Бойові кораблі
13.55 Стародавні світи
16.30 Земля: сили природи
17.30 Світ дикої природи
21.00 Поховані секрети
Біблії
23.45 Секретні
території
01.35 Підроблена історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його
друзі»
08:35 «Ух ти show»
09:15 «Орел і Решка.
Шопінг»
11:10 М/ф «Кіт Грім та
зачарований дім»
12:45 Х/ф «ПАСТКА ДЛЯ
ПРИВИДА»
14:35 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
РІЗДВЯНОЇ ЗІРКИ»
16:00 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
17:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
18:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
23:55 Х/ф «КОХАННЯ
НА КІНЧИКАХ
ПАЛЬЦІВ»

2+2
06:00 «Шалені перегони
2018»
06:25 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
МАЙЯ»
08:15 «Загублений світ»
14:10 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР.
В ПОШУКАХ
СКАРБІВ УГАРІТА»
16:00 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР.
ПРОКЛЯТТЯ
ГРОБНИЦІ
ЕХНАТОНА»
17:55 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР.
НЕБЕСНА ЗІРКА»
19:50 Х/ф «НАВКОЛО
СВІТУ ЗА 80 ДНІВ»
22:00, 23:45 Т/с «Кістки-8»

06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Варьяти 12+
08:50 Діти проти зірок
15:00 М/ф «Ріо»
16:50 М/ф «Ріо 2»
ФУТБОЛ-1
18:50 М/ф «Рататуй»
21:00 Х/ф «ОСВІДЧЕННЯ» 06:00, 08:00, 10:00, 15:40,
23:20 Х/ф «ПІВНІЧНИЙ
21:25, 22:30 ТопПОЛЮС: ВІДКРИТО
матч
НА РІЗДВО»
06:10 Лаціо - Фіорентина.
Чемпіонат Італії
МЕГА
08:10 Брест - Ніцца.
Чемпіонат Франції
06.00 Бандитський Київ
10:15 Барселона - Шахтар
07.40, 00.45 Містична
(2008/ 2009) Золота
Україна

— У косметичний.
— О, велике спасибі, побіг шукати дружину.
:) :) :)
Чоловік збирається на курорт без дружини.
— А чому ти обручку не вдягаєш?

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
18.15, 19.45, 21.15,
22.15, 23.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 19.15, 20.45
Сімейка У
09.45, 22.45, 23.45 Одного
разу в Одесі
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька і Володька
11.45 Казки У Кіно
12.15 Х/ф «ДІТИ
ШПИГУНІВ
2: ОСТРІВ
УТРАЧЕНИХ МРІЙ»
14.00, 16.15 Панянкаселянка
15.00, 17.15 4 весілля

05.00 «Top Shop»
06.10 М/ф «Вінні Пух»
07.30 М/ф «Як Петрик
П’яточкін слоників
рахував»
07.55 Х/ф «Я ПОМЩУСЯ»
ФУТБОЛ-1
10.55 Х/ф «СТАРА, СТАРА
06:00, 08:00, 10:00, 15:40
КАЗКА»
Топ-матч
12.50 Х/ф «ЖАНДАРМ
06:10 Ліверпуль - Реал. 1/8
ОДРУЖУЄТЬСЯ»
фіналу (2008/09).
14.30 «Будьте здоровi»
Золота колекція Ліги 15.05, 19.30 «Випадковий
чемпіонів
свідок»
08:10 Аталанта - Сассуоло. 16.15 «Бокс. Найкращі бої
Чемпіонат Італії
Олександра Усика»
10:15 Шахтар - Боруссія (Д). 17.10 Х/ф «БІЛІ ВОВКИ»
1/8 фіналу (2012/13). 19.00 «Свідок»
Золота колекція Ліги 20.05 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
чемпіонів
ВІДПОЧИНКУ»
12:00 ФРН - Нідерланди.
22.00 Х/ф «ДУЖЕ
1/2 фіналу (1988)
НОВОРIЧНЕ КIНО,
Класичні матчі ЄВРО
АБО НІЧ У МУЗЕЇ»

ЧЕТВЕР, 7 СІЧНЯ
06:00 Енеїда
06:00 Різдвяне Богослужіння
з Патріаршого собору
Воскресіння Христового
08:00, 08:55, 21:00, 23:40
Новини
08:05 Д/ц «Суперчуття.
Особливий загін»
09:00 Божественна
Літургія Православної
Церкви України у
Свято-Михайлівському
Золотоверхому соборі в день
Різдва Христового
11:30 Т/с «Король Різдва»
14:25 Новорічний концерт на
UA:ПЕРШИЙ. Ніна Матвієнко
та Дмитро Андрієць
15:35 Країна пісень
16:35, 21:25 Д/ц «Дикі
тварини»
17:10 «Дивовижні готелі Життя за межами холу»
18:20 Х/ф «МАРІЯ
ТЕРЕЗІЯ»
20:25 Д/с «Дика прогулянка»
22:00 Х/ф «РІЗДВЯНИЙ
БУДИНОЧОК»

13:50 Беневенто - Мілан.
Чемпіонат Італії
16:00 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
16:30 Фіорентина - Боруссія
(М). 1/16 фіналу
(2016/17). Ліга
Європи УЄФА
18:20 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру.
Прем’єра
18:50 Ювентус - Удінезе.
Чемпіонат Італії
20:45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
21:40 Шахтар - Динамо
(2012/13). Чемпіонат
України
23:30 Чемпіонат Франції.
Передмова до туру

колекція Ліги
чемпіонів
12:00 СРСР - Нідерланди.
Фінал (1988 г.)
Класичні матчі ЄВРО
13:50 Сент-Етьєн - ПСЖ.
Чемпіонат Франції
15:55 Класичні матчі Ліги
Європи
16:50 Україна - Португалія.
Відбір до ЄВРО2020
18:40 Огляд групової стадії.
Ліга Націй УЄФА
19:35 Україна - Іспанія. Ліга
Націй УЄФА
21:35 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
22:45 Чемпіонат Франції.
Огляд туру. Прем’єра
23:40 Наполі - Спеція.
Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
19.45, 21.15, 22.15,
23.15 Одного разу
під Полтавою
08.45, 19.15, 20.45
Сімейка У
09.45, 22.45, 23.45 Одного
разу в Одесі
10.45, 20.15, 21.45 Танька і
Володька
11.45 Казки У Кіно
12.15 Х/ф «ГРІНЧ ВИКРАДАЧ
РІЗДВА»
14.15 Х/ф «ТІЛЬКИ
ДИВО»
16.00 Х/ф «ПРИГОДИ S
МИКОЛАЯ»
17.30 Х/ф «DZIDZIO
ПЕРШИЙ РАЗ»

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 М/ф «Енеїда»
07.20 М/ф «Як козаки...»
08.40 Х/ф «СКАРБИ
СТАРОДАВНЬОГО
ХРАМУ»
11.10 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВІДОМИХ
ДОРІЖКАХ...»
12.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ТА
ІНОПЛАНЕТЯНИ»
14.15 «Правда життя»
14.55 «Випадковий свідок»
16.05 «Бокс. Найкращі бої
Олександра Усика»
17.20 Х/ф «ЛЕТЮЧА
МИША»
20.05 Х/ф «ЖАНДАРМ І
ЖАНДАРМЕТКИ»
22.00 «Дискотека 80-х»
23.35 Х/ф «ВОЖДЬ БІЛЕ
ПЕРО»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 8 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:40 Новини
07:15 М/ф «Маруся
Богуславка»
07:25 М/ф «Лис і Дрізд»
07:30 М/ф «Найголовніший
горобець»
07:35 М/ф «Чарівні окуляри»
07:45 М/ф «Парасолька на
полюванні»
07:50 М/ф «Хто в лісі хазяїн?»
08:05 Д/ц «Суперчуття.
Особливий загін»
09:05 Відтінки України
09:35 Музеї. Як це працює
10:05 Т/с «Король Різдва»
11:40 Телепродаж
12:25 Біатлон. Кубок світу. V
етап. Спринт 7 км, жінки
13:50, 16:35, 21:25 Д/ц «Дикі
тварини»
15:10 Біатлон. Кубок світу. V
етап. Спринт 10 км, чоловіки
17:10 «Дивовижні готелі Життя за межами холу»
18:20 Х/ф «МАРІЯ ТЕРЕЗІЯ»
20:25 Д/с «Дика прогулянка»
22:00 Х/ф «ДОДОМУ НА
РІЗДВО»

1+1
05:10 «Світське життя»
05:50 «Життя відомих людей»
06:45, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07:40 «Таємниця загибелі
«Ромео». Проект до
річниці авіакатастрофи
літака МАУ в Тегерані
08:50 Х/ф «ФОКСТЕР І
МАКС»
10:40 Т/с «Родичі»
20:15 Т/с «Шукаю жінку з
дитиною»

ІНТЕР
05.25, 22.45 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 14.30, 00.35 «Речдок»
08.50 «Стосується кожного»

09.45 «Корисна програма»
10.50 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН»
12.35 Т/с «Нове життя»
17.00 «Речдок. Особливий
випадок»
18.00, 01.25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ»
02.55 «Чекай на мене. Україна»
04.20 «Орел і Решка. Шопінг»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:40, 15:30 Т/с «Філін»
17:00 Історія одного злочину
16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00 Т/с «Сестра у спадок»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:20 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
06:10 «Холостячка Ксенія
Мішина» 12+
13:40, 17:50 Т/с «Сліпа»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
20:15, 22:25 Т/с «Слід»

15:30 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-5:
ОПЕРАЦІЯ МАЯМІ
БІЧ»
17:10 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
АКАДЕМІЯ-6:
БЛОКАДА МІСТА»
19:10 Х/ф «ШВИДКІСТЬ»
21:15 Х/ф «ШВИДКІСТЬ-2:
КОНТРОЛЬ НАД
КРУЇЗОМ»
23:30 Х/ф «ІНТЕРЕСИ
ДЕРЖАВИ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Вар’яти 12+
11:00 Діти проти зірок
14:10 М/ф «Том і Джеррі.
Історія Лускунчика»
15:10 М/ф «Том і Джеррі.
Маленькі помічники
Санти»
15:40 М/ф «Монстри на
канікулах»
17:20 М/ф «Монстри на
канікулах 2»
19:00 М/ф «Монстри на
канікулах 3»
21:00 Х/ф «СТРАШИЛКИ»
23:00 Х/ф «СТРАШИЛКИ
2: ПРИВИДИ
ХЕЛЛОВІНА»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.40, 00.45 Містична Україна
05:05 Еврика!
08.40, 18.30 У пошуках істини
05:15 Служба розшуку дітей
09.35 Брама часу
05:20, 18:45 Факти
10.35 Речовий доказ
11.45, 23.45 Їжа богів
05:45 Т/с «Копи на роботі»
07:10 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ» 12.45 Вирішальні битви 2
світової
08:40 Х/ф «ГАРЯЧІ
13.50, 21.00 Стародавні світи
ГОЛОВИ-2»
16.30 Земля: сили природи
10:15 Х/ф «ПОЇЗДКА В
17.30 Світ дикої природи
АМЕРИКУ»
12:15 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 01.35 Бандитський Київ
14:05 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
К-1
АКАДЕМІЯ-7: МІСІЯ
06:30 «TOP SHOP»
У МОСКВІ»

ICTV

08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
10:30 Х/ф «ПАСТКА ДЛЯ
ПРИВИДА»
12:15 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
13:15 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
14:15 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
15:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
18:10 Х/ф «СІМЕЙНИЙ
ПЛАН»
20:00 Х/ф «ПОСИЛКА»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
06:20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО
МАСКУ»
08:10 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ВА-БАНК»
15:55 Х/ф «ВА-БАНК-2»
17:50 Т/с «Удар у відповідь»
19:40 Х/ф «РОМАН У
ДЖУНГЛЯХ»
21:45 Х/ф «БОЇ В
БРОНЕЖИЛЕТАХ»
23:35 Х/ф «ІМПЕРІЯ АКУЛ»

06:00, 06:00 Енеїда
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:40 Новини
07:15 М/ф «Примха»
07:25 М/ф «Кривенька
качечка»
07:30 М/ф «Ниточка та
кошеня»
07:35 М/ф «Чому зникла
шапка-невидимка»
07:45 М/ф «Про кішку, яка
упала з неба»
07:50 М/ф «Чого в лісі не
буває»
08:05 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загін»
09:05 Відтінки України
09:35 Музеї. Як це працює
10:05 Т/с «Снігопад»
12:00 Х/ф «ДОДОМУ НА
РІЗДВО»
13:40 Біатлон. Кубок світу. V
етап. Гонка переслідування 10
км, жінки
14:30 Телепродаж
15:00, 16:25, 19:55, 21:25 Д/ц
«Дикі тварини»
15:40 Біатлон. Кубок світу. V
етап. Гонка переслідування 12,
5 км, чоловіки
17:00 «Дивовижні готелі Життя за межами холу»
18:10 Х/ф «РІЗДВЯНИЙ
БУДИНОЧОК»
22:00 Х/ф «РІЗДВЯНІ
ДЗВІНОЧКИ»

1+1
06:15 Х/ф «ФОКСТЕР І
МАКС»
06:20, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
08:05 «Життя відомих людей»
11:00 «Світ навиворіт»
15:05 М/ф «Клара та чарівний
дракон»
16:45 М/ф «Льодовиковий
період: Курс на
зіткнення»

05:20 Еврика!
05:25, 18:45 Факти
05:55 Т/с «Копи
на роботі»
ІНТЕР
06:50 Х/ф «ОСТАННІЙ
КІНОГЕРОЙ»
05.05 Х/ф «ЗОЗУЛЯ З
09:05 Дизель-шоу 12+
ДИПЛОМОМ»
11:45 Х/ф «ЛЮДИНА06.05 Х/ф «ФАНФАНПАВУК»
ТЮЛЬПАН»
08.00 «Шість соток»
13:55 Х/ф «ЛЮДИНА09.00 «Готуємо разом.
ПАВУК-2»
Домашня кухня»
16:10 Х/ф «ЛЮДИНА10.00 «Корисна програма»
ПАВУК-3: ВОРОГ
11.00 Х/ф «ЛАСКАВО
У ТІНІ»
ПРОСИМО, АБО СТОРОННІМ 19:10 Х/ф «ЛЮДИНАВХІД ЗАБОРОНЕНИЙ»
ПАВУК:
12.30 Х/ф «ПРИГОДИ
ПОВЕРНЕННЯ
ЕЛЕКТРОНІКА»
ДОДОМУ»
16.25 Х/ф «ДІВЧАТА»
21:35 Х/ф «ЛЮДИНА18.20, 20.30 Т/с «Прозріння»
ПАВУК: ДАЛЕКО ВІД
20.00, 02.30 «Подробиці»
ДОМУ»
23.15 Концерт «Про кохання
23:45 Х/ф
іноді говорять»
«ПІСЛЯВЕСІЛЬНИЙ
00.50 Х/ф «ДВОЄ ПІД
РОЗГРОМ»
ОДНІЄЮ ПАРАСОЛЬКОЮ»
03.00 «Орел і решка. Дива
НОВИЙ КАНАЛ
світу 2»
06:00,
07:15 Kids’ Time
04.35 М/ф «Казка про царя
06:05 М/с «Том і Джеррі»
Салтана»
07:20 Вар’яти 12+
УКРАЇНА
07:50, 10:00 Орел
і Решка
07:30 Реальна містика
12:10 У кого більше? 12+
09:00 Т/с «Лист помилково»
14:10 М/ф «Рататуй»
12:40, 15:20 Т/с «Дім Надії»
16:20 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ»
15:00, 19:00 Сьогодні
18:40 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 2»
17:00, 20:00 Т/с
20:50 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ:
«Компаньйонка»
ТАЄМНИЦЯ
22:00 Т/с «Доля обміну не
ГРОБНИЦІ»
підлягає»
22:40 Х/ф «ФЕЙКОВІ КОПИ»

СТБ

ICTV
05:10 Скарб нації

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
07.40, 00.45 Містична Україна
08.40, 18.15 У пошуках істини
09.35 Брама часу
10.35 Речовий доказ
11.45 Секретні території
12.45 Вирішальні битви 2
світової

13.50 Дикі Філіппіни Найджела 12:00 Баварія - Барселона.
Марвіна
1/2 фіналу (2014/15).
16.15 Земля: сили
Золота колекція Ліги
природи
чемпіонів
17.15 Світ дикої природи
13:50 Лаціо - Фіорентина.
21.00 Стародавні світи
Чемпіонат Італії
23.45 Їжа богів
15:55 Класичні матчі Ліги
01.35 Скарб.UA
Європи
16:50 Сент-Етьєн - ПСЖ.
К-1
Чемпіонат Франції
06:30 «TOP SHOP»
18:40, 21:25 Топ-матч
08:00 М/с «Кротик і Панда»
18:55 LIVE. Дженоа - Болонья.
08:35 «Ух ти show»
Чемпіонат Італії
09:25 «Орел і Решка.
21:40 LIVE. Мілан - Торіно.
Шопінг»
Чемпіонат Італії
11:20 Х/ф «СІМЕЙНИЙ
23:40 Беневенто - Аталанта.
ПЛАН»
Чемпіонат Італії
13:15 Х/ф «ПОСИЛКА»
15:20 «Орел і Решка.
ТЕТ
Морський сезон»
06.00 ТЕТ Мультиранок

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:30 «Джедаі 2019»
08:55 Прем’єра ! «Джедаі
2020»
09:55 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «ПЕРЕХРЕСТЯ»
15:50 Х/ф «ЗАГІН
СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ»
17:50 Х/ф «ВИКУП»
19:55 Х/ф «3 ДНІ НА
ВБИВСТВО»
22:00 Х/ф «ВІДПЛАТА»

ФУТБОЛ-1
06:00 ПСЖ - Барселона
(2014/15). Золота
колекція Ліги чемпіонів
07:45, 20:55 Чемпіонат
Франції. Передмова
до туру
08:15 Хорватія - Франція. Ліга
Націй УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:15 Аталанта - Парма.
Чемпіонат Італії

UA: ПЕРШИЙ

1+1
05:45, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07:00 «Життя відомих людей»
09:00 «Лото-Забава»
09:30 «Світ навиворіт»

Чоловік здивувався.
— Обручку? В таку спеку?
:) :) :)
Повернувшись додому, жінка зазирнула до
глечика:

11:20 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ПАТРУЛЬ»
13:10 Х/ф «П’ЯТИЙ
ЕЛЕМЕНТ»
15:45 Т/с «Шукаю жінку з
дитиною»
20:15 Х/ф «АЛІСА У КРАЇНІ
ЧУДЕС»
22:15 Х/ф «ДІМ ДИВНИХ
ДІТЕЙ МІС САПСАН»

ІНТЕР
05.30 Х/ф «ДІВЧАТА»
07.20 Х/ф «ВІСЛЮЧА
ШКІРА»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Інше життя»
12.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
16.30 Т/с «Детектив Ренуар»
18.40, 20.30 Т/с «Вілла
«Блідий кінь»
20.00 «Подробиці»
22.00 Концерт «Безсоння»
23.40 Х/ф «НІЧ ЗАКРИТИХ
ДВЕРЕЙ»
01.20 «Речдок»

УКРАЇНА
06:50 Реальна містика
07:15 Т/с «Я заплачу завтра»
11:10 Т/с «Сестра у спадок»
15:10 Т/с «Порушуючи
правила»
19:00 Сьогодні
20:00 Концерт «Ти в курсі»
22:10 Т/с «Сильна жінка»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
10:00 Т/с «Папаньки»
15:10 «Хата на тата» 12+
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
21:55 «Я соромлюсь свого
тіла» 16+

10.15 Х/ф «МІСТ У
ТЕРАБІТІЮ»
12.00 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ»
13.40 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ
2: ОСТРІВ
УТРАЧЕНИХ МРІЙ»
15.30 Х/ф «ДІТИ
ШПИГУНІВ 3Д. ГРУ
ЗАВЕРШЕНО»
17.15 Х/ф «ДВОЄ: Я ТА МОЯ
ТІНЬ»
19.00 Одного разу під
Полтавою

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «КАПІТАН НЕМО»
10.05 Х/ф «ФАНТАЗІЇ
ВЕСНУХІНА»
12.45 Х/ф «ЧОРНИЙ
ТЮЛЬПАН»
14.55 «Випадковий свідок»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «ВУСАТИЙ НЯНЬ»
21.00 Х/ф «СИНЬЙОР
РОБІНЗОН»
23.05 Х/ф «РОБ-БІ-ГУД»
(16+)

ТБ

НЕДІЛЯ, 10 СІЧНЯ
06:00, 06:00 Енеїда
07:00, 08:00, 08:55, 21:00
Новини
07:15 М/ф «Коп і Штик завзяті кроти»
07:25 М/ф «Історія про
дівчинку, яка наступила на хліб»
07:30 М/ф «Кульбаба - товсті
щоки»
07:35 М/ф «Цап та Баран»
07:45 М/ф «Паперовий змій»
07:50 М/ф «Як метелик вивчав
життя»
08:05 Д/ц «Суперчуття.
Особливий загін»
09:00 Божественна Літургія
Православної Церкви України
11:00 Недільна Літургія
Української Греко-Католицької
Церкви
12:30 Недільна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви
в Україні
13:35 Телепродаж
14:10 Біатлон. Кубок світу. V
етап. Змішана естафета
15:35 Біатлон. Кубок світу.
V етап. Одиночна змішана
естафета
16:25 Студія «Біатлон»
16:55 Х/ф «ДОДОМУ НА
РІЗДВО»
18:40 Д/ц «Неймовірне місто»
19:40 Д/с «Масштабні
інженерні помилки»
20:25 Д/ц «Світ дикої
природи»
21:25 Д/ф «Американська
мрія»
22:35 Д/ф «Американська
мрія. У пошуках правди»

НТН

ТБ

18:30, 20:15 «Новорічний
вечірній квартал»
23:15 «Світське життя»

05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
10:30 Т/с «Папаньки»
19:00 «Звана вечеря» 12+

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
18.15, 19.45, 21.15,
22.15, 23.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У
09.45, 22.45, 23.45 Одного
разу в Одесі
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька і Володька
11.45 Казки У Кіно
12.15 М/ф «101 далматинець»
14.00, 16.15 Панянка-селянка
15.00, 17.15 4 весілля

05.00 «Top Shop»
05.30 М/ф «Різдвяні казки»
07.05 М/ф «Вій»
ФУТБОЛ-1
07.50 Х/ф «РАБИНЯ»
10.30 Х/ф «ЧАРІВНА ЛАМПА
06:00, 08:00, 10:00, 15:40
АЛАДДІНА»
Топ-матч
12.00 Х/ф «ЖАНДАРМ І
06:10 Наполі - Спеція.
ЖАНДАРМЕТКИ»
Чемпіонат Італії
08:10 Англія - Данія. Ліга Націй 14.00 «Таємниці світу»
14.30, 19.30 «Випадковий
УЄФА
свідок»
10:15 Шахтар - Ман Сіті
16.05 «Бокс. Найкращі бої
(2017/18). Ліга
Олександра Усика»
чемпіонів УЄФА
12:00 Брест - Ніцца. Чемпіонат 17.05 Х/ф «ВОЖДЬ БІЛЕ
ПЕРО»
Франції
19.00 «Свідок»
13:50 Аталанта - Парма.
20.10 Х/ф «ЧОРНИЙ
Чемпіонат Італії
ТЮЛЬПАН»
16:00 Чемпіонат Франції.
22.25 «Концерт Гаріка
Передмова до туру.
Кричевського
Прем’єра
«Поїхали»
16:30 Валенсія - Арсенал. 1/2

СУБОТА, 9 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ

фіналу (2018/19). Ліга
Європи УЄФА
18:20 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
19:15 Мілан - Ювентус.
Чемпіонат Італії
21:05 Чемпіонат Франції.
Огляд туру
22:00 Сент-Етьєн - ПСЖ.
Чемпіонат Франції
23:45 Лаціо - Фіорентина.
Чемпіонат Італії

23:50 «Таємниці ДНК» 16+

ICTV
05:25 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:40, 18:45 Факти
06:05 Антизомбі
07:00 Громадянська оборона
07:50 Т/с «Розтин покаже»
09:40 Т/с «Таємні двері»
12:30 Т/с «Пес. Новорічний
пес»
14:15 Х/ф «ЛЮДИНАПАВУК:
ПОВЕРНЕННЯ
ДОДОМУ»
16:35 Х/ф «ЛЮДИНАПАВУК: ДАЛЕКО ВІД
ДОМУ»
19:10 Х/ф «НОВА ЛЮДИНАПАВУК»
21:40 Х/ф «НОВА ЛЮДИНАПАВУК-2: ВИСОКА
НАПРУГА»

НОВИЙ КАНАЛ

10.40 Речовий доказ
11.45, 23.45 Битва цивілізацій
12.45 Вирішальні битви 2
світової
13.50 Поховані секрети Біблії
16.15 Земля: сили природи
21.00 Хомо Сапієнс: історія
одного виду
01.35 Теорія Змови

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Ух ти show»
09:10 М/ф «Кіт Грім та
зачарований дім»
10:50 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
РІЗДВЯНОЇ ЗІРКИ»
12:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»

2+2
06:00 «Шалені перегони
2018»
07:30 «Джедаі 2019»
09:00 «Загублений світ»
14:55 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ»
16:45 Х/ф «ВОЛОДАР
МОРІВ: НА КРАЮ
СВІТУ»
19:10 Х/ф «СЛІДОПИТ»
21:00 Х/ф «47 РОНІНІВ»
23:05 Х/ф «ЕФЕКТ
БЛИЗНЯТ: МЕЧ
ІМПЕРАТОРА»

06:20 М/ф «Том і Джеррі.
Маленькі помічники
Санти»
07:00 У кого більше? 12+
09:00, 11:00 Kids’ Time
09:05 М/ф «Ріо»
11:05 М/ф «Ріо 2»
13:00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ»
15:10 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 2»
17:20 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ:
ТАЄМНИЦЯ
ФУТБОЛ-1
ГРОБНИЦІ»
06:00, 08:00, 15:25 Топ-матч
19:10 Х/ф «ДІМ З
06:10 Дженоа - Болонья.
ПРИКОЛАМИ»
Чемпіонат Італії
21:00 Х/ф «РІЧЧІ-БАГАЧ»
08:10 Португалія - Швеція. Ліга
23:00 Х/ф «ЧОТИРИ РІЗДВА»
Націй УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
МЕГА
NEWS
06.00 Бандитська Одеса
10:20 Журнал «Man In The
08.00, 00.45 Містична Україна
Middle». 4 епізод.
08.50, 18.15 У пошуках істини
Прем’єра
09.40 Брама часу

— Петре, всю сметану з’їв, про мене не
подумав.
— Неправа, їв і весь час думав, що ти скажеш, коли побачиш….
:) :) :)

11:15 Мілан - Торіно.
Чемпіонат Італії
13:00 Інтер - Рома (2010 /11).
Класичні матчі Calcio
13:25 LIVE. Рома - Інтер.
Чемпіонат Італії
15:55 LIVE. Удінезе - Наполі.
Чемпіонат Італії
17:55 LIVE. Матч. Чемпіонат
Франції
19:55 Беневенто - Аталанта.
Чемпіонат Італії
21:40 LIVE. Ювентус Сассуоло. Чемпіонат
Італії
23:40 Матч. Чемпіонат Франції

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Книга життя»
12.10 Х/ф «ПРИГОДИ S
МИКОЛАЯ»
13.40 Х/ф «DZIDZIO
ПЕРШИЙ РАЗ»
15.25 Х/ф «ГРІНЧ ВИКРАДАЧ РІЗДВА»
17.25 М/ф «101 далматинець»
19.00 Одного разу під
Полтавою

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «МОСКАЛЬЧАРІВНИК»
07.35 «Будьте здоровi»
08.10 Т/с «Банкірші»
12.10 Х/ф «ВУСАТИЙ НЯНЬ»
13.35 Х/ф «У СТАРИХ
РИТМАХ»
15.25 Х/ф «КЛЮЧІ ВІД НЕБА»
16.55 Х/ф «СИНЬЙОР
РОБІНЗОН»
19.00 Х/ф «ЦЕ БУЛО В
ПЕНЬКОВІ»
21.00 Х/ф «ВИЙТИ ЗАМІЖ
ЗА КАПІТАНА»
22.40 Х/ф «БЕЗСМЕРТНІ:
ВІЙНА СВІТІВ» (16+)

Секрет щасливого сімейного життя, це
коли чоловік «сова», а дружина — «жайворонок». Вона не бачить, яким він приходить додому увечері, а він — якою вона прокидається
вранці.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ У НОВОМУ РОЦІ!
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n Неймовірна історія року

n Круть!
Фото facebook.com/Svitske.

Подружжя Шабуніних сім літ
чекало народження дитини —
і Бог їх винагородив двійнею дівчаток
Фото з домашнього архіву родини ШАБУНІНИХ.

Коли минулого літа ми
зустрілися із щасливими
мамою й татом, то донькам
— Маргариті й Марійці — було
всього два тижні від роду. А
сьогодні їм уже майже 5 місяців.
І вони із задоволенням, судячи
з настрою, який передає
фотокамера, позують батькам,
які намагаються зафіксувати
кожну пам’ятну мить із життя
немовлят
Катерина ЗУБЧУК

ВІД ВАЖКОЇ ДЕПРЕСІЇ —
ДО ВЕЛИКОГО КОХАННЯ
Зірки шоу-бізнесу теж визнали: лікарі — головні герої 2020 року.

Навіть Катерина Осадча не встояла
перед танцем волинських медиків
І запросила їх у свою програму «Світське життя», де вони «зажигали» разом із Дзідзьо
Тетяна МЕЛЬНИК

рацівників
комунального
закладу «Луцький центр
первинної медичної допомоги», які записали на відео антикоронавірусний танець, привітали у передачі про багатих та
відомих із ведучою Катериною
Осадчою.
«Лебединий танець» медики виконали ще навесні — у квітні, коли
пандемія в Україні, зокрема й на Волині, лише починалася. Станцювали
і лікарі, і медсестри, й адміністрація
закладу.
Ролик про веселий «антиковід-
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було задіяно до 10 працівників. Це ті, хто чергував
« Унаролику
блокпостах навколо Луцька та їздив до пацієнтів брати
аналізи для ПЛР-дослідження.
»
ний» танець волинських медиків підкорив інтернет. Тепер їх запросили на
програму «Світське життя». Ефір був
у суботу, 26 грудня, о 22:15 на телеканалі «1+1».
«Цей танець був символічною
підтримкою для тих, хто бореться з
СOVІD-19. Усі дуже переживали, тож
у такий спосіб вирішили якось заспокоїти людей та підбадьорити», —

n Шок!

розповів директор медзакладу Ігор
Гнетньов.
У ролику було задіяно до 10
працівників. Це ті, хто чергував на
блокпостах навколо Луцька та їздив
до пацієнтів брати аналізи для ПЛР–
дослідження.
Після завершення карантину
луцькі медики обіцяли випустити
повнометражний кліп. n

n Кримінал

Винесли вирок
лучанці,
яка втопила
немовля у ванні
й ходила містом
із тілом у пакеті
У суді вона визнала свою
вину та просила суворо її не
карати
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

обласному центрі Волині судили жінку, яка вбила свою
новонароджену дитину, втопивши її у ванні. Їй призначили
два роки умовно.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду
Волинської області.
Нагадаємо, що 26–річна лучанка ходила містом із мертвим
немовлям у пакеті й переконувала, що дитя було мертвонароджене.

В
«Я дуже нещасна: через мене у всіх трапляються біди».

«Йди геть! Я тобі не батько!»:
9-річну дівчинку вітчим
не пустив вночі додому
Промоклу наскрізь дитину на
лавці біля будинку близько
4-ї ранку помітив випадковий
перехожий
Ірина ПАСІЧНИК

ро малолітню дівчинку посеред ночі на вулиці Романа
Шухевича повідомив поліцейським рівнянин. Він саме повертався
з нічної зміни. Альбіна розповіла, що
намагалась неодноразово потрапити додому, але чоловік, з яким живе
мама, її не впустив. З її слів, мама
вранці залишила помешкання і пообіцяла повернутись, але не зробила
цього. Тому й блукала вулицями міста, бо не знала, куди подітись.
Патрульні приїхали з 9–річною дитиною за місцем проживання і чоловік справді не відчинив їй двері. «Йди
геть! Я тобі не батько!» — сказав він
та пояснив правоохоронцям, що вона
йому не дочка, у квартирі не прописана, а її мати просто у нього живе.
Через чергову частину поліція
встановила місце реєстрації її матері
й відвезла Альбіну туди. Бабуся, яка
зустріла правоохоронців у дверях,

П

повідомила, що виховання дитини —
обов’язок батьків і неохоче прийняла
внучку. Однак на прохання патрульних нагодувала та обігріла Альбіну,
яка нічого не їла майже добу.
«Я дуже нещасна: через мене у
всіх трапляються біди», — каже дитина. Патрульна Світлана Колядич,
розповідаючи історію маленької рів-

вранці залишила
« Мама
помешкання і пообіцяла
повернутись, але не зробила
цього. Тому дитина й блукала
вулицями міста, бо не знала,
куди подітись.

»

нянки, не може стримати сліз. Говорить, що мама Альбіни десь поділася,
як припускається, «запила». А бабуся
погоджується глядіти внучку лише
на вихідних. Тож тепер дівчинкою
займуться органи опіки. Керівник
відділу служби в справах дітей Рівного Інна Самолюк повідомила, що
для Альбіни шукатимуть родину, в яку
тимчасово влаштують до вирішення її
подальшої долі. n
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ґрунті емоційної
«Нанапруги,
викликаної
самими пологами
та психічними
й фізіологічними
процесами, жінка
помістила немовля
у ванну з водою.

»

Проте у суді з’ясували, що
16 жовтня обвинувачена відчула
вдома перейми та рушила до ванної кімнати. Через пів години жінка народила здорового хлопчика
вагою 3 кілограми 400 грамів та
довжиною тіла 57 см.
На ґрунті емоційної напруги,
викликаної самими пологами та
психічними й фізіологічними процесами, жінка відразу помістила
немовля у ванну з водою. Дитина
втопилася. Підсудна не одружена,
має на утриманні двох дітей.
Суд призначив їй покарання
у вигляді двох років позбавлення
волі, змінивши на два роки умовно. n

Не буде перебільшенням, коли
скажемо, що за публікаціями у нашій
газеті можна прослідкувати за тим,
як народилася сім’я лучан Валентина й Ольги Шабуніних. Вперше ми
зустрілися з ними у вересні 2013–го
— через тиждень після того, як вони
побралися, взяли церковний шлюб.
На їхньому весіллі все було так, як
і на багатьох інших. Хіба що серед
гостей чимало таких, як і наречений,
— в інвалідних візочках…
Спочатку в житті Валентина все
відбувалося, як і в його ровесників:
школа, виш, робота. А ось 10 квітня 2007 року поділило його життя
на «до» і «після». Автоаварія, важка
травма — перелом хребта, тривале
дороговартісне лікування, депресія.
До цієї біди у нього, звичайно, були
дівчата. І це природно, бо ж літа доходили до тридцяти — пора думати
про створення сім’ї. Але ті дівчата,
як сказав при зустрічі молодий чоловік, коли побачили його на візку,
то втратили до нього інтерес. Згодом він зрозуміє, що серед них просто не було тієї одної–єдиної, посланої йому Богом.
А про те, як з’явилася у його житті Ольга, можна сказати, що це ща-

можу всім жінкам,
« Тепер
яким Бог не відразу дає
діток, сказати, що ніколи
не треба опускати руки,
а йти до своєї мрії,
і вона обов’язково
збудеться.

»

сливий збіг обставин. У важкий для
родини час, коли тільки на один
день лікування потрібно було 700–
800 гривень, мати Валентина почала здавати одну кімнату у своєму
помешканні, бо ж усі заощадження
вичерпалися. І винайняла її якраз
Ольга, яка приїхала у відрядження
до Луцька від фірми, що займалася
гральними автоматами.
— Уже в перший вечір нашого знайомства ми відчули взаємну
симпатію, – розповідала жінка. –
З Валентином було цікаво розмовляти на різні теми. Потім почали гуляти вечорами, відпочивали разом.
Стосунки у нас зав’язались у перший рік.
Ольга (на відміну від дівчат,
які були у Валентина до травми)
не злякалася візка, бо й не звертала
на нього уваги. Коли постало питання про повернення її до Києва, вона
сказала про це Валентинові й почула
у відповідь: «Я не хочу, щоб ти їхала».
Саме цих слів дівчина чекала. Вже
у статусі офіційної дружини (п’ять
років вони жили в цивільному шлюбі)
Ольга говорила:
— Відчуваю себе за Валентином,
як за кам’яною стіною. Я справді «за
мужем»…
На весіллі їм бажали діток. Вони,
звичайно, мріяли почути ці бажані
слова — «мама», «тато».
ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДІТОК
ШЛЯХ БУВ ДОВГИЙ І НЕПРОСТИЙ

Наша зустріч із Ольгою та Валентином уже в статусі мами й тата відбулася цьогорічного літа — на другий день після виписки з Луцького
клінічного пологового будинку. За
сім літ їхній шлюб, як каже подружжя, лише зміцнів, пройшовши через
непросте випробування – радісні
миті і, на жаль, розчарування. Чотири роки тому, здавалося, мрія про
дитину ось–ось здійсниться, та знову чекала невдача…
— Але ми з Валентином не здавалися й далі боролися за своє по-
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Маргаритка і Марійка сьогодні уже ось такі маленькі модниці.

томство, – каже Ольга, не втримуючись від сліз розчулення.
Подружжя не робить секрету
з того, що доньки народилися з допомогою ЕКЗ. 31 липня сонечка–дівчатка з’явилися на світ. Назвали їх
Маргариткою і Марійкою. Ми розмовляли в затишній квартирі Шабуніних. У сусідній кімнаті у своєму
ліжечку спали ще зовсім маленькі
(на другому тижні свого життя!) дівчатка – таке довгоочікуване і дивовижне щастя наших героїв. А попрощалися тоді до зустрічі, коли
донечки підростуть і можна буде
більше розповісти про них. А головне — показати, якими вони стали.
Передноворічні дні — хороша для
цього нагода: 31 грудня Маргаритці
й Марійці уже виповниться п’ять місяців.
У кінці жовтня, коли дівчатка
підросли, їх похрестили. Таїнство
було у церкві села Милуші Луцького району. А ось чому саме там,
то це не випадково: свого часу настоятель цього храму отець Богдан
став для Валентина й Ольги духовним наставником. Раніше, за словами жінки, вона відвідувала богослужіння у храмі святого Миколая міста
Луцька, де вінчалися. А Валентин
їздив у Милуші, де церква доступніша для візочників. Якось і вона побувала там разом із чоловіком і відтоді
теж стала милушівською парафіянкою. Отець Богдан, який не раз сповідав їх і знав про їхню болючу проблему, значною мірою, як вважають,
допоміг повірити, що все у них
буде добре. До нього йшли щоразу
за благословенням перед черговою
поїздкою до лікарів.
За місяці, що минули, Ольга
сповна відчула щастя материнства і
тепер говорить:

:)) Анекдот
Пізно вночі дзвонить телефон. Дружина бере слухавку.
— Люба моя, це я. Йду додому. Не надто затримуюсь?
— Ні, коханий.
— А можна зі мною прийдуть п’ятеро моїх друзів?
— Можна, коханий.
— Ми посидимо, щось вип’ємо.
— Звичайно, коханий.
Чоловік раптом замовкає, а далі каже:
— Вибачте, я, мабуть, кудись не туди подзвонив.

— Зараз як подумаю, скільки це
ліків приймала (здавалося, що замість крові у мене вже одні медикаменти), то аж дивуюся, звідки сили й
терпіння бралися. Зате тепер можу
всім жінкам, яким Бог не відразу дає
діток, сказати, що ніколи не треба
опускати руки, а йти до своєї мрії, і
вона обов’язково збудеться. «Як ти
справляєшся? — чую від мам, з якими гуляємо у парку. — Це ж і з одною
дитиною непросто». Хтось няньок
собі шукає. А мені поміч чужих людей не потрібна. Хочеться бути кожну мить з доньками, щоб нічого не
пропустити. І сили, і натхнення є.
На адресу щасливого тата такі
слова:
— Як мені треба відлучитися у
справах, то Валентин біля донечок.
Він і погодує, і памперс поміняє, і
масажик зробить. Тішиться дівчатками.
Про те, що подружжя старається
зафіксувати кожну неповторну мить
із життя доньок, свідчать не тільки
світлини, а й відеосюжети. Виявляється, Маргаритка й Марійка плавають на кругах у ванні.
– Їм було ще два місяці, як моя
подруга, а тепер і кума Ірина, порадила таке купання не відкладати
(пізніше, мовляв, немовлята вже ходитимуть по ванні ніжками). Страшнувато було, але ми з матір’ю Валентина спробували і побачили, що
дівчаткам подобається така купіль.
Тепер уже, буває, я пропоную маленьку ванну, а прогресивна бабуся
— за те, щоб внучки поплавали.
Ще до Дня Святого Миколая в
квартирі Шабуніних стояла ялинка.
Нинішній Новий рік для них — особливий, адже вони зустрінуть його
зі своїми, такими довгоочікуваними
доньками. n
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