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За «стажем» життя із кардіостимулятором ратнівчанка Майя Філь
є рекордсменкою Волині.

Восьмий раз
поміняла
«батарейку» на серці
«Уперше минулої весни їхала ставити новий
кардіостимулятор, маючи потрібну суму грошей. Їх зібрали
для мене небайдужі люди, адже я ще виплачую кредит за
попередню операцію. Мрію в нинішньому році позбутися
боргу», — каже жителька Ратного Майя Філь, яка «зносила»
вже 7 штучних водіїв ритму серця
Сергій Воробйов з Ольгою Демчук оглядають,
як відновлюється життя у ще недавно обгорілому домі.

Федір Бречко – представник однієї з двох
сімей, які зустріли Новий рік удома.

У відбудованому після пожежі
рожищенському гуртожитку
справили перші новосілля
Торік 18 травня 11 сімей з цього міста
залишилися без житла. Їхній будинок,
гуртожиток колишньої фабрики
«Динамо», разом із нажитим добром
згорів унаслідок короткого замикання
електромережі
Оксана КОВАЛЕНКО

«ПОМАЛЕНЬКУ–ПОТИХЕНЬКУ ЗРОБИМО»

Я поглядаю на мерехтіння новорічної ялинки вдома, а перед очима — бентежний момент:
рожищанин Федір Бречко розкочує килим на
цементній підлозі недавно відбудованої оселі. Він робить це для нас, гостей із газети, як
справжній привітний господар. Після пожежі
минуло 7 місяців, до Нового року тоді ще залишалися лічені дні, а в його домівці серед голих
стін обнадійливо зеленіє святкове деревце.

« Ялинка є, то й ми тут будемо. »
Перше у відновленій будівлі… Передихнувши,
дядько Федя, як називають його молодші мешканці, урочисто запевняє: «Ялинка є, то й ми
тут будемо». Для нього й для його сусідів, які
з усіх сил чимшвидше стараються позбутися
статусу погорільців, ці Різдвяні свята точно
є особливими. «Хотів би побажати усім здоров’я і щоб такого, як ми, ніхто не бачив і не
пережив», — продовжує розмову пан Федір,
а за якихось пів години його слова повторить
інший мешканець гуртожитку, Руслан Ткачук,
і додасть, що обов’язково підійме святковий
келих з подякою за те, «що нигде не зачепило
нікого і що ніхто в гуртожитку не заснув».

Закінчення на с. 3
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7 сі
січня святкує день народження

Анатолій Олександрович
НИКОНЮК.
ще
щедрий
благодійник та керівник ТзОВ «Городище».
Ша
Шановний Анатолію Олександровичу!
Пр
Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого дня народження та світс
лого свята
Нового року і Різдва Христового! Нехай Господь дарує вам
міц здоров’я, довголіття та наснагу ще на багато років. Хай усі добрі
міцне
с
справи,
які ви робите для людей, повернуться сторицею у радісних
подіях, щасливих і щирих усмішках. Довголіття, радості від життя
та Божої ласки.
На вашій життєвій стежині бажаємо вірних друзів, добрих поай серце
путників, щедрих на людську теплоту. Нехай
б’ється так молодо і енергійно ще довгі десятиліття на радість тим, хто
ки
вас шанує і поважає. Хай кожен день приносить втіху, а наступні роки
дарують лише добро, душевний спокій і Боже благословення. Вічної молодості вашій душі та доброти серцю, здійснення всіх ваших
р,
планів та сподівань! Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир,
бі
спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Велике та щире спасибі
за вашу щедрість та допомогу нашій школі. Многая літа!
виняче
З повагою директор ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Звиняче
Людмила Біланчук та колектив закладу освіти.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ЯКБИ У НАС БУВ МУЗЕЙ
КАРДІОХІРУРГІЇ,
Я МОГЛА Б СЛУЖИТИ
ЕКСПОНАТОМ…»

Стимулятор, якого вперше вживили Майї у Львові у
1983 році, був за розміром,
як коробка з-під зубного порошку, і міг працювати лише
12 місяців. Але для молодої
дівчини, в якої серцеву блокаду діагностували в ранньо-

му дитинстві, це був єдиний
порятунок. Адже не могла без
супроводу навіть на вулицю
вийти, задихалася, непритомніла.
Тоді Майя Філь була в Західній Україні наймолодшою
пацієнткою, яка потребувала
штучного водія серцевого
ритму. На Волині таких операцій ще не робили. Рятували
львівські лікарі.

Закінчення на с. 9

7 січня зустріне свій день народженн мудрий і шанований
родження
керівник директор ТзОВ «Горокерівник,
дище»

Анатолій Олександрович
Анатол
НИКОНЮК.
В день вашого народже
ження прийміть найщиріші
віт
вітання від усього нашого
к
колективу!
Ми віримо, що
під вашим керівництвом
наше підприємство здатне вистояти за будь–яких
криз! Від усієї душі бажаємо вам благополуччя і
міцного здоров’я. Нехай поруч з вами завжди будуть надійні друзі, а любов та підтримка рідних і
близьких додають вам сили для нових звершень
і успіхів у всіх напрямках вашої діяльності. Нехай
вас завжди супроводжують успіх, кохання і щастя!
Від щирого серця бажаєм здоров'я,
Без нього немилі всі добрі діла,
В здоров'ї — багатство, і радість, і сила,
І більшого щастя на світі нема.
А ваша енергія, мудрість та сила,
Нехай не згасають ніколи з літами.
Душа ж ваша чиста, велика й красива
Та посмішка щира хай буде між нами.
Здоров'ям міцніти, життям радіти,
Хай радість приносять онуки і діти.
Хай ваша родина росте, розквітає,
На добрі діла хай Господь наставляє!
З повагою
колектив ТзОВ «Городище».
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Доброго дня
вам, люди!
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Фото unian.ua.

Сонце (схід — 8.19, захід — 16.30, тривалість
дня — 08.11).
Місяць у Скорпіоні. 24 день Місяця.
Іменинники: Марія, Леонід.

Луцьком курсує «казкове» таксі
19-річний Антон з обласного центру робить
усе, щоб пасажири усміхалися

8 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.19, захід — 16.31, тривалість
дня — 08.12).
Місяць у Скорпіоні. 25 день Місяця.
Іменинники: Юхим, Костянтин, Никодим.
9 СІЧНЯ

Фото Ірини КРАВЧУК.

Ірина КРАВЧУК

Сонце (схід — 8.18, захід — 16.32, тривалість
дня — 08.14).
Місяць у Стрільці. 26 день Місяця.
Іменинники: Степан, Федір, Лука, Йосип.
10 СІЧНЯ

Викликавши автівку цього водія, ви потрапите
у яскравий салон, прикрашений новорічними гірляндами та іграшками, де лунатиме різдвяна «Jingle
Bells». Луцький таксист своє авто прикрашає вже
другий рік поспіль, мовляв, немає нічого кращого,
ніж спостерігати за тим, як втомлені люди стають щасливими. До того ж дарують новорічний настрій лучанам не тільки сяючі лампочки та святковий дощик,
а й сам керманич: без привітань зі святами нікого
не відпускає.
— Ця ідея з’явилася ще до покупки машини, тепер вдалося втілити її в життя. Я дуже люблю зимові
свята, думаю, що незалежно від віку маємо мріяти
та вірити в диво, — каже хлопець.
За його словами, після такого перевтілення таксі
клієнтів значно побільшало. Пасажири фотографуються, публікують історії в інстаграмі і позначають
луцького Санту в дописах. А щоб потрапити до «казкового» автомобіля знову, просять візитку.
— Коли на замовлення приїжджає «новорічне»
авто, дивуються і усміхаються навіть ті, хто був у поганому настрої, — розповідає Антон. — У такі моменти усвідомлюю, що старання були немарними. Якось
одна пасажирка, виходячи з авто, сказала: «Дякую
за хороший настрій і можливість знову відчути себе
маленькою дівчинкою». Я зрозумів: незважаючи
на плин часу, в душі ми все одно залишаємося дітьми.

11 СІЧНЯ

Сонце (схід – 8.17, захід – 16.35, тривалість
дня – 08.18).
Місяць у Стрільці. 28 день Місяця.
Іменинники: Марко, Іван, Георгій, Єгор.
12 СІЧНЯ

Сонце (схід – 8.17, захід – 16.36, тривалість
дня – 08.19).
Місяць у Козерозі. 29 день Місяця.
Іменинники: Федора, Макар, Антон.
13 СІЧНЯ

Сонце (схід – 8.16, захід – 16.38, тривалість
дня – 08.22).
Місяць у Козерозі, Водолії. 29/1 день Місяця.
Іменинники: Меланія, Петро, Михайло, Яків.
МАГНІТНІ БУРІ В СІЧНІ:
Антон каже, що коли бачить усміхнених пасажирів,
усвідомлює: робота була немарною.

Атовець викладає учням
предмет «Захист України»

«Газету Волинь»
ми любимо й
передплачуємо
вже 75 літ»

І це символічно. Людині,
яка пройшла через
горнило війни на Сході,
є чому повчити юних
українців

Це освідчення з отриманого
напередодні Нового року листа
нашого читача – мешканця
Устилуга Арсентія Боритюка

Алла ЛІСОВА

Катерина ЗУБЧУК

Нововолинець Віталій Ковальчук, який колись був зображений
на патріотичних білбордах уздовж
траси Нововолинськ — Луцьк,
сьогодні викладає предмет «Захист України» у ЗОШ № 4 імені Т. Г. Шевченка шахтарського
міста. Спочатку він вагався, чи
зможе донести школярам необхідне, але сумніви відпали після
розмови з директором навчального закладу Таїсією Сачук. Вона
знайшла потрібні слова, які додали Віталієві віри, що все у нього
вдасться.
Пам’ять повертає Віталія у ніч
3 березня 2014 року. Саме тоді
о третій годині пролунав дзвінок
із військкомату. О п’ятій ранку вже
був на призовному пункті. Спочат-

ку служив тут же, а згодом — у батальйоні територіальної оборони
«Волинь». Бойове злагодження
проходив у Харківській та Сумській областях. Потім їх перекинули під Дебальцеве — на першу
лінію оборони, якої, каже, фактично не існувало.
Рік служби на війні Віталію
запам’ятався на все життя. Коли
підтягнутий, спортивної статури вчитель поєднує викладання
предмета з описом реальних бойових дій, у класі панує цілковита
тиша. Учні, затамувавши подих,
слухають розповіді очевидця про
події на Сході.
— Вважаю великим позитивом те, що наш проєкт у громадському бюджеті міста «Придбання
в школи міста макетів масо-габаритних автоматів Калашникова»
здобув фінансування, — ділиться
вчитель. — Це хороша нагода для
опанування дітьми навичок із військової справи. Хай ростуть патріотами, готовими захищати рідну
землю навіть зі зброєю у руках.

Фото з домашнього архіву Віталія КОВАЛЬЧУКА.

«Шановний Олександре Олександровичу, – йдеться в ньому, – у «Волині» за 10
грудня прочитав статтю Станіслава Лазебника, який розповів про свого батька
Юхима Лазебника. Хочу вам повідомити,
що мій тато Арсентій Боритюк працював
бухгалтером у вашій газеті в 1945–1947
роках, а сестра була друкарем в «Устилузькій правді». І коли Юхим Лазебник
перебував у містечку у відрядженні, то
сестра сповістила про це батькові, і таким
чином редактор тодішньої «Радянської
Волині» був гостем нашої сім’ї».
А ще в листі Арсентія Боритюка є
таке освідчення нашій газеті: «Волинь»
ми любимо, читаємо і передплачуємо вже 75 літ. Тобто відтоді, як батько
працював у бухгалтерії цього видання.
І зараз знову виписали на рік. Два роки
передплачуємо «Так ніхто не кохав» та
«Читанку для всіх». Судячи з подальших
рядків, на цьому листі знайомство з нашим шанувальником не завершиться.
Арсентій Арсентійович 43 роки працював учителем фізкультури, виховав
шість чемпіонів України з легкої атлетики. Крім того, він співає в гурті «Сузір’я», є автором пісні про Устилуг, яка
стала гімном міста. Одне слово, готова ще одна адреса для журналістів, за
якою чекає зустріч із цікавою людиною.
P.S. А Святий Миколай свій подарунок – у вигляді «Цікавої газети
на вихідні» – пану Арсентію також
сьогодні передасть.

Сонце (схід — 8.18, захід — 16.34, тривалість
дня — 08.16).
Місяць у Стрільці. 27 день Місяця.
Іменинники: Петро, Юхим.

Віталій Ковальчук — не просто педагог,
він вчить любити Батьківщину.

6–9 січня — сильні.
12–18, 24–31 — середні магнітні бурі.
Джерело: ranok.ictv.ua.

n Погода

Різдво порадує
снігом, хоч і мокрим
Завтра — одне з головних християнських
свят. Нехай цей день засіває у ваші душі
зерна добра, миролюбності, примирення
і прославлення Ісуса Христа
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Надії Голі, 7 січня —
хмарно з проясненнями, вночі — невеликий,
удень — помірний дощ із переходом у сніг.
Вітер північно-західний, 7–12 метрів за секунду.
Вночі очікується від 2 градусів морозу до 3 тепла,
вдень — від мінус 1 до плюс 4 градусів. За багаторічними спостереженнями, цього дня найтепліше
було у 1999 році — плюс 8, найхолодніше — 2015го, 18 градусів морозу.
8-го — хмарно з проясненнями, невеликий
мокрий сніг. На дорозі місцями ожеледиця. Вітер
західний, 7–12 метрів за секунду, подекуди пориви 15–20 метрів за секунду. Вночі очікується від
мінус 4 до плюс 1 градуса, вдень — від 3 морозу
до 2 тепла.
9-го — хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 5–10 метрів за секунду. Нічна температура від 0 до мінус 5 градусів,
денна — від 3 морозу до 2 градусів вище нуля.
10-го — хмарно з проясненнями, вночі без
істотних опадів, вдень місцями невеликий сніг.
Вітер південно-східний, 5–10 метрів за секунду.
Вночі очікується 0–5 градусів нижче нуля, вдень —
мінус 3 — плюс 2 градуси.
У Рівному на Різдвяні свята буде хмарно
з проясненнями, без опадів. 7 січня температурадура повітря — від 0 до плюс 3 градуусів,
сів. 8-го — від мінус 2 до 0 градусів,
ра9-го — 3–1 морозу, а 10-го — 2 градуси нижче нуля.
Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА.
Тел. 72–38–94
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■ Спеціальний репортаж

У відбудованому після пожежі
рожищенському гуртожитку справили
перші новосілля
Закінчення.
Початок на с. 1

Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

Оксана КОВАЛЕНКО

Обидва чоловіки із сім’ями винаймають житло через дорогу від
своєї домівки, і обидва прагнуть
якомога скоріше переїхати у рідні
стіни. Скаржаться на високу вологість, що не дає, як слід, висохнути новій штукатурці, на будівельників, що понабирали об’єктів
і не квапилися влітку з їхнім житлом, але й дякують людям за підтримку. «Мене дуже підтримав
сирзавод, де я працюю! Директор
Ігор Миколайович гроші виділив.
Взагалі багато хто допоміг! Помаленьку-потихеньку зробимо», —
Федір Бречко гордо показує символічний раритет — годинник,
який як відлічував секунди до пожежі, так, дивом не зупиняючись
у вогні й воді, робить це й тепер.
А Руслан Ткачук, дякуючи усім, хто
не залишив їх у біді, говорить передусім про сусіда Сергія: «Раз —
вскочив туди, раз — вискочив.
Врятував моїй сім’ї усе, що нажили! Небагато, в руці помістилося,
але дуже дороге нам… Скажу, що
таких людей — одиниці».

Майор поліції Сергій Воробйов каже, що його основний фах дуже
допоміг йому як рятувальнику-аматору.

«ПРИНОСЯТЬ МЕНІ
ГАЗЕТУ «ВОЛИНЬ»
І КАЖУТЬ: «ТО ТИ ГЕРОЙ
У НАС!»

Пожежа у рожищенському
гуртожитку почалася серед
білого дня, по 14-й годині.
Руслан Ткачук саме пообідав
і їхав з дому на роботу, коли
його завернули телефонним
дзвінком: «У нас горить!».
Р Е К Л А М А

У цей час його сусід Сергій
Воробйов, який працює поліцейським у Ківерцях, відпочивав після зміни і почув
із вулиці дивний тріск. Разом
із сином поспішив на звук і побачив дим над гуртожитком.
Це про Воробйова мешканці
потім казатимуть, що помагав
поліцейський без форми. Сам
Сергій нехотя («не привикший

я до уваги»), але таки погодився поділитися пережитим.
— Вогонь усе більше й
більше розгорявся, бо щитове приміщення всередині
було дерев’яним. Пожежники
там нічого не могли зробити.
Хоч приїздили й приїздили
(були з Луцька, з Ківерців,
Переспи)… Я спочатку до них
підключився: от за криницю
постійно шланг зачеплявся,
то пересовував, допомагав
вікно збити. А потім мені
самому шланга в руки дали,
напевно, довірили… Воно
все так розгорілося, що й
наблизитися не можна було.
Така була від даху висока температура… Ну як я мав стояти
і дивитися, тож у людей там
документи, цінності? Тут і діти
помагали гасити!
Поліцейський-рятувальник
розповідає, як запитав у сусідки, де в них документи й прикраси, як намочив рукав светра
і, дихаючи через нього, поліз
у будівлю. Потім допомагав
ще й передавати речі із сусідніх
вікон. Каже, що кількагодинна
пожежа промайнула для нього,
як мить. У яких саме квартирах
був, навіть не знає, бо лазив через вікна: «Був отам, де 5–6-те
вікно й де оті коричневі. Реально
дим був такий густий, що голову через вікно висунув, повітря
хапнув — і назад».
Ділиться, що дуже його
тоді вразили емоції наймолодших мешканців будинку: «Найважче було бачити,
як діти сиділи й плакали —
дивилися, як їхні домівки горять. От мого сина однокласник (йому 12 років) сидів тут
з ноутбуком, то все, що встиг
схопити».
Домашні Сергія дізналися про його вчинок із газети
«Волинь». Сам він не хотів
тривожити рідних, але вийшло так, що батьки про нього
прочитали: «Не обійшлося
без вашої газети. Приносять
мені «Волинь» і кажуть: «То ти
герой у нас!». У шоці були».
Сергій повторює, що до уваги
він не звиклий і «переходить»
на те, як злагоджено й дружно
люди гасили вогонь.
У висновку Волинського
науково-дослідного екс-

пертно-криміналістичного
центру МВС від 26 червня
сказано, що причиною пожежі є коротке замикання і про
те, що великі матеріальні
втрати викликані пізнім виявленням: одна з квартир на момент приїзду Служби порятунку була повністю охоплена
вогнем та над нею через високу температуру просів дах.
«ЯКБИ НЕ ЛЮДИ, МИ Б
ТАКОГО БУДИНКУ ЗАРАЗ
НЕ МАЛИ»

Ольга Демчук, яка мешкає в одній з 11 квартир гуртожитку з маленькою донечкою та чоловіком, показує,
як відновили понівечене. Підкреслює, що відбудовують
з неухильним дотриманням
протипожежних вимог. Згадує, як за рік до біди її сім’я
тут зробила гарний ремонт, —
усе пішло з димом. Але тут же
по-діловому показує рукою
на дах, оновлені стіни й із захватом розповідає про добродійність знайомих і чужих
людей. Ольга каже, що необхідне збирали дружно й різними шляхами, через інтернет,
по церквах: «Дуже допомагали люди. Я навіть не сподівалася на таке! Речі, продукти… (Бо ж хто був на роботі,
то залишився з тим, у чому
зранку з дому вийшов.) Гроші давали. Десь 150 тисяч
гривень вийшло, то ми за них
і відбудовували тут усе. Цемент везли… Підприємці
дуже допомагали, депутати,
наше місцеве підприємство
«Цунамі» бетон нам виділило. А один із фермерів передав постраждалим по мішку
овочів». Крім того, 370 тисяч
виділила Рожищенська міська рада (за них зробили дах),
по 10 тисяч гривень кожній
сім’ї виплатили з обласного
й районного бюджетів. Жінка
дякує за добро від себе й від
усіх сусідів: «Я буду вдячна
завжди! Таке не забувається!».
Новорічну ніч у новій оселі
з 11 сімей зустріли дві, хоча й
у них ще триває ремонт. Новосілля відзначив, зокрема, Федір Бречко з дружиною та сином. Оглядає незроблене й
каже: «Аби здоров’я, а те все
наживеться». n
Більше фото та відео — на сайті
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Ікону «Тайна вечеря» Федір
Бречко знайшов у згорілій
кімнаті цілісінькою.

Гуртожиток зовні – як новенька копієчка. А от всередині будівлі
роботи ще повно.
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ЗМІ пишуть, що спецоперацію зірвав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, а той, звісно, все заперечує.

«Я раджу тим, хто «злив» про операцію
по «вагнерівцях» Кремлю,
почати працювати зі слідством»
Спецдії із затримання російських бойовиків
із приватної військової компанії «Вагнер»
проводилися в рамках міжнародного військового
співробітництва. Про це в ексклюзивному інтерв’ю
телеканалу «Прямий» заявив п’ятий Президент,
лідер партії «Європейська Солідарність» Петро
Порошенко. Він також зазначив, що у 2018 році як
Верховний Головнокомандувач ЗСУ санкціонував
цю операцію спецслужб
Дарія КЛИЧ

можу підтвердити,
що це було питання
нашого міжнародного військового співробітництва. І мало на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав
участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто
брав участь в збитті ІЛ-76 з
українськими десантниками
в Луганському аеропорту. І
тих, хто робив терористичні
атаки проти цивільного населення», — повідомив Порошенко.
Він також підтвердив наміри міжнародної мережі
Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі
MH-17, провести власне роз-

«Я

слідування щодо спецоперації
по «вагнерівцям».
«Можу сказати, що дуже
добре знаю методи дій
Bellingcat, і я дуже дякую їм
за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку
ми використали як Україна в
справі у Гаазі проти де–факто терористів, які збили літак
MH-17. Матеріали Bellingcat
були дуже корисні», — нагадав
п’ятий Президент.
Порошенко також зазначив, що, за його даними, необхідні матеріали щодо справи «вагнерівців» уже є у розпорядженні Bellingcat.
«Я раджу тим, хто був на
тій нараді, коли була «злита»
операція українських розвідників і наших партнерів, хто
зашкодив тому, щоб витяг-

нути і отримати найцінніших
свідків у злочинах Росії, які
допоможуть притягнути військове керівництво РФ до
відповідальності, в тому числі
в міжнародних судах, краще
починати співпрацювати зі
слідством. Ви зробили велику
помилку, — сказав експрезидент і наголосив: — Не треба
перешкоджати створенню
ТСК у Верховній Раді. Єдине,
чого ви добилися, — ця тема

Україна, бо паскудити державу по всьому світу я точно буду
намагатися вам не дати», — застеріг п’ятий Президент.
«Це і є державна зрада. І зараз треба встановити коло осіб,
які не просто давали вказівки і
зливали цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплутати сліди, знищуючи журнали
відвідин та докази проведення
цієї операції», — заявив лідер
«Європейської Солідарності».

час вербування «вагнерівці» дали під запис
« Під
свідчення про злочини на території України,
оскільки думали, що показують «роботодавцю»
рівень «кваліфікації».

»

стала цікавою. Ще одну новину хочу вам повідомити: я маю
точну інформацію, що всесвітньо відома компанія Netflix
буде знімати художній фільм
по операції з «вагнерівцями».
«Володимире Олександровичу, ви дуже помилилися, коли
намагалися стверджувати, що
нічого цього не було, — звернувся він до Зеленського. — Від
вас зараз залежить, в якому
вигляді там буде представлена

«Я хочу наголосити, що велика кількість співробітників
правоохоронних органів, СБУ,
співробітників розвідки готові
давати свідчення по цій справі. Тому замовчати це питання
не вдасться», — переконаний
Петро Порошенко.
НАША ДОВІДКА:

У рамках спецоперації
українські розвідники під виглядом менеджерів російської

n Слово — зброя!

n Пряма мова
розповідати про найважливіші події з життя
нашої країни», — повідомляє пресслужба
каналу.

Такі попередні результати рейтингів телеглядачів за 2020 рік

надалі
« Будемо
розповідати про

ершість «Прямого» засвідчили
телепанелі, які
належать ТОВ «ІТК»,
досліднику ТОВ «АСНільсен Юкрейн», моніторингу ТОВ «Комунікаційний альянс».
«Ми стали лідером
серед усіх інформаційних каналів України за
всіма віковими катего-

Фото prm.ua.

«Прямий» — лідер серед
інформаційних каналів України
Василь КІТ

компанії ПАТ «НК «Роснефть»
начебто шукали контрактників
для охорони нафтових свердловин у Венесуелі, обіцяли
зарплату у 5000 доларів.
Її називають «вагнерівською», бо левова частка завербованих військових злочинців входили до російської
приватної військової компанії
«Вагнера».
У складі групи, яку мали
схопити, були люди, причетні
до збиття Boeing МН-17, Іл-76
під Луганським аеропортом,
АН-26 поблизу Луганська…
Бо під час вербування «вагнерівці» дали під запис свідчення про злочини на території
України, оскільки думали, що
показують «роботодавцю» рівень «кваліфікації».
Група складалась із 33
осіб, серед них було 28 бойовиків, яких мали затримати. 9
з них були громадянами України, 11 значились у базі «Миротворця».
24 липня 2020 року групу
планували привезти з Москви
в Мінський аеропорт, а 25 липня вони мали вилетіти в Туреччину рейсом Мінськ — Стамбул через територію України.
І під час цього перельоту літак повинен був екстрено сісти в аеропорту «Бориспіль»,
оскільки одному з пасажирів
нібито стало погано. Цю роль
мав виконувати агент СБУ. Під
виглядом медпрацівників у літак зайшла б група спецназу і
затримала б «вагнерівців».
Однак план не вийшло реалізувати. 24 липня заступник голови Служби безпеки
України Руслан Баранецький
та начальник Головного управління розвідки Міноборони
Василь Бурба доповіли про
проведення фінальної стадії
операції в Офісі Президента.
На доповіді були присутні Володимир Зеленський, голова
Офісу Андрій Єрмак, перший
заступник секретаря РНБО,
голова комітету з розвідки
Руслан Демченко, заступник
голови ОП з питань оборони
Роман Машовець, секретар
Президента Марія Левченко.
Після доповіді Єрмак попросив відкласти спецоперацію, його підтримав Зеленський. А через кілька годин
світові ЗМІ вже показували
Олександра Лукашенка, який
розповідав, що в одному з
мінських готелів затримали
«вагнерівців». Ще через кілька
днів їх передали Росії. n

найважливіші
події
з життя
нашої країни.

П

»

ріями 18+. Дякуємо, що
залишаєтесь з нами.

Тож і надалі будемо
працювати для Вас та

Звісно, можна порадіти успіху «Прямого», але буквально у
спину їм дихають проросійські — Zik, «112»,
Newsone. І їх набагато
більше… n

Вадим ДЕНИСЕНКО, політичний аналітик,
журналіст, про новорічне звернення
Володимира Зеленського з дітьми:

«

Цей ролик не можна аналізувати з точки зору
політології. Це якісний хороший фільмик, без
будь–яких посилів… Єдине, на що варто звернути увагу, – це вкрадена в Януковича фраза про
те, що дороги і мости залишаються. Тільки в 2012
ти прохороці це звучало: «Чемпіонати
ються».
дять, а досягнення залишаються».
лика –
Цільова аудиторія цього ролика
римуті умовні 17%, які все ще підтримубалоють Зеленського. Їм це сподобалоський
ся, бо це красівєнько. Зеленський
окапсулюється в цьому електораті. І це поганий знак для
всіх нас: політики працюють
не на всю країну, а тільки
на свою аудиторію.

»
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Погляд

n Резонанс

Убити журналіста Шеремета
наказав Лукашенко?
Щоб прибрати неугодних, «бацька» нібито виділив 1,5 мільйона доларів
Василь КІТ

е в 2012 році секретні служби Білорусі за наказом
Олександра Лукашенка
обговорювали можливість підірвати вибухівкою журналіста Павла
Шеремета, що було здійснено чотири роки потому. Про це повідомила «Українська правда», де до
трагічного дня він працював. Інтернет-видання, друкуючи цю новину,
послалося на записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі
у 2008 2012 роках Вадима Зайцева,
передані опозицією «Білоруський
народний трибунал».
На плівках звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм
11 квітня 2012-го під час інструктажу
співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ «Альфа»
в офісі Зайцева в Мінську.
Зокрема, під час розмови обговорюється спосіб убивства Павла
Шеремета, який у той час жив і працював в Росії. Ставиться завдання
його підірвати. І зробити це так, щоб
убивство стало публічним сигналом.
«Ось по Шеремету потрібно
спрацювати, який за*бав, бл*дь, –
нібито говорить Зайцев. – Зробимо
закладку якусь і так далі, що цього
щура, бл*дь, зовсім, бл*дь, ані рук,
ані ніг не зберуть. Щоб все було
натуральним чином… Президент
(Лукашенко. – Ред.) чекає цих операцій».
Також до рук розслідувачів
потрапили документи стеження
за Павлом Шереметом.
Крім того, на плівці звучать докази, що в 2012 році КДБ Білорусі
готувало операції щодо усунення
й інших своїх політичних опонентів на території іноземних держав.
Як зазначає на записі Зайцев,
завдання організацій політичних
убивств поставив перед КДБ сам
президент Олександр Лукашенко
і виділив на ці потреби 1,5 мільйона
доларів.
На нараді обговорюється використання отрут, вибухових речовин,
поломок автомобілів для досягнення поставлених цілей.
Йде мова також про вбивства
в Німеччині Олега Алкаєва (колишнього директора в’язниці в Білорусі), Володимира Бороданя (експолковника) і В’ячеслава Дудкіна (був
головним у країні щодо боротьби
з корупцією).
За інформацією джерел опозиці-
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Ірина ГЕРАЩЕНКО,
народний депутат
України, фракція
«Європейська Солідарність»

Лідеру і зрілій
нації важливіший
зміст,
а не форма
16 років поспіль німкеня
Ангела Меркель звертається
до співгромадян як канцлер
консервативних костюмах, майже
без макіяжу, з незмінною зачіскою,
на одному, традиційному фоні (дивіться на фото), без шоу, декорацій, акторів другого плану, сюсюкань, недоречних жартів, згадувань опонентів, загравань, спецефектів, спокійно і серйозно
розмовляє зі своїм народом.

У

Фото Youtube.com.

Що скаже на ці звинувачення «Кривавий»?

йної організації «Білоруський народний трибунал», на записі озвучено
не все, що планувалося. Наприклад,
у Росії під удар потрапляв також політолог Андрій Суздальцев.
Експерт Національного центру
медіакриміналістики США (Університет Колорадо) Каталін Григорас,
який вивчав ці плівки у 2020 році
за запитом видання EUObserver,
зазначив, що із запису видалений
цифровий підпис, який міг би спри-

нараді
« Наобговорювалося
використання отрут,
вибухових речовин,
поломок автомобілів для
досягнення поставлених
цілей – усунути
неугодних.

»

яти ідентифікації джерела в КДБ, але
при цьому не виявлено жодних помітних слідів аудіоманіпуляцій.
Також стало відомо, що колишній
співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив
резонансні плівки, повідомив про
готовність свідчити у справі Офісу
Генерального прокурора України.
Він розповів, що передав відповідні
докази українській стороні у грудні
2020-го.
А чому не зробив цього раніше?
Ігор Макар вважає, що в такому випадку існувала б загроза його життю, проте, чому не оприлюднив записи, коли Шеремета вбили, він так
і не сказав.
«Якби намагався опублікувати

це раніше, у 2012 році, політична
ситуація була зовсім інша. Я 100%
пожертвував би своїм життям, і цей
запис сьогодні ми б не почули. Не
дізнались би про всі ці злочини,
які планувалися, які були вчинені,
зокрема вбивство Павла Шеремета… Якби у 2016-му, коли журналіста підірвали, я опублікував ці дані,
думаю, можливо, допоміг би розібратися у злочині, але сьогодні не
допоміг би своєму білоруському
народові впоратися з цим диктаторським режимом, який існує в країні»,
– пояснив він.
Наразі Ігор Макар вважає, що
його нинішні дії можуть допомогти
здолати диктаторський режим Лукашенка. «І я, напевно, готовий пожертвувати своїм життям, щоб Білорусь
стала вільною», – каже колишній
співробітник спецназу.
Нагадаємо, що журналіст «Української правди» та «Радіо Вєсті» Павло Шеремет загинув вранці 20 липня
2016 року. Йому підклали вибухівку
в автомобіль.
12 грудня 2019-го правоохоронці повідомили, що затримали трьох
підозрюваних у вбивстві: лікарку й
волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугар. Слідство
вважає, що Дугар фотографувала
камери спостереження напередодні вбивства, Кузьменко закладала
вибухівку під авто разом із Антоненком.
Усі затримані заперечують свою
причетність до злочину…
На час відправлення номера
до друку жодної реакції Лукашенка щодо цих записів не було. Хоч
минуло вже понад дві доби… n

Скромно, розумно і чесно.

Лідеру і зрілій нації важливіші зміст,
а не форма. Правда, а не ілюзії. Й нікому
на думку не спадає обговорювати її зовнішність, вік, стриманий стиль.
Уже десятиріччя пані Меркель залишається найвпливовішою жінкою у світі,
беззаперечним лідером ЄС, її підтримку
України важко переоцінити, бо саме вона
своїм авторитетом тримала єдність Євросоюзу в питаннях санкцій проти Російської Федерації.
В останньому новорічному зверненні пані Меркель повторила те,
що пообіцяла 4 роки тому: більше
вона не балотуватиметься на канцлера. Важко уявити, хто зможе
досягти її рівня авторитету і лідерства. n

n Та ти шо?

Російськомовний Монатік – найкращий співак Волині?!
Такий висновок напрошується після новорічних привітань Президента
України Володимира Зеленського, яких 31 грудня було кілька. Перше
– з дітьми в стилі вождів Леніна, Сталіна, Гітлера, Брежнєва – всі
по «тєліку» бачили, а потім ще були віншування окремо для кожної
області, які розмістили сайти місцевих облдержадміністрацій
Василина СМЕТАНА

ак-от, вітаючи волинян, Володимир Олександрович Зеленський
побажав нам «міцного, як стіни
замку Любарта, здоров’я, безмежного, як озеро Світязь, щастя і драйво-

Т

вого, як земляк Монатік (на фото),
заряду». Виходить, Василь Зінкевич,
тріо Мареничів, Олександр Положинський, Василь Чепелюк, Алла Опейда,
В’ячеслав Судима, Сергій Мартинюк,
Тетяна Ціхоцька – не формат? Воно й
не дивно, адже мода нині на Банковій

футболь
місцевий футбольви
ний клуб «Верес» вибився у Прем’єр-лігу.
Прем’єр-лігу
«те
Особливо «тепло» це привітанпривітан
сприймут
ня сприймуть
уболівальники
уболівальник
ФК «Волинь»,
«Волинь»
адже нашому
нашом
клубу ПрезиПрези
дент підвипідви
щення у класі
клас
не побажав… n

– на російськомовне.
А ось у віншуванні рівнчанам Зеленненчанам
кий наголосив
ський
о рівні доропро
ги, щоб «новий
рікк був дійсно рівм, без американним,
ких гірок», а таських
кож, щоб

Фото oops.ru.
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Погляд
Алла ЛІСОВА,
редактор відділу економіки
«Газети Волинь»

Дарувати радість
правильно!
Упродовж кількох днів моя приятелька
сушить голову: який подарунок придбати
внучці на 14-річчя? Каже, найпростіший,
звичайно, варіант — гарний конвертиклистівка, і туди — що вже доля (себто нинішня
ситуація) послала і пенсія дозволила.
Але рік тому дівча заявило, що найгірший
подарунок — це гроші… Мовляв, сюрпризів
хочеться. От і перебирає бабуся у своїй
голові презенти попередніх днів народження.
Велосипед дарували, модні сукенки теж,
сумочки і наплічники вже були, золоті сережки
купували, ноутбук і гаджет має, акваріум теж,
і навіть кота…
апитала поради у родички, яка теж недавно відзначала день уродин внучки. «Та ми не заморочувалися, дали гроші, Віка хоче телевізор у свою
кімнату», — відповіла та. А мені відразу пригадалося
власне дитинство. Як збиралася на день народження
сусідська дітлашня і найвірніші друзі-однокласники.
Вже й не згадаю, чим їх пригощали батьки, але подарунки свої пам’ятаю добре, бо такі вони були милі
серцю — наче найдорожчий скарб. Ще й наступного
дня я сиділа на ліжку і зі щасливим серцем перебирала своє добро: відріз штучного шовку ніжно-бірюзового відтінку, ще один відріз веселенького ситчику
в маки (мама потім пошила сукенку-кльош), книжка
якогось німецького автора «Дівчину звали Гезіна»,
порцелянова лисичка, у якої з часом відбився хвіст,
статуетка фосфорного оленя, який світився в темній
кімнаті, пластмасові пальми заввишки 15 сантиметрів (хтозна, для чого їх взагалі випускала радянська
промисловість)… Найкращим і, напевно, найдорожчим подарунком від батьків були лижі…
Минуло якихось не повних п’ять десятиліть,
а між дитячими бажаннями (ну, і, безперечно, нашими можливостями) пролягла ціла прірва. І не через
те, що загалом нинішнє покоління живе краще, а наскільки змінилася система цінностей! Діти розпещені дорогими речами, але обділені увагою найрідніших. Вони мають усе, що забажають, але нудьгують
на самоті. Їм не розповідають, яких зусиль вартує
заробити гроші, тому перестали цінували працю. І ми
ще дивуємося, чому наше суспільство таке споживацьке і жадібне…
Робити подарунки — це справжнє мистецтво, тим
паче — дітям. І справа зовсім не в ціні. Головне, щоб
він був несподіваний, бажаний і приносив радість.
Так радить відомий педагог і психолог Шалва Амонашвілі. Але щоб дарувати радість правильно, треба
дотримуватися простих умов. Зокрема, він радить
презентувати дитині те, про що вона мріє, або ж
випереджати її очікування і вручати те, про що вона
могла би мріяти в недалекому майбутньому. Робити це без жодних умов, щоб дитина не почувалася
в боргу. Хоч би як не поводила себе згодом, ніколи
не дорікати їй подарунками. А ще — треба підносити
їх красиво. Часом сказати: «Заплющ очі… А тепер
розплющ!» Або покласти під подушку чи на тумбочку біля ліжка, щоб, прокинувшись вранці, іменинник
знайшов його.
Правда, серед мудрих повчань цього авторитетного педагога я не знайшла, як викрутитися із ситуації, коли кохане дитя мріє про те, на що у батьків
не вистачає грошей. Але втямила головне — те, що
і так підказувало серце — подарунок треба робити
з любов’ю і вчасно, бо ж дорога ложка до обіду.
У контексті сказаного пригадався ще один епізод. Минулої весни племінниця з чоловіком шукали презент на день народження своєму 9-річному
синові. Через ковідний карантин усі крамниці, окрім
продуктових, були зачинені. Об’їздивши пів міста,
вони, безпорадні і втомлені, зупинилися випити
кави. І тут їм в очі впав магазинчик з кормами для
тварин, де через вікно було видно клітку з маленьким хом’ячком. Їх осяяла ідея — купити його Матвієві! Як виявилося, це був найкращий подарунок
з усіх! Хлопчик тепер має справжнього друга. Отож
і думаю: напевне, пораджу приятельці подарувати
внучці, приміром, кокер спаніеля. Або сенбернара.
Ото буде радість іменинниці!
А ви вже підготували Різдвяні сюрпризи для
близьких людей? Це благодатний час, аби дарувати
радість… Покваптеся! n

З
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n Уроки пандемії

«Мабуть, коронавірус уплинув
на мізки наших владоможців…»
Таке припущення висловлюють люди, слухаючи суперечливі
повідомлення зі столиці: кількість інфікованих останнім часом
знижується, а карантин мають посилити, при цьому буцімто
заборонять торгувати газетами і пральним порошком…
Фото kp.ua.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

КОМУ ВИГІДНО, ЩОБ
НАРОД СКУПОВУВАВ
СІРНИКИ Й МИЛО?

Позитивна статистика захворюваності на COVID-19, яку
озвучує останнім часом МОЗ,
давала підстави сумніватися
в доцільності локдауну, запланованого на 8–24 січня. Так, якщо
наприкінці першої декади грудня в Україні виявляли 10–13 тис.
інфікованих за добу, то в перші
дні 2021 року цей показник впав
до 4–5 тис. Однак, відомо, що й
кількість ПЛР та ІФА-тестів знизилася за той же період з 40–
60 тис. за добу до 13–14 тисяч.
Згодом у ЗМІ з’явилася інформація з посиланням на джерела в Офісі Президента, що
запровадження жорстких карантинних обмежень ймовірно
перенесуть на кінець січня. Але
учора це спростував під час
брифінгу очільник МОЗ Максим
Степанов, заявивши, що попереднє рішення залишається
в силі.
Отже, на другий день Різдва
українців чекає низка нових заборон. За словами Степанова,
цей захід дозволить до квітня чи
травня не запроваджувати локдауни через поширення коронавірусу, а також легше пережити
щорічне пікове зростання захворюваності на грип.
Недостовірними чутками,
фейком назвав міністр і попередньо оприлюднений перелік обмежень в торгівлі під час
майбутнього карантину. Так,
усі цими днями обговорювали
абсурдне рішення заборонити
на період січневого локдауну
супермаркетам продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші
речі повсякденного вжитку. Навіть в Американській торговельній палаті відреагували, назвали
це обмеженням прав споживачів.
Максим Степанов учора
перелічив, якими ще товарами дозволено торгувати, крім
харчів (йдеться про магазини,
де не менше 60% площі призначено для торгівлі продуктами):
лікарськими засобами та виробами медичного призначення; засобами гігієни; зв’язку;
ветеринарними препаратами
та кормами; насінням, засобами
захисту рослин. Щодо побутової хімії, то міністр пообіцяв, що

Пандемія породила моду і на такі іграшки, адже свята ніхто не відміняв.

в уряді планують уточнити цей
пункт.
Навіщо було взагалі такий
тин городити? Кому вигідно,
щоб народ нервував, скуповував лампочки, сірники й мило?
Відповідь усім зрозуміла.
МІНІСТР КАЖЕ, ЩО
ХВОРІ ПРАЗНИКУЮТЬ
І НЕ ЗВЕРТАЮТЬСЯ
ДО ЛІКАРІВ

«Зниження показників захворюваності пов’язано зі святами,
коли люди зазвичай уникають
звернень за медичною допомогою», — пояснив ситуацію Степанов, назвавши її поліпшення
«тимчасовим явищем». Про
це йшлося на нараді у Прези-

закликає всіх
« МОЗ
робити тести на
виявлення COVID-19
у разі виникнення
будь-яких симптомів
ГРВІ.

»

дента Володимира Зеленського за участю прем’єра Дениса
Шмигаля та очільника МОЗ.
Доручили всебічно проаналізувати динаміку захворюваності
на COVID-19 після Нового року.
Станом на вчорашній ранок в Україні було зафіксовано
5 334 нових випадки коронавірусної інфекції, госпіталізовано — 1 280 осіб; 202 хворих
померло, одужало — 13 850.
Методом ПЛР протестовано
за добу 24 154 особи. Найбільша

кількість інфікованих зареєстрована у м. Київ (846), Одеській
(682), Запорізькій (418) областях. На Львівщині за попередню
добу виявили 371 випадок зараження; на Рівненщині — 137.
На Волині станом на 5 січня
додалося 86 інфікованих, днем
раніше — 83, тоді ж зареєстрували 4 жертви COVID-19 (в Луцьку — 3 та Камінь-Каширському
районі — 1). Стільки ж хворих
померло і попередньої доби (у
Володимир-Волинському районі — 3, на Ковельщині — 1).Заповненість «ковідних» ліжок у нашій області цими днями становила 30,1%. Усього у волинських
лікарнях перебувало 359 пацієнтів, хворих на COVID-19,
та ще 106 — із підозрою.
Не секрет, що наші люди
справді йдуть до лікарів лише
тоді, коли вже край і терпіти несила. За словами провідного
інфекціоніста Ольги Голубовської, зараз ситуація спокійніша, проте кількість українців, які
потрапляють у шпиталі з важкою
формою COVID-19, навпаки,
збільшилася.
Тому МОЗ закликає всіх
робити тести на виявлення
COVID-19 у разі виникнення будь-яких симптомів ГРВІ.
Зі свого боку лікарі повинні направити на безкоштовне обстеження як пацієнтів із респіраторними ознаками, так і осіб,
які перебували у контакті з хворими на COVID-19. Зі скаргами
щодо відмови можна звернутися у контакт-центр МОЗ за безкоштовним номером телефону
0-800-60-20-19. n

4 січня поблизу села Велика Омеляна Рівненського району
сталася дорожньо-транспортна пригода із летальним наслідком. Поліцейські попередньо з’ясували, що водій автомобіля Toyota
Tundra із невстановлених поки що причин з’їхав з проїжджої частини й
опинився у кюветі. Медики «швидкої» лише констатували смерть кермувальника – 53-літнього жителя Рівненщини. Тіло чоловіка направлено в морг для
проведення судово-медичної експертизи, котра встановить остаточну причину смерті.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua
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n Журналіст досліджує проблему

Нововолинські шахти
перетворимо на музеї?
Яка перспектива очікує вугільні підприємства краю
Колаж volyn.com.ua.

В останні роки шахтарське питання стало мало
не топтемою. Минулого високосного року гірники
страйкували й голодували під землею, перекривали
дороги, пікетували Кабмін та Офіс Президента України,
збиралися на брифінги в стінах Верховної Ради
Алла ЛІСОВА

першій половині грудня шахтарі двох діючих
шахт Нововолинська
влаштували акт непокори —
відмовилися підніматися
на поверхню і залишалися
кілька днів під землею. Мітингували в адмінприміщенні ДП
«Волиньвугілля», вимагаючи
погашення боргів та звільнення керівництва. І після кожної акції протесту їм кидали,
як псові кістку, якусь дещицю
зароблених коштів.
Але повного очікуваного
результату досягнуто не було.
Навіть незважаючи на те, що
в кінці року нововолинські гірники отримали за бюджетною
програмою «Реструктуризація
вугільної галузі» два солідні
транші коштів на погашення
зарплатних боргів — трохи
більше 33 і 28 млн гривень,
оптимізму щодо подальшого
функціонування галузі, в тому
числі ДП «Волиньвугілля», немає.
Непоодинокі випадки,
коли шахтар звільнився з роботи, а йому розрахункових
вчасно не виплатили. Також
не проводилися перерахунки
всіх обов’язкових податкових
платежів, через що частина
звільнених людей не може без
проблем оформити пенсію. Їм
доводиться звертатися в суд…
Це здається абсурдним,
але нововолинські шахти час
від часу відключають від енергопостачання. Його подають лише по дві години двічі
на добу, щоб відкачувати воду
із лави. Ближні до ствола насоси ще працюють, а ті, що
знаходяться на дальніх обводнених точках лави, практично
втоплені та не діють. Робота
цих підземок повністю зупинена, понад 1100 чоловік залишилися у підвішеному стані
і не знають, що буде завтра.

У

Все котиться вниз… То що ж
робити з нерентабельними
копальнями?
Врятувати ситуацію
ще можливо. Є варіанти: перекваліфікація людей на нові
професії, залучення інвесторів (безкоштовна земля,
інфраструктура), які створять
нові робочі місця, матеріальна допомога бажаючим звільнитися добровільно тощо.
На жаль, у реальності вони
не діють.
Українські чиновники їздять у закордонні відрядження
вивчати досвід, як закривали
шахти у Німеччині. Британське
посольство давало гранти
на дослідження, круглі столи,
презентації.
Заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря зазначив, що
у 2021 році уряд планує провести техніко-економічне обґрунтування трансформації

Ще вчора шахтарі «давали» план, а завтра – можуть стати безробітними...

ля. Та чи просто це зробити?
У Нововолинську вже три роки
існує той же індустріальний
парк. Але лише на папері. Потрібна конкретна стратегічна
програма, новітні заходи й,
найголовніше, — інвестора, з допомогою якого почати реалізовувати задумане.
На Луганщині, наприклад,
встановлюють сонячні панелі

моменти відзначають саме в роботі
« Негативні
державних шахт. Приватні вважають сучасними,
модернізованими та популярними. Такими,
на яких можна експериментувати.
шахт. Отримані висновки покажуть, як краще використати цю інфраструктуру, щоб
у 2022 році потенційно залучити як приватне, так і державне фінансування для відновлення цих територій. Мовляв,
завдання Мінрегіону полягає
у забезпеченні справедливої
трансформації вугільних територій, збереженні надходжень
до місцевих бюджетів, створенні робочих місць.
Проєкти з перетворення
шахт на індустріальні парки,
дослідницькі центри, логістичні комплекси або туристичні магніти планують впроваджувати у всіх регіонах, які
залежать від видобутку вугіл-

на відвалах колишньої копальні. Там є ще й позитивні приклади з використання териконів. Терикон шахти «Кремінна»
площею майже два гектари
і в породному відвалі до 10%
вугілля. Згідно з технологією,
його відокремлюють від гірської маси і залишається чиста глина. За проєктом тут же
повинні складувати і глину.
На схилах висаджують чагарники, а на верху колишнього
породного відвалу облаштовують сонячні електростанції.
На околицях Нововолинська, де розміщені терикони
шахт №№ 7,6,5, засновник
підприємства «Сонарсен»
планував переробляти поро-

n Злочин і кара

n Це цікаво

Погрожуючи розправою,
«вибивали» неіснуючі борги

Скільки ялинок продали
волинські лісівники?
58 800 штук лісових
красунь вдалося
реалізувати державним
лісогосподарським
підприємствам під час
передноворічної кампанії
Світлана ДУМСЬКА

кожним роком асортимент святкових деревець від лісівників області
збільшується. Зрізані чи живі
у горщиках, вони однаково
затребувані як традиційний

З

»

ду на будівельний матеріал.
Справа поки що загальмувалася, оскільки мешканці
навколишніх сіл не отримали
від його керівників чітких і зрозумілих відповідей щодо екологічної безпеки майбутнього
виробництва.
Окремих українських підприємців на таку дещо ризиковану ідею надихнув досвід
Польщі та Німеччини. Однак
втілити її заважають кілька
факторів. Окрім спротиву людей, бракує відповідної техніки, фахівців. Хоча, як свідчать
факти, можна було б задіяти
тих же робітників — машиністів, електрослюсарів, модернізувати під нове виробництво
шахтне обладнання. Тобто —
гірниче підприємство, тільки
на поверхні. І люди з шахт, які
не встигли вийти на пенсію,
змогли б там працювати.
Відомо, що альтернативні
джерела енергії розвиваються швидкими темпами. Однак
традиційний видобуток вугілля
все ще залишається актуальним в усьому світі. Тоді як в Європі вугільна галузь майже занепала, у Китаї продовжують
активно видобувати чорне
золото.
В Україні десятиліттями ведуться розмови про занепад
вугільної галузі та необхідність
закривати нерентабельні шах-

ти. Разом з тим наша держава
входить до 15 країн, де видобувають чорне золото. За даними
«Всесвітньої вугільної асоціації» («WorldCoalAssociation» —
«WCA»), за рахунок вугілля
в усьому світі покривається
близько 30% первинної потреби в енергії. В цілому завдяки
цьому природному ресурсу виробляється близько 41% всієї
електроенергії. Вугілля також
використовується для виробництва 70% світового обсягу
сталі. Щорічно у світі видобувається близько 7,8 млрд тонн
вугілля, з них майже половина — в Китаї. То не дивно, що
ця країна є лідером за кількістю шахт — понад 3 тисячі.
Майже однакову кількість копалень мають Індія (476) та Туреччина (740).
У США працює 46 шахт, які
у 2019 році дали 640 млн тонн
вугілля, а в Індонезії з 5-ти,
включаючи кар’єри відкритого
типу, підняли на-гора 585 млн
тонн. Натомість у Російській
Федерації працює 187 підприємств, з яких видобули 425 млн
тонн палива.
В Україні наразі діє 146 копалень. З них 67 — на непідконтрольній території, 33 —
державні, 46 — у приватній
власності. У 2019 році, за даними Всесвітнього статистичного щорічника з енергетики,
в українських шахтах видобули
всього-на-всього 27 млн тонн
вугілля.
Варто зауважити, що негативні моменти відзначають
саме в роботі державних шахт.
Приватні вважають сучасними, модернізованими та популярними. Такими, на яких
можна експериментувати.
Наприклад, у Червонограді
Львівської області вугільну
шахту «Надія» планують перетворити на індустріальний…
музей. Таке рішення прийняли у Мінрегіоні. У повідомленні
їхньої пресслужби йдеться про
те, що «завдяки зручному розташуванню, близькості до кордону та до Львова шахта може
стати першим в Україні музеєм промисловості, який буде
«відправною точкою» туристичних маршрутів. Вона має
всю необхідну інфраструктуру для створення музейного
комплексу, який демонструватиме весь промисловий
потенціал України».
То може все ж таки єдиний
вихід — за прикладом сусідньої шахти «Надія» перетворити волинські шахти на музеї? n

атрибут свята.
У передноворічний період
працівники державної лісової
охорони та груп оперативного реагування також посилено патрулювали лісові масиви з метою виявлення фактів
самовільної рубки ялинок.
На жаль, і таке трапляється.
Було складено 97 протоколів щодо незаконної заготівлі 134 святкових деревець.
Порушники сплатили штраф
та завдані збитки на загальну
суму 69 118 гривень. n

Служба безпеки України блокувала на Волині
діяльність організованого угруповання, яке
спеціалізувалося на насильницькому вимаганні
великих сум грошей з місцевих жителів
Іванна ПОЛІЩУК

а попередніми даними слідства, групу
організували троє засуджених, які відбувають
покарання у місцях позбавлення волі за вчинення
тяжких та особливо тяжких
злочинів. До банди вони

З

залучили чотирьох представників кримінальних кіл
регіону. Встановлено, що
зловмисники «вибивали»
неіснуючі борги з громадян, у тому числі з підприємців. Співробітники СБУ
задокументували декілька
фактів вимагання учасниками угруповання грошей

з потерпілих. Правоохоронці затримали двох активних членів групи під час
одержання чергової суми
«данини». У ході обшуків
у місцях позбавлення волі
та за адресами проживання фігурантів поліцейські
виявили мобільні телефони,
чорнові записи із доказами
протиправної діяльності
та незаконно отримані гроші. Відкрито провадження
за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. n

8

6 січня 2021 Середа

■ Пульс тижня

НОВИНИ З КАМЕНЯ
Дочекалися!!
nД

У Любешові збудують
житловий масив

Придбали житло дитині,
позбавленій батьківського
піклування
Любешівська селищна рада купила будинок
у Великій Глуші для уродженця села Цир
Дмитра Абрамовича

www.volyn.com.ua

Минулий рік закінчився для селища приємною подією — на вулиці
Свободи було закладено перший камінь і капсулу майбутнього
Фото Тамари УРЯДОВОЇ.

Олена ВОЛИНЕЦЬ

Катерина ЗУБЧУК

е стало можливим завдяки державній субвенції,
відповідно до якої діти–сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право на придбання житла або отримання грошової компенсації. У
даному випадку це — 386 167 гривень.
Загалом торік згідно з розподілом облдержадміністрації обсяг державної субвенції для Любешівщини
на придбання житла зазначеній категорії осіб становив
2 317,002 тисячі гривень. n

ерівник ТзОВ «Три
доньки і син», яке є замовником робіт, Ігор
Швець разом із селищним
головою Олегом Кухом виконали цю місію. Благословення на зведення будинку
просив у Господа намісник
Луцького братського Хресто–
Воздвиженського монастиря
ігумен Никодим. Він освятив
місце закладення капсули, а
також ділянки під першу багатоповерхівку. Це починання прокоментував очільник
Любешівської громади Олег
Кух, відповівши на наші запитання.
— Наскільки відомо, задум про будівництво багатоповерхівок у Любешові
зародився невдовзі після
того, як ви очолили селищну раду. Чому тільки тепер
починається його реалізація? За чим була затримка?
— Скажу насамперед, що
з ініціативою розпочати зведення багатоповерхівок у
Любешові я виступив у 2018
році на одному із засідань
сесії селищної ради. Її підтримали депутати. Я озвучив
цю ідею, зокрема при зустрічі
із Леонідом Стефановичем,
який очолює «Житлобуд-2»,
керівниками інших фірм, які
займаються будівництвом.
— Треба було довести,
що це буде економічно вигідно?
— Так. У Любешові житло
в ціні на вторинному ринку,
винаймати його дорого, тож
охочі купити квартиру в новобудові знайдуться. Крім того,
необхідно було знайти під забудову таку ділянку, яка була
б близько від мережі комунікацій — водогону, газопроводу. Лише після цього провели
громадське обговорення і
визначену площу (а це близько трьох гектарів) розбили
на три черги. Трохи більше
гектара — це і є перша черга забудови. Торги на право

Ц

На Камінь-Каширщині
поіменно молитимуться
за кожного земляка,
який служить у зоні ООС
37 мешканців району наразі перебувають на Сході
України, де боронять кордони держави
Мирослава СЛИВА

районному військкоматі надали для молитовного
поминання оновлені списки імен жителів Камінь–
Каширського району, які захищають мир і територіальну цілісність України в зоні проведення ООС (АТО).
Про це йдеться на сайті Камінь–Каширського благочиння Волинської єпархії Української православної церкви
(Московського патріархату). n

У

«Просимо відгукнутися
небайдужих людей»
У кінці минулого року поблизу селища Ворзель
Ірпінського району на Київщині водій BMW виїхав
на зустрічну смугу та зіткнувся з автівками
«ВАЗ» і «Москвич». Унаслідок цього постраждало
подружжя — Степан та Валентина Богдани —
із села Старий Чорторийськ, що на Маневиччині
Марина ЛУГОВА

ими дня волинський священник Василь Лозовицький написав на фейсбук-сторінці, що багатодітна
родина (у Богданів четверо дітей. — Авт.) опинилася в дуже скрутному становищі: подружжя перебуває на
лікуванні, маючи численні травми. «Уже зроблені перші
операції на тазостегнових суглобах, йде підготовка до
наступних. Степана та Валентину збирають по кісточках!
Є надія, що будуть ходити… Вартість операцій, які так
необхідні їм, сягає понад 300000 гривень. Сума для багатодітної сім'ї непідйомна. Тому просимо відгукнутися
усіх небайдужих людей та підтримати матеріально Степана і Валентину. Номер картки 4149 6293 1440 2132
ПриватБанк (Богдан Степан)», — йдеться у дописі.
До речі, зазначається, що сам потерпілий працював
рятувальником і не раз приходив на допомогу людям.
Сім'я їхала до Києва відвідати старшого сина Романа,
котрий нині служить у лавах Збройних сил України. n

Ц

Новий рік зустрічали
у статусі матерів-героїнь
Відповідно до Указу Президента України
від 15 грудня 2020-го 13 жительок КаміньКаширського району отримали це почесне звання
Богдана КАТЕРИНЧУК

атерями–героїнями стали Любов Балашук, Любов Гей, Марія Іванущик, Тамара Савонік із Нових
Червищ, Марія Бляшук із села Личини, Людмила
Варчук із Житнівки, Юлія Величко, яка мешкає у Камені–
Каширському. Почесного звання удостоїлися також Світлана Дем’янчук і Надія Мацик із Воєгощі, Валентина Федорова з Гути–Боровенської, Галина Хомич із Радошинки,
Валентина Шумик із Ворокомлого. У статусі матері–героїні
зустрічала Новий рік і Галина Дунайчук із села Качин, про
родину якої наша газета розповідала минулої осені в сторінці «Любить! Не любить». Публікація «А ім’я наймолодшій
нашій доньці ваша газета підказала» була присвячена сім’ї,
де в батьківській любові росте шість доньок і два сини. n

М

К

На цьому місці згодом виросте багатоповерхівка.

оренди на земельну ділянку в
районі вулиці Свободи, 58 та
Пушкіна, 27 за їхніми результатами виграла луцька фірма
— ТзОВ «Три доньки і син». З
нею селищна рада й уклала
договір на десять років з відповідною оплатою.
— І що можна вже сьогодні сказати про житловий
масив, який має з’явитися
в майбутньому в селищі?
— На трьох гектарах є за-

ду земельну ділянку, на якій
буде забудова, то вона зацікавлена в тому, щоб збудувати й продати. Тобто затягувати темпи робіт ніхто не буде.
Принаймні перший будинок,
сподіваюся, зведуть швидко.
Правда, не можу не сказати
про таке: поряд із територією,
визначеною під забудову, уже
є дві багатоповерхівки. Свого
часу, коли була криза й людям
доводилося грубки в кварти-

Любешові житло в ціні на вторинному ринку,
« Увинаймати
його дорого, тож охочі купити квартиру
в новобудові знайдуться.
»
дум звести десять багатоповерхівок не вище п’ятнадцяти
метрів, відповідно до генплану забудови. Передбачена
зелена зона, парковка для
автомобілів, дитячий та спортивний майданчики. Одне
слово, все має бути згідно з
вимогами містобудування та
архітектури.
— Перший камінь закладено. А що скажете стосовно строків будівництва
багатоповерхівок?
— Якщо фірма бере в орен-

рах змурувати, щоб опалювати житло, дехто хлівчика звів,
де не лише дрова зберігав, а
й курочок тримав. Чи гараж
для свого авто. Все це — самовільна забудова, яку доведеться знести, щоб була і
парковка, і зелена зона, про
яку вже було сказано. Одне
слово, назріває конфлікт —
уже були скарги з цього приводу. Але ми будемо говорити
з людьми, пояснювати ситуацію в інтересах спільної справи — розбудови Любешова. n

n Економіка

Обсяги видобування
торфу скоротилися
Виїзне засідання постійної комісії Волинської обласної
ради з питань екології та раціонального використання
природних ресурсів відбулося на Маневиччині.
Депутати, керівництво обласної ради та екологи
ознайомились із роботою місцевого торфобрикетного
заводу, що у структурі ДП «Волиньторф»
Олена МИТРОФАНОВА

олиньприродресурс» у лютому
2017 року отримав
4 спецдозволи на видобування торфу. Підприємство
уклало договір із ДП «Волиньторф» про виконання болотно–підготовчих робіт та видобування породи. Директор

«В

торфобрикетного заводу Володимир Щербачук розповів
обранцям громади, що, попри
значну підтримку з боку комунального підприємства, завод
сьогодні все ж переживає не
найкращі часи. «Його проєктна потужність — 30 тисяч
тонн брикетів на рік та 60 тисяч тонн торфу. Минулоріч ми
зробили 43 тисячі тонн бри-

кетів, а цьогоріч лише 23, —
каже він. — Зима у цьому році,
як і в минулому, дуже тепла,
крім того, вплинула й пандемія. Ми простоюємо через те,
що в нас немає належної реа-

у цьому році, як
« Зима
і в минулому, дуже
тепла, крім того,
вплинула й пандемія.
Ми простоюємо
через те, що в нас
немає належної
реалізації.

»

лізації», — пояснює керівник,
зазначаючи, що для більшої
ефективності потрібно, аби в
роботі постійно було близько
250 гектарів торфовищ, а не
60, як нині. n
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Чверть століття мальтійці
зігрівають серця волинян

Восьмий раз поміняла
«батарейку» на серці
Закінчення.
Початок на с. 1

Фото volyn.com.ua.

— Сама я б не справилася. Дякую Богу, що колись
привів мене до Ратнівської
організації інвалідів, яку очолює Валентина Коротинська.
Це моя ще одна родина. Марина Мажула із Замшанів, яку
всі знають як чемпіонку світу
з параканое, майстра спорту міжнародного класу й по-

продовж усіх цих літ душею служби є Віра Мефодіївна Блеккер, жінка з великим і щирим серцем,
не байдужим до чужої біди, чуйним і відкритим
для всіх. Також на чолі волинських мальтійців стоять
нині Валерій Руцький та Олександр Міщук. У найважчі
роки люди з інвалідністю, самотні старенькі, недужі діти
з нетерпінням і радістю зустрічали волонтерів із гостинцями, одержували візки, речі, предмети догляду, чекали
вантажів з Німеччини, їздили туди на лікування.
«За чверть віку у нас були і злети, і непрості часи. Проте
ми вистояли завдяки німецьким благодійникам, нашим
дорослим та юним помічникам, партнерам та людям доброї волі», — привітала мальтійців Віра Блеккер. n

У

чесну жительку Ратнівщини,
поширила оголошення про
збір коштів. Однією з перших
відгукнулася та перерахувала
тисячу гривень Тетяна Білітюк,
яка проживає у Луцькому геріатричному пансіонаті. Надходили грошові перекази й від
багатьох інших людей з інвалідністю, які мають маленькі
пенсії. Всім, хто підтримав
мене, дуже вдячна, — витирає
сльози Майя Петрівна.

яку розбив інсульт, ми одна
одну шкодуємо, одна одній
співчуваємо, — сумно усміхається наша співрозмовниця.
Хто сам пережив багато
болю, той знає, як важливо
у важку годину підтримати
недужого добрим словом,
поправити подушку, подати
склянку води… Майя Петрівна — не медик, але вміє робити ін’єкції й масаж, звикла
міряти тиск і рахувати пульс.

що цьогоріч їй здешевлять лікування
« Сподівалася,
як матері учасника війни на Сході України. Адже
син Петро 4 роки відслужив контрактником. Ніхто
не зважив на це.

»

Жити в режимі постійної
тривоги дуже непросто. Мине
рік-другий, і знову душа холоне від страху, що скоро
доведеться міняти кардіостимулятор. До того ж хворій
пожиттєво треба приймати
дороговартісні препарати.
— Віддаю пів пенсії за одну
упаковку ліків. Кожного разу
плачу, грошей шкода, бо ж іще
понад 40 тисяч гривень боргу
«висить» за попередню операцію. Було дуже серйозне хірургічне втручання на відкритому
серці. З віком стан здоров’я
погіршується. Але просити
дуже тяжко, тому стараюся заробити. Доглядаю хвору жінку,

Забудовникам каганці
вже не знадобляться?
Кілька років тому наша газета розповідала про
митарства жителів нових житлових масивів у селі
Дубове Ковельського району, які скаржилися
на відсутність електропостачання. Вирішити цю
проблему в урочищі «За пасікою» вдалося завдяки
спільним зусиллям мешканців і місцевої громади

онад десять років
тому люди одержали на цьому масиві
140 земельних ділянок для
житлового будівництва. Але
через відсутність електро-

П

Любителя «травички»
виявив собака

«Живу завдяки підтримці рідних, друзів, небайдужих людей!» –
із вдячністю каже Майя Філь.

Життя навчило. Готує здорову їжу для своєї підопічної, піклується, як про рідну людину.
І справа не тільки в тому, що
вона дорожить заробітком.
— Я переконалася: якщо
робиш комусь добро — воно
повертається. Мені багато разів люди допомагали, молюсь
за тих, завдяки кому моє серце
б’ється. Тож і я намагаюся ділитися з іншими милосердям.
Мрію, щоб в Україні на державному рівні нарешті вирішили
проблему забезпечення хворих безкоштовними кардіостимуляторами, — поділилася
заповітним бажанням на прощання Майя Філь. n

n Нарешті!

Оксана КРАВЧЕНКО

4 січня виповнилося 25 років від дня заснування
Мальтійської служби допомоги в області. Люди
з вдячністю згадують світлої пам’яті ксьондзапрелата Людвіка Камілевського і громадянина
Німеччини Гюнтера Блеккера, які заклали
її підвалини в нашому краї
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ЩОБ МЕНШЕ ПРОСИТИ,
СТАРАЮСЯ ЗАРОБИТИ»
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■ Пульс тижня

■ Добро рятує

Другим був пристрій виробництва Іжевського заводу, який «скособочив» фігуру,
випинався на тілі, утримував
сталий пульс, незалежно від
навантажень, та ще й дуже
скоро вийшов з ладу.
Із тих часів життя Майї протікає періодами — від заміни
одного кардіостимулятора
на інший. Новітні, відомих
закордонних фірм, були і залишаються недоступними,
бо коштують майже як автомобіль. Родина постійно
стягалася з останнього, але
грошей на порятунок хворої
завжди бракувало.
— Моя мама колись брала
за руку мого тоді ще маленького сина, й вони удвох оббивали пороги різних установ,
підприємств. Петрусь усім пояснював, що моє серце, як годинник без батарейки, може
зупинитися. Сестри не вилазили з кредитів на мої операції, вони в мене як ангели-охоронці, — розповідала жінка.
Скаржиться, що про державні програми допомоги людям із серцевими патологіями
чула «лише з телевізора». Сподівалася, що цьогоріч їй здешевлять лікування як матері
учасника війни на Сході України. Адже син Петро 4 роки відслужив контрактником. Ніхто
не зважив на це. Зверталася
і в обласну, і в Луцьку міську лікарні, але скрізь радили їхати
до кардіохірургів, які «ведуть»
її з дитинства. А ті вже працюють у приватній клініці…

6 січня 2021 Середа

енергії заселятися не було
як. І ось напередодні свят
очільник Дубівської громади
Роман Троцюк повідомив, що
у перших будинках в урочищі
«За пасікою» засвітилися вікна. Для цього Дубівська сільська рада виділила 400 тисяч

гривень на будівництво лінії
електропередач. Умовою для
фінансової підтримки було
створення кооперативу, який
за власні кошти повинен був
виконати частину робіт.
«Щасливі власники осель
отримали довгоочікувану
електроенергію та показали приклад для жителів інших масивів. На даний час їх
у громаді є сім. Відпрацьований механізм буде застосовуватися і надалі при достатньому надходженні податків
до сільського бюджету. Тільки
об’єднавши зусилля, можна
реалізувати такий проєкт,
вартість якого сягає 5 млн
гривень», — наголосив Роман
Троцюк. n

У пункті пропуску «Ягодин» прикордонний пес,
натренований на пошук наркотичних речовин,
допоміг викрити правопорушника
Євгенія СОМОВА

асажир рейсового автобуса, громадянин України,
1966 року народження, яким зацікавився чотирилапий, ховав на тілі три пакунки з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору. Один із них чоловік
заховав у спідній білизні, ще два — у шкарпетках. Встановлено, що знайдені майже 30 грамів «зілля» є марихуаною. n

П

Водій відшкодує потерпілій
родині чверть мільйона гривень
Ковельський міськрайонний суд задовольнив
цивільний позов матері та доньки 42-річного
волинянина, який загинув внаслідок ДТП
Власта КРИМСЬКА

лютому 2020 року на автодорозі поблизу села
Вужиськ Ратнівського району трапилася аварія.
Автомобіль збив двох пішоходів, один із яких загинув на місці. Кримінальне провадження за фактом
смертельної ДТП слідчі закрили вже через кілька місяців, бо не знайшли у діях 58-річного водія складу злочину. Страхова компанія, в якій він був зареєстрований,
виплатила потерпілій родині 18 145 грн. Однак матір
та дочка чоловіка, який загинув, подали до суду позов
із проханням стягнути з водія моральну компенсацію.
Ковельський міськрайонний суд оцінив моральну шкоду
на загальну суму у 263 710 гривень. n

У

Громади «скинулися»,
але грошей бракує
Старовижівська селищна рада повідомила, що
функціонування місцевої лікарні під загрозою
Власта КРИМСЬКА

об забезпечити утримання медичного закладу (оплата
комунальних послуг та енергоносіїв), потрібно понад
два мільйони гривень. Селищний голова Василь Камінський спільно з головою Старовижівської райдержадміністрації Максимом Приймачуком консультувалися з очільниками суміжних територіальних громад, жителі яких отримують
медичні послуги від місцевої лікарні щодо співфінансування
медичного закладу. Досягнули таких домовленостей про виділення в 2021 році коштів на утримання закладу: Старовижівська
ОТГ — 750 000 гривень; Дубечненська ОТГ — 300 000; Сереховичівська ОТГ — 200 000; Дубівська ОТГ — 185 000; Смідинська
ОТГ — 100 000 гривень. Проте цих грошей все одно замало.
Не вистачає одного мільйона гривень. Аби врегулювати це питання, селищна рада направила звернення про додаткове фінансування до Кабінету Міністрів України, Волинської обласної
та Ковельської районної рад. Відповіді поки що не отримали. n
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n З роси і води!

«Я став ректором не для того,
щоб пишатися посадою…»
Фото eenu.edu.ua.

Очільник багатотисячного
колективу Волинського
національного університету імені
Лесі Українки професор, доктор
наук Анатолій Цьось цими днями
відзначив 55-ліття. А нещодавно
минув рік з того часу, як він став
керівником найповажнішого
вищого навчального закладу
нашого краю. З такої нагоди ми й
запросили іменинника до розмови
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«УСЕ, ЩО РОБИШ ІЗ ДУШЕЮ, —
ПРИРЕЧЕНЕ НА УСПІХ»

— Анатолію Васильовичу, редакція «Газети Волинь» по–сусідськи
щиро приєднується до вітань і побажань, з яких для вас почався січень.
Гарну можливість щороку «стартувати» у супроводі віншувань подарувала вам матуся…
— Безмежно їй вдячний. Я виріс у
простій сільській родині, був найстаршим із шести дітей. І головне, що нам
могли дати батьки, — вміння не боятися
труднощів. Завдяки цьому зумів у юності
реалізувати заповітну мрію — став студентом вищого навчального закладу, з
яким згодом пов'язав усе своє життя. І
тоді, коли першокурсником долав прогалини у знаннях, і потім, коли писав
наукові роботи, готувався до захисту
дисертацій — завжди мені допомагали
мамині уроки працелюбства.
— Кажуть, високе крісло автоматично збільшує кількість друзів. Ви
це відчули?
— Щоденно маю нагоду запізнатися з десятками людей, вирішуючи різні питання. Природно, коло знайомств
постійно розширюється. І у день народження було багато дзвінків, привітань.
Усім щиро дякую. Але кількість справжніх друзів не залежить від посади, вони
поруч і у свята, і в будні.
— Майже половина січня — вихідні, проведете їх десь на гірськолижному курорті чи в теплих краях?
— Мені добре й на рідній Волині.
Перші дні року провів на Світязі, а Різдво завжди святкую з рідними, поїдемо
у село до мами. Як батько трьох дітей,
почуваюся щасливим, коли збираємося
вдома всі разом за великим столом.
— Усім нам властиво, озираючись
на прожитий рік, оцінювати зроблене, радіти або, навпаки, скаржитися на якісь обставини. Тим більше,
що 2020–й був високосним та ще й
коронавірусним. А для вас яким він
видався?

«Бренд нашого університету поєднує віковічні традиції освіти на Волині та сучасні
високотехнологічні новації», – наголошує Анатолій Цьось.

— Гріх нарікати. Минулого року народився мій третій онук. Хіба може бути
більша радість!? І в роботі нам вдалося,
всупереч карантинним обмеженням,
реалізувати намічені плани, задуми.
Зокрема, ми відновили історичну справедливість і повернули університету рідну йому назву. Знаю не з чужих слів, що
такою була воля більшості інтелігенції,
всіх небайдужих краян, для яких Лесин
виш завжди асоціювався із Волинню.
Торік відзначили його 80–літній ювілей,
провели урочисту академію. Створили
нове програмно–нормативне забезпечення університету: статут, стратегію
розвитку, програму її реалізації, типові
контракти для працівників, положення
про рейтингове оцінювання викладачів.
Це стимулює, заохочує до вдосконалення. Приємно, що нам вдалося зміцнити
свої позиції у багатьох рейтингах. Отож
минулий рік дав мені нагоду ще раз переконатися: усе, що робимо із душею,
— приречене на успіх.

інші мрії у мене мають вигляд задумів,
планів, які щоденно втілюємо у життя.
Наприклад, для мене дуже важливо виправдати довіру студентів, їхніх батьків.
Минулого року під час вступної кампанії
ми виконали верхні межі державного замовлення: до нас прийшли обдаровані
молоді люди з високими балами, які хочуть здобути якісну освіту й знайти гарну
роботу. Тому розширюємо співпрацю з
бізнесом, владою, громадськими організаціями. Підписуємо тристоронні угоди у форматі студент — університет —
працедавець. Понад 170 юнаків і дівчат
залучено до дуальної освіти, у них є індивідуальний план навчання і можливість

«МРІЇ — ЦЕ ЗАДУМИ, ПЛАНИ,
ЯКІ ЩОДЕННО ВТІЛЮЄМО У ЖИТТЯ»

»

— Магія різдвяних свят у тому, що
кожен із нас, незалежно від віку й посади, в ці дні, осяяні сяйвом Віфлеємської зірки, думає про здійснення
своїх сподівань. А які у вас, якщо не
секрет, найголовніші мрії?
— Найважливіше, щоб Бог дав здоров'я рідним, колегам, усім людям.
Мали змогу вже переконатися, що це
найбільша цінність і головна передумова благополуччя, досягнення успіху. А всі

багатьох наших
« Уприміщеннях
нині тривають
ремонтні роботи. І коли
я заходжу в оновлені
аудиторії, то дуже тішуся з
того, що студентам стане
комфортніше.

поєднувати його з роботою. Ми почали
дуже хороший проєкт із InternetDevels
Віктора Левандовського, уклали угоди
з історико–культурним заповідником
«Старий Луцьк», «Волиньгазом», волинськими школами та іншими роботодавцями. Нині дуже важливо налагодити
тісні контакти з усіма громадами області, з керівництвом ОТГ.
— Бачу перед вами на столі що-

денник, сторінки якого густо списані.
Кожного дня якісь заходи, зустрічі,
наради, вирішення тих чи інших проблем. Що у «порядку денному» на
найближчий час?
— 2021–й — рік Лесі Українки, тому
активно готуємося до 150–ліття з дня
народження нашої духовної патронеси,
плануємо дуже багато цікавих заходів.
Справжньою гордістю університету стало виконання національного проєкту з
підготовки та видання повного зібрання
творів Лесі Українки. Для його реалізації багато зробили доктор філологічних
наук, професор, народний депутат Ірина
Констанкевич, проректор з навчальної
роботи Юрій Громик, науковець з Києва
Віра Агеєва, доктор філологічних наук
Сергій Романов та колектив факультету філології та журналістики. Вони працювали з оригінальними документами і
дали нам змогу пізнати геніальну поетесу, як багатогранну особистість, без тих
ідеологічних штампів, які нав'язувались
раніше.
— Чи вдається викроювати час на
викладацьку роботу?
— Я не уявляю життя без спілкування зі студентами. Дуже хочеться, щоб
якнайшвидше в аудиторіях можна було
побачити їхні обличчя. Через карантинні обмеження заняття проходять дистанційно. Але ми подбали про сучасні
технічні можливості, про належний
контроль і можемо гарантувати добру
якість навчання. Маю досвід викладання у польському університеті, можу порівняти рівень знань студентів у нас і за
кордоном. Він у нас не нижчий.
Також сьогодні понад 150 наших
вихованців навчаються за програмою
подвійного диплому, тобто паралельно
здобувають освіту в ВНУ і в одному із
вишів Європи.
— В головному корпусі університету зараз пахне фарбою…
— У багатьох наших приміщеннях
нині тривають ремонтні роботи. І коли
я заходжу в оновлені аудиторії, то дуже
тішуся з того, що студентам стане комфортніше. І реконструкція гуртожитків,
і будівництво сучасного студентського
містечка, яке хочемо цього року розпочати, це — реальні плани.
— Від чого намагаєтеся застерегти своїх студентів? Що їм хочете
побажати?
— Я часто цитую одне з повчань Володимира Мономаха: «Лінощі ж усьому
лихому — матір, що людина вміє — забуває, а чого не вміє, того ніколи не навчиться…». Радий, що до нас прийшли
розумні, цілеспрямовані, амбітні молоді
люди. Хочеться, аби вони мали змогу
здійснити свої мрії, намагаємося створити для цього найкращі умови. Я став
ректором не для того, щоб пишатися
своєю посадою, а щоб у поті чола працювати на благо рідного університету.
Його успішний розвиток — наше спільне
завдання. n

n О часи! О звичаї!

Вандали розмалювали автобус,
на якому волиняни воювали
з російськими окупантами
Нині цей транспорт стоїть на подвір’ї Ківерцівського музею. А раніше він належав
Першому батальйону територіальної оборони «Волинь», який сформували у 2014 році
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

а цьому автобусі видно пошкодження від
обстрілів із «Граду» та
стрілецької зброї. Директорка
музею Оксана Сущук каже, що
цей експонат, який розповідає
про війну на Донбасі, невідомі
розмалювали повністю. Зловмисники зробили глумливі

Н

зробили глумливі написи,
« Зловмисники
потрощили сидіння та пошкодили корпус.
написи, потрощили сидіння
та пошкодили корпус.
За словами пані Оксани,
нищити його місцеві мешканці
почали відразу, як сюди доста-

»

вили. Торік музейники зверталися до правоохоронців. Керівник районного відділу поліції Олег Бончак повідомив, що
інформацію про порушення за-

Напевно, саме через такі дикі речі ця війна триває й досі.

реєстрували і нині наглядають
за пошкодженим артефактом.
У Ківерцівській громаді ви-

рішили огородити територію
музею, щоб такі випадки не
повторювалися. n
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n Несподіваний поворот

Мама з дитиною оплатили
проїзд, а потім… їх вигнали
з тролейбуса
Пасажири скористалися е-квитком, але змушені були вийти
з транспорту. А вже іншим тролейбусом їхали стоячи, і ніхто
цьому не заперечував
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n Про це говорять

Через вибухи салютів
один собака з ляку
помер, ще одного пса —
паралізувало
Новорічна ніч для чотирилапих — завжди
потрясіння. Вони мусять страждати щоразу від
шуму піротехніки, якою забавляються на свята
небідні люди
Тетяна МЕЛЬНИК

Олена БОРИСОВА

итуація трапилася
на 15-му маршруті. Водійка «рогатого» змусила маму із сином вийти
із транспорту, мовляв, згідно
із правилами їхати можуть
лише сидячі (хоч вони були
єдиними, хто не сидів).
Лучанка їхала з дитиною
до лікаря. Поспішали, адже
треба було добратися в інший
мікрорайон, куди, до слова,
ходять не всі маршрутки, ба
більше — тролейбуси, тож
швидко сіли в п’ятнадцятку.
Після того, як скористалися
валідаторами, водійка «рогатого» через гучномовець
попросила їх вийти, мовляв,
навіть двох стоячих пасажирів
не повезе. Правила є правила, тож жінка з дитиною вийшли й пересіли в маршрутку.
І все б нічого, якби назад вони
не поверталися тролейбусом
із переповненим салоном
стоячих пасажирів, яких уже
ніхто не проганяв. Ситуація
обурила лучанку: чому в одному транспорті правила діють, а в іншому — ні.
Повертаючись додому,
вони знову сіли у тролейбус
15-го маршруту. Зупинка
за зупинкою до салону заходило все більше людей,
і не всі їхали сидячи, однак
стоячі пасажири водійку вже
не бентежили.
Така несправедливість
трапляється в громадському
транспорті Луцька часто-густо. Начальник транспортно-

Фото youtube.com.

варини дуже бояться вибухів, від ляку можуть потрапити під колеса авто, застрягти у підвалах або
й померти, особливо це стосується породистих
цуциків.
Луцька ветлікарка Яна Коханюк розповіла, як цьогоріч у місті через салюти постраждали собаки. І це лиш
випадки, про які відомо. Новорічної ночі внаслідок гучних вибухів пес лучан так злякався, що його не стало
просто на очах у господарів. В іншого через феєрверки
почались напади епілепсії. Ще одного цуцика паралізувало. Тепер, розповіла ветеринар, п’ятимісячний малий
мусить терпіти нестерпний біль і постійно плаче. Але
хіба зрозуміє це той, хто тратить тисячі гривень на новорічний «бум» і радіє з того, що викинув купу грошей
«в небо»? n

Т

С

n Вибрики «червоного півня»
Часто в нашому транспорті можна спостерігати ось таку картину...

б нічого,
« Все
якби назад вони
не поверталися
тролейбусом
із переповненим
салоном стоячих
пасажирів, яких
уже ніхто
не проганяв.

»

го управління Луцької міськради Володимир Степанов
каже, що в таких ситуаціях
передусім хотілось би сподіватись на свідомість і розуміння з боку пасажирів, аби
ті зважали на правила, що
діють, тоді й не буде інциден-

n Отак і живемо

Луцьк витратив на святкування
Нового року майже у 10 разів
більше, ніж Рівне
Жителям обласного центру Волині воно обійшлося
у понад мільйон гривень
Тетяна МЕЛЬНИК

ромадський рух «Чесно» проаналізував, мешканці якого міста заплатили за святкування Нового року найбільше — в розрахунку на одного жителя.
Найдорожчим воно було для бучан на Київщині. Там
місцева влада спонсорувала аж майже 4 мільйони гривень. У розрахунку на одного мешканця міста це приблизно по 108 гривень. У Маріуполі — 12,3 млн гривень,
по 28,3 гривні на одну особу. Дніпро — 5 млн, тобто лише
по 5 гривень на жителя. У Луцьку на святкування Новорічно-Різдвяних свят із міської скарбниці виділили один мільйон вісімдесят тисяч гривень.
Найдешевшим виявилося святкування у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні. Там його
підготовка обійшлася менш ніж в 1 гривню на особу. Цікаво, що в деяких українських містах ялинку взагалі не встановлювали, а всі заходи перенесли в онлайн-формат через
пандемію. n

Г

тів. Щодо ситуації, про яку
йдеться вище, то відповідно
до правил на час карантину
водій не повинен розпочинати рух, якщо в салоні буде
більше пасажирів, аніж дозволено. Відтак він має право вимагати, аби люди, які
не встигли сісти, покинули
транспорт. В іншому разі водій наражає себе на ризик
отримати штраф 17 тисяч.
Те, що не в усіх одиницях громадського транспорту діють
правила, радше поодинокі
випадки, і це справа часу, кажуть в управлінні, бо в Луцьку
за недотримання цих правил
вже склали постанови на двох
водіїв «рогатих». n

1 січня горохівські
рятувальники вберегли
від смерті двох волинянок
У пожежі ледь не загинули дві жительки села
Галичани
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

овідомлення про лихо надійшло до служби «101»
о 13.24, і вже за 15 хвилин до будинку, де горіла
кімната, прибули вогнеборці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру та місцевої пожежної команди селища Мар’янівка. Бійці ДСНС вивели
з будинку двох жінок — 1964 та 1962 років народження.
Потерпілі отримали опіки ІІ ступеня, але від госпіталізації відмовились. Для гасіння пожежі вогнеборці подали
водяний ствол, працювали в апаратах на стисненому
повітрі та о 14.09 ліквідували загорання.
Вогнем пошкоджено стіни, перекриття будинку, речі
в кімнаті. Ймовірна причина нещастя — необережність
при курінні. n

П

n Добра справа

Першому новонародженому
року – візочок у подарунок
1 січня у Луцьку на світ з’явилося семеро дітей. Двоє
з них — у міському клінічному пологовому будинку
Катерина ЗУБЧУК

новорічну ніч, — розповіла в телефонній розмові заступник медичного директора з неонатології цього медичного закладу Олена
Курак, — як тільки минуло 20 хвилин 2021-го, лучанка
Юлія Рамазанова народила синочка. Друга породілля —
теж мешканка обласного центру — пораділа появі на світ
свого хлопчика вже вдень.
Медперсонал пологового будинку, до речі, підготував
для немовлят, які народилися у перший день нового року,
подарунки — візочки для хлопчика й дівчинки. Оскільки цей
день був врожайним тільки на козаків, то першому з них дістався, як і передбачалося, візочок, а другому — спеціальний стіл для годування. Дівчинка ж з’явилася на світ 2 січня.
Тоді й визначився господар ще одного візочка — породілля
із села Проходи на Любешівщині Юлія Круковець.
А у Волинському обласному перинатальному центрі,
за інформацією медичного директора з неонатології та
педіатрії Миколи Гнатіва, 1 січня народилося п’ятеро діток – три дівчинки і два хлопчики. Нехай ростуть здорові
на радість батькам! n

—У

n Кримінал

Під час пиятики
20-річний чоловік
штрикнув ножем
односельця
До поліції Луцького району
надійшло повідомлення від
медиків: доставили пацієнта
з ножовим пораненням.
У справу втрутилися
оперативники
Ольга БУЗУЛУК

оліцейські з’ясували, що потерпілий — 27-річний селянин. Виявилось, що напередодні під час вживання спиртного його
вдарив ножем 20-літній знайомий.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК. Слідчі повідомили
йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального
кодексу України. Йдеться про умисне
тяжке тілесне ушкодження. n
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1 Пт Прп. Іллi Муромця
2 Сб Прп. Ігнатiя, архім. Печер.
3 Нд Неділя 30 після П’ятд., перед
Різдвом. Свт. Петра, Митр.
Київського і всієї Русі, чудотв.
4 Пн Вмц. Анастасiї Узорiшительницi
5 Вт Прп. Павла, єп. Неокесарiйського
6 Ср Навечір’я Різдва Христового
(Різдвяний святвечір).
7 Чт РІЗДВО ХРИСТОВЕ
8 Пт Собор Богородицi.
9 Сб Ап., першомч. архідияк. Стефана.
10 Нд Неділя 31 після П’ятд. Прав.
Йосифа Обручника, Давида, царя,
і Якова, брата Господнього
11 Пн Прп. Іова Манявського. Прп. Йоана
Печер.
12 Вт Мц. Анисiї. Прп. Феодори
Кесарійської
13 Ср Прп. Меланії Римлянки
14 Чт Обрізання Господнє. Свт. Василія
Великого
15 Пт Передсвято Богоявлення.
Прп. Сильвестра Печер.
16 Сб Субота перед Богоявленням.
Прор. Малахії. Мч. Гордія
17 Нд Неділя 32 після П’ятд. Собор 70–ти
апп
18 Пн Навечір’я Богоявлення
(Хрещенський святвечір).
19 Вт БОГОЯВЛЕННЯ. ХРЕЩЕННЯ
ГОСПОДНЄ (Водохреще)
20 Ср Собор Йоана Хрестителя
21 Чт Мч. Антонія. Прп. Іллі Єгипетського
22 Пт Свт. Петра, єп. Севастії Вірменської
23 Сб Субота після Богоявлення.
Свт. Григорія, єп. Нисського
24 Нд Неділя 33 після П’ятд. Прп.
Феодосія Великого
25 Пн Мц. Татіани. Мч. Петра Авесаломіта
26 Вт Прп. Якова Низибійського
27 Ср Рівноап. Ніни, просвітительки
Грузії
28 Чт Прпп. Йоана Кущника, Гавриїла
29 Пт Прав. Максима, священника
тотемського
30 Сб Прп. Антонія Великого
31 Нд Неділя 34 після П’ятд.
Свтт. Афанасія та Кирила
Олександрійських

ЛЮТИЙ
1
2
3
4
5
6
7

Пн Прп. Макарія Великого
Вт Прп. Євфимія Великого
Ср Прп. Максима Спов. Мч. Євгенія
Чт Ап. Тимофія. Прмч. Анастасія
Пт Сщмч. Климента Анкирського
Сб Прп. Ксенії. Мч. Йоана Казанського
Нд Неділя 35 після П’ятд.
Свт. Григорія Богослова.
8 Пн Прпп. Марії, Йоана. Мч. Петра
9 Вт Перенесення мощей свт. Йоана
Золотоустого
10 Ср Прп. Феодосія Тотемського
11 Чт Сщмч. Ігнатія Богоносця.
Мч. Романа
12 Пт Собор свтт. Василія Великого,
Григорія Богослова та Йоана
Золотоустого
13 Сб Мч. Віктора
14 Нд Неділя 36 після П’ятд., про Закхея
15 Пн СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ
16 Вт Праведних Симеона Богоприємця й
пророчиці Анни
17 Ср Прп. Миколая Студійського
18 Чт Мц. Агафії. Свт. Феодосія
Чернігівського
19 Пт Мчч. Христини, Максима, Марії
20 Сб Прп. Луки Елладського
21 Нд Неділя про митаря і фарисея.
Вмч. Феодора Стратилата
22 Пн Мч. Никифора
23 Вт Блгв. кн. Анни Новгородської.
Мц. Валентини
24 Ср Прп. Димитрія Прилуцького.
Прав. Феодори
25 Чт Свт. Олексія Київського
26 Пт Блгв. кн. Константина Острозького
27 Сб Рівноап. Кирила, учителя
слов’янського
28 Нд Неділя про блудного сина.
Прп. Пафнутія, затв.

БЕРЕЗЕНЬ
1
2
3
4
5
6
7

Пн Мчч. Павла, Іллі
Вт Прп. Феодора Мовчальника
Ср Свт. Льва Римського
Чт Мчч. Максима, Феодота (Богдана)
Пт Блгв. кн. Ярослава Мудрого
Сб Субота поминальна (м’ясопусна)
Нд Неділя м’ясопусна, про Страшний
суд. Прп. Афанасія
8 Пн Тиждень сирний (масляний)

9 Вт Перше і друге знайдення глави
Йоана Предтечі
10 Ср Свт. Тарасія Константинопольського
11 Чт Свт. Порфирія Газького
12 Пт Прп. Прокопія Декаполіта
13 Сб Свт. Арсенія (Мацієвича)
14 Нд Неділя сиропусна, прощена.
Згадування Адамового вигнання.
Прмц. Євдокії. Мч. Антоніни
15 Пн Свт. Іова (Борецького)
Початок Вел. посту
16 Вт Мчч. Євтропія, Клеоника
17 Ср Мчч. Павла і Юліанії
18 Чт Мц. Іраїди. Прп. Марка
19 Пт Белзької (Ченстоховської) ікони Божої
Матері
20 Сб Вмч. Феодора Тирона
21 Нд Неділя 1 Вел. посту. Торжество
Православ’я
22 Пн 40 севастійських мчч. Прав. Тарасiя
23 Вт Мчч. Діонисія, Павла, Віктора,
Леоніда, Галини.
24 Ср Свт. Софронія Єрусалимського
25 Чт Свт. Григорія Двоєслова
26 Пт Мчч. Олександра, Христини
27 Сб Блгв. кн. Ростислава–Михаїла
Поминання померлих
28 Нд Неділя 2 Вел. посту. Свт. Григорія
Палами
29 Пн Сщмч. Олександра Римського
30 Вт Прп. Олексія, чоловіка Божого
31 Ср Свт. Кирила Єрусалимського

Картина Олександра ОХАПКІНА.

СІЧЕНЬ

27 Чт Прп. Микити
28 Пт Прп. Пахомія Великого
29 Сб Прп. Феодора Освяченого.
Свт. Олександра Єрусалимського
30 Нд Неділя 5 після Пасхи,
про самарянку.
31 Пн Мчч. Петра, Андрiя, Павла, Христини

ЧЕРВЕНЬ

КВІТЕНЬ
1 Чт Мц. Дарії. Прав. Софії
2 Пт Прпп. Йоана, Сергія. Мчч. Світлани,
Віктора, Олександри
3 Сб Прп. Якова. Свт. Кирила Катанського
Поминання померлих
4 Нд Неділя 3 Вел. посту,
хрестопоклонна
5 Пн Мц. Лідії. Прав. Василія
Мангазейського
6 Вт Свт. Артемія Солунського
7 Ср БЛАГОВІЩЕННЯ
8 Чт Собор архангела Гавриїла
9 Пт Мч. Феодосія. Прп. Йоана
Прозорливого
10 Сб Прп. Іларiона Нового
Поминання померлих
11 Нд Неділя 4 Вел. посту. Прп. Йоана
Ліствичника
12 Пн Прп. Йоана Ліствичника
13 Вт Сщмч. Іпатія, єп. Гангрського.
14 Ср Прп. Марії Єгипетської
«Маріїне стояння» (поклони)
15 Чт Мч. Полікарпа
16 Пт Прп. Микити. Мц. Феодосії
17 Сб Похвала Пресвятої Богородиці.
Прп. Йосифа Багатохворобливого
18 Нд Неділя 5 Вел. посту. Прп. Марії
Єгипетської.
19 Пн Свт. Мефодія Моравського
20 Вт Блгв. Петра (Сагайдачного)
21 Ср Прп. Руфа, затв.
22 Чт Прмч. Вадима
23 Пт Мчч. Максима, Олександра
24 Сб Воскрешення прав. Лазаря.
25 Нд Неділя 6 Вел. посту. ВХІД
ГОСПОДНІЙ У ЄРУСАЛИМ
(Вербниця)
26 Пн Страсний тиждень. Вел. понеділок
27 Вт Вел. вівторок. Мчч. Антонiя,
Євстафія (Остапа)
28 Ср Вел. середа. Мчч. Анастасії, Андрія,
Віктора
29 Чт Вел. четвер. Спомин Тайної вечері.
Мчч. Ірини, Леоніда, Галини
30 Пт Вел. п’ятниця. Спомин страстей
Господа Ісуса Христа.
Прп. Олександра Свірського

ТРАВЕНЬ
1 Сб Вел. субота. Прп. Йоана. Мч. Віктора
2 Нд СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ.
ПАСХА (ВЕЛИКДЕНЬ)
3 Пн Великодній тиждень. Світлий
понеділок
4 Вт Світлий вівторок
5 Ср Світла середа
6 Чт Світлий четвер. Вмч. Юрія (Георгiя)
Переможця
7 Пт Світла п’ятниця. Ікони Богородиці
«Живоносне Джерело»
8 Сб Світла субота. Ап. i єван. Марка
9 Нд Антипасха. Неділя 2 після Пасхи.
Ап. Фоми.
10 Пн Прп. Стефана Володимир–
Волинського
11 Вт Радониця (Проводи, поминання
померлих)
12 Ср Прп. Амфілохія Почаївського
13 Чт Ап. Якова Заведеєвого
14 Пт Сщмч. Макарія Київського
15 Сб Блгвв. кн. Бориса і Гліба
16 Нд Неділя 3 після Пасхи. Свв. жінок–

«Божа Мати Милостива».

ПРАВОСЛАВНИЙ
КАЛЕНДАР НА 2021 РІК
ПОЯСНЕННЯ
Календар подано за новим стилем. Умовні
позначення ієрархії свят:
ЖИРНИЙ ШРИФТ ВЕЛИКИМИ
ЛІТЕРАМИ Й ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ –
Пасха і дванадцять найбільших свят;
жирний шрифт червоним кольором –
великі свята;
жирний або звичайний шрифт червоним
кольором – неділі;
жирний або звичайний шрифт синім
кольором – особливо шановані на Волині
празники чи церковні пам’ятні дні;
жирний шрифт чорного, чи синього,
або червоного кольору – присвятки чи святі,
яких Церква виокремлює серед інших, поданих
звичайним шрифтом.
Вінчання не відправляються у вівторок,
четвер, суботу, напередодні великих і
храмових свят, протягом Великого, Петрового,
Успенського й Різдвяного постів, упродовж
святок (7–20 січня), з неділі м’ясопусної до
сиропусної включно, протягом пасхального
тижня, напередодні й у дні Усікновення
глави Йоана Хрестителя (10, 11 вересня) та
Воздвиження хреста Господнього (26, 27
вересня).
мироносиць. Прп. Феодосiя
Києво-Печер.
17 Пн Прпп. Микити, Кирила
18 Вт Мц. Ірини. Ікони Богородиці
«Невпивана Чаша»
19 Ср Прп. Іова Почаївського
20 Чт Прпп. Йоана, Михаїла
21 Пт Ап. i єв. Йоана Богослова

СКОРОЧЕННЯ
ап. – апостол, апп. – апостоли, архідияк.
– архідиякон, архієп. – архієпископ, архім.
– архімандрит, безсрр. – безсрібники, блгв.
– благовірний (-на), блгвв. – благовірні,
блж. – блаженний (-на), блжж. – блаженні,
вел. – великий (-ка), вмц. – великомучениця,
вмч. – великомученик, гл. – глас, дияк. –
диякон, єван. – євангеліст, єп. – єпископ,
затв. – затворник, зач. – зачало, ігум.
– ігумен (-ня), кн. – князь (-гиня), митр. –
митрополит, мц. – мучениця, мцц. – мучениці,
мч. – мученик, мчч. – мученики, Патр. –
патріарх, першомч. – першомученик, печер.
– печерський (-кі), прав. – праведний (-на),
прп. – преподобний, прпп. – преподобні,
прмц. – преподобномучениця, прмч. –
преподобномученик, пресв. – пресвітер, прор.
– пророк, П’ятд. – П’ятдесятниця, рівноап.
– рівноапостольний (-на), св. – святий (-та),
свв. – святі, свт. – святитель, свтт. – святителі,
спов. – сповідник, сповв. – сповідники,
сщмч. – священномученик, сщмчч. –
священномученики, стовп. – стовпник,
чудотв. – чудотворець, юрод. – юродивий.

22 Сб Перенесення мощей свт. Миколая
Чудотв.
23 Нд Неділя 4 після Пасхи, про
розслабленого. Ап. Симона Зилота
24 Пн Рiвноапп. Кирила та Мефодiя
25 Вт Прп. Діонисiя Радонезького
26 Ср Переполовення П’ятд.
Прмч. Макарія Канівського

1 Вт Прпп. Сергія Шухтомського, Йоана
Готфського
2 Ср Мч. Олександра. Свт. Олексія
Київського
3 Чт Рiвноапп. Константина i Єлени
4 Пт Мч. Йоана–Володимира Сербського
5 Сб Прмч. Михаїла
6 НдНеділя 6 після Пасхи, про сліпого.
Мчч. Стефана, Йоана. Собор
новомучеників холмських і підляських
7 Пн Третє знайдення глави Йоана
Хрестителя
8 Вт Мц. Єлени. Прп. Йоана Психаїта
9 Ср Прав. Йоана Руського
10 Чт ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
11 Пт Свт. Луки Сімферопольського
12 Сб Прп. Ісаакія, спов.
13 НдНеділя 7 після Пасхи. Свв. отців
І Вселенського Собору
14 Пн Прп. Діонисія Глушицького
15 Вт Вмч. Йоана Нового
16 Ср Мчч. Павла, Діонисiя
17 Чт Прп. Мефодія Пешноського
18 Пт Блжж. Ігоря Чернігівського,
Константина Київського
19 Сб Троїцька поминальна субота
20 НдНеділя 8 після Пасхи. ДЕНЬ
СВЯТОЇ ТРІЙЦІ. П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ
(Зелені свята)
21 Пн ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
22 Вт Свт. Кирила Олександрійського
23 Ср Свт. Йоана Тобольського
24 Чт Апп. Варфоломія i Варнави
25 Пт Прп. Петра Афонського
26 Сб Мц. Антонiни. Прп. Йоана
27 НдНеділя 1 після П’ятд. Всіх святих.
28 Пн Свт. Михаїла Київського
Початок Петрового посту
29 Вт Свт. Тихона Амафунського
30 Ср Мч. Мануїла

ЛИПЕНЬ
1
2
3
4

Чт Прп. Леонтія
Пт Ап. Юди, брата Господнього
Сб Сщмч. Мефодiя Патарського
Нд Неділя 2 після П’ятд.
Всіх українських святих,
новомучеників і сповв. ХХ ст
5 Пн Мчч. Зинона, Юліанії
6 Вт Вишгородської (Володимирської)
ікони Богородиці
7 Ср Різдво Йоана Хрестителя.
Прпп. Іова та Феодосія Манявських
8 Чт Блгв. кн. Петра
9 Пт Прп. Йоана Готфського
10 Сб Прав. Йоанни, мироносицi
11 Нд Неділя 3 після П’ятд.
Безсрр. і чудотв. Кира та Йоана
12 Пн Первоверховних апп. Петра і Павла
13 Вт Собор 12–ти апп. Волинської ікони
Богоматері
14 Ср Безсрр. Косми й Дамiана
15 Чт Свт. Фотія Київського
16 Пт Прп. Анатолiя, печер.
17 Сб Свт. Андрiя Критського
18 Нд Неділя 4 після П’ятд. Прп. Сергія
Радонезького
19 Пн Прав. Юліанії Ольшанської
20 Вт Прп. Євдокії
21 Ср Вмч. Прокопiя
22 Чт Мч. Олександра. Свт. Феодора
Едесського
23 Пт Прп. Антонiя Печер.
24 Сб Рiвноап. Ольги Київської
25 Нд Неділя 5 після П’ятд. Мчч. Феодора
та Йоана
26 Пн Собор архангела Гавриїла
27 Вт Прпп. Стефана, Онисима
28 Ср Рiвноап. кн. Володимира.
Хрещення Русі–України
29 Чт Мчч. Павла, Валентини, Юлiї
30 Пт Вмц. Марини (Маргарити)
31 Сб Прп. Йоана Багатостраждального

СЕРПЕНЬ
1 Нд Неділя 6 після П’ятд. Блгв. Романа.
Блж. Стефана
2 Пн Прор. Іллі

3
4
5
6
7

Вт Прпп. Онуфрiя й Онисима
Ср Рiвноап. Марiї Магдалини
Чт Почаївської iкони Богородиці
Пт Мчч. блгвв. кн. Бориса i Глiба
Сб Успіння прав. Анни, матерi
Богородицi
8 Нд Неділя 7 після П’ятд.
Прмц. Параскеви
9 Пн Вмч. i цiлителя Пантелеймона
10 Вт Мчч. Юліана, Євстафія (Остапа)
11 Ср Мц. Феодотії (Богдани).
Прмч. Михаїла
12 Чт Мчч. Йоана, Максима
13 Пт Передсвято Винесення хреста
Господнього
14 Сб Винесення хреста Господнього.
Свято Всемилостивого Спаса та
Богородицi. Семи мчч. Маккавеєвих.
Початок Успенського посту
15 Нд Неділя 8 після П’ятд. Першомч.
архідияк. Стефана
16 Пн Прп. Антонiя Римлянина
17 Вт Прмц. Євдокiї
18 Ср Прав. Нонни
19 Чт ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ
20 Пт Післясвято Преображення.
Прп. Пимена Багатохворобливого
21 Сб Прп. Григорiя, iконописця
22 Нд Неділя 9 після П’ятд. Тростянецької
ікони Богородиці. Ікони «Луцька
Покрова»
23 Пн Мч. Романа Римського
24 Вт Прмч. Василія. Прп. Феодора
Острозького
25 Ср Сщмч. Олександра Команського
26 Чт Прп. Максима Спов.
27 Пт Прп. Феодосія Печер.
28 Сб УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ
29 Нд Неділя 10 після П’ятд.
Післясвято Успіння. Перенесення
нерукотворного образа Господа
Ісуса Христа
30 Пн Мчч. Мирона, Павла
31 Вт Мч. Діонисія. Свт. Йоана
Константинопольського

ВЕРЕСЕНЬ
1
2
3
4
5

Ср Мчч. Андрiя, Тимофія
Чт Прор. Самуїла
Пт Прп. Аврамія Працелюбного
Сб Сщмч. Афанасiя, єп.
Нд Неділя 11 після П’ятд. Смчч. Іринея
єп. Ліонського
6 Пн Свт. Петра Київського
7 Вт Ап. вiд 70–ти Тита
8 Ср Мчч. Адрiана i Наталiї
9 Чт Прп. Пимена Великого
10 Пт Прп. Іова Почаївського
11 Сб Усікновення глави Йоана
Хрестителя
12 Нд Неділя 12 після П’ятд.
Свтт. Олександра, Йоана і Павла
Константинопольських
13 Пн Сщмч. Кипріана Карфагенського
14 Вт Початок індикту (церковне
новоліття). Прп. Симеона Стовп.
15 Ср Прпп. Антонiя i Феодосiя Печер.
16 Чт Мчч. Дорофея, Петра
17 Пт Мчч. Феодора, Юліана
18 Сб Прмч. Афанасiя Берестейського
19 Нд Неділя 13 після П’ятд. Спомин чуда
Архістратига Михаїла в Хонах
20 Пн Прмч. Макарiя Канiвського
21 Вт РІЗДВО БОГОРОДИЦІ
Ікон Софії, Премудрості Божої,
Почаївської, Холмської Богоматері
22 Ср Свт. Феодосія Чернігівського
23 Чт Прп. Павла Послушного
24 Пт Прп. Феодори. Мч. Димитрiя
25 Сб Прав. Симеона Верхотурського
26 Нд Неділя 14 після П’ятд., Передсвято
Воздвиження
27 Пн ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА
ГОСПОДНЬОГО
28 Вт Вмч. Микити. Мчч. Максима, Феодота
(Богдана)
29 Ср Мчч. Віктора, Людмили
30 Чт Мцц. Вiри, Надiї, Любові та Софiї

ЖОВТЕНЬ
1 Пт Мцц. Софії, Ірини
2 Сб Блгв. Ігоря Чернiгiвського і
Київського
3 Нд Неділя 15 після П’ятд., Мчч.
Михаїла Чернiгiвського i Феодора
4 Пн Свт. Димитрія Ростовського
5 Вт Прав. Петра
6 Ср Зачаття Йоана Хрестителя
7 Чт Прп. Феодосія Манявського
8 Пт Прп. Сергiя Радонезького
9 Сб Ап. і єван. Йоана Богослова
10 Нд Неділя 16 після П’ятд. Ап.
вiд 70-ти Марка
11 Пн Мч. Олександра
12 Вт Прп. Феофана Милостивого

13 Ср Свт. Михаїла Київського
(день ангела митрополита Луцького
і Волинського Михаїла)
14 Чт Покрова Богородиці
15 Пт Блж. Андрiя. Блгв. Анни Кашинської
16 Сб Сщмч. Діонисiя Ареопагiта
17 Нд Неділя 17 після П’ятд.
Блгв. Володимира Ярославовича
18 Пн Свтт. Петра, Олексiя Київських
19 Вт Ап. Фоми
20 Ср Прп. Сергiя Послушного
21 Чт Прпп. Пелагеї й Таїсiї
22 Пт Ап. Якова Алфеєва. Мч. Максима.
Прп. Петра Галатійського
23 Сб Свт. Амфілохiя Володимир–
Волинського. Собор волинських
свв.
24 Нд Неділя 18 після П’ятд.
Прп. Феофана
25 Пн Мч. Андроника
26 Вт Прп. Венiамина
27 Ср Прп. Миколи Святошi, кн. Луцького
28 Чт Свт. Йоана Суздальського
29 Пт Прп. Лонгина
30 Сб Прмч. Андрiя Критського
31 Нд Неділя 19 після П’ятд.
Ап. i єван. Луки

ЛИСТОПАД
1
2
3
4
5
6

Пн Прп. Йоана Рильського
Вт Вмч. Артемія
Ср Прп. Іларiона
Чт Мчч. Олександра, Анни
Пт Ап. Якова, брата Господнього
Сб Димитрівська поминальна субота.
Ікони Богородиці «Всіх скорботних
Радість»
7 Нд Неділя 20 після П’ятд.
Мчч. Маркiана, Анастасія
8 Пн Вмч. Димитрiя Солунського
9 Вт Прп. Нестора Лiтописця
10 Ср Вмц. Параскеви–П’ятницi
11 Чт Прмц. Анастасiї Римлянки
12 Пт Мцц. Зиновiї, Анастасії
13 Сб Прпп. Спиридона i Никодима
14 Нд Неділя 21 після П’ятд.
Безсрр. Косми й Дамiана
15 Пн Прп. Маркiана Киринейського
16 Вт Мч. Йосифа
17 Ср Свт. Павла (Конюшкевича)
18 Чт Свт. Григорiя Олександрiйського
19 Пт Свт. Павла Константинопольського
20 Сб Мчч. Валерiя, Євгенiя, Феодота
(Богдана)
21 Нд Неділя 22 після П’ятд. Собор
Архістратига Михаїла
22 Пн Мчч. Олександра, Антонiя
23 Вт Мчч. Ореста, Константина
24 Ср Мчч. Віктора, Стефаниди
25 Чт Свт. Йоана Милостивого
26 Пт Свт. Йоана Золотоустого
27 Сб Ап. Филипа. Свт. Григорія Палами
28 Нд Неділя 23 після П’ятд.
Мч. Димитрія
Початок Різдвяного посту
29 Пн Ап. i єван. Матфея
30 Вт Свт. Григорiя Неокесарiйського

ГРУДЕНЬ
1
2
3
4
5

Ср Мч. Романа
Чт Прп. Варлаама
Пт Мчч. Анатолiя, Йоана, Анни
Сб ВВЕДЕННЯ В ХРАМ БОГОРОДИЦІ
Нд Неділя 24 після П’ятд. Блгв.
Ярополка Володимир–Волинського
6 Пн Блгв. Олександра Невського
7 Вт Вмц. Катерини
8 Ср Сщмчч. Климента Римського й Петра
Олександрійського
9 Чт Прпп. Аліпія, Якова
10 Пт Блгв. Всеволода. Прп. Романа
11 Сб Мчч. Василiя, Григорія, Йоана
12 Нд Неділя 25 після П’ятд.
Прп. Нектарія
13 Пн Ап. Андрiя Первозваного
14 Вт Прав. Фiларета Милостивого
15 Ср Прпп. Афанасiя, Йоана, Андрія
16 Чт Прп. Йоана Мовчальника
17 Пт Вмц. Варвари і мц. Юліанії
18 Сб Прп. Сави Освяченого
19 Нд Неділя 26 після П’ятд.
Свт. Миколая Чудотв.
20 Пн Прп. Йоана, печер.
21 Вт Прп. Кирила Челмогорського
22 Ср Зачаття прав. Анною Богородицi
23 Чт Блгв. Володимира Васильковича
24 Пт Прпп. Даниїла й Луки
25 Сб Свт. Спиридона Тримифунтського
26 Нд Неділя 27 після П’ятд., святих
праотців. Мчч. Євгенiя, Ореста
27 Пн Мчч. Калиника, Филимона
28 Вт Прп. Павла Латрійського
29 Ср Блж. Феофанії
30 Чт Прор. Даниїла
31 Пт Мц. Зої. Прп. Михаїла
© Видавничий відділ «Ключі» Волинської єпархії
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n Тема №1

n У номер!

Уродженка
шахтарського міста –
Герой України
Юлія Сологуб
(на фото) загинула
в авіакатастрофі
в Ірані

www.volyn.com.ua

Фото інтернетвидання «Буг».

«Печу для бійців,
щоб жила пам’ять про чоловіка»
Волонтерка з Володимира-Волинського уже другий рік організовує
місцевих господинь на добру справу
Фото з архіву Ірини ЦИГИКАЛ.

Олена КУЧМА

В

олодимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота
Зірка» членам екіпажу
Boeing-737.
Нагадаємо, 8 січня 2020 року після зльоту
з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак
Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії
України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран–Київ. На борту перебували
176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу.
Всі вони загинули.
Серед них була уродженка Нововолинська 25-літня Юлія Сологуб. Вона працювала
бортпровідником із травня 2018 року. Повідомляється, що дівчина була заміжня. Її поховали у
Києві на Дарницькому цвинтарі. n

n На часі

Сім’ям загиблих
військовослужбовців
вручили подарунки
Малечі передали 18 презентів
Олена КУЧМА

апередодні Нового року виконувач
обов’язків начальника управління соціального захисту населення міськвиконкому Володимир Коломий спільно з директором Володимир-Волинського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Вікторією Юхимюк вручили новорічні подарунки
дітям сімей загиблих військовослужбовців.
Вісімнадцять святкових пакунків передали
від імені голови Волинської обласної державної
адміністрації Юрія Погуляйка. n

Н

n Гіркий досвід

На Іваничівщині
грабіжник погрожував
пенсіонерці розправою
Напередодні Нового року 42-річний
чоловік «розжився» грішми й харчами в
односельчанки
Ольга БУЗУЛУК

грудня під ранок в одному із сіл Іваничівського району зловмисник розбив
шибу та намагався проникнути у житло
50-літньої пенсіонерки. Жінка відчинила двері
та сама впустила чоловіка до хати. У будинку
грабіжник, погрожуючи господині розправою,
забрав із шафи 700 гривень, і, крім того, ще й
продукти. Як тільки він пішов, постраждала зателефонувала на лінію екстреного зв’язку 102 та
повідомила про пригоду. Оперативники у співпраці з дільничними офіцерами поліції з’ясували, що на чуже поласився 42-річний односелець
потерпілої. Його затримали. За фактом грабежу, поєднаним із проникненням у житло, слідчі
розпочали кримінальне провадження. Санкція
статті передбачає від чотирьох до восьми років
позбавлення волі. n

30

Софія ГАВРИЛЮК

і у підсумку привезла
машину з причепом
продуктів.

ХЛОПЦІ НА СХОДІ
МАЮТЬ ЗНАТИ,
ЩО ПРО НИХ ТУТ
ДУМАЮТЬ

Її звати Ірина Цигикал. У княжому місті
її знають як ту, що пече
для бійців. На Андрія
вона знову місила тісто, пекла, складала
в коробки і знову пекла.
У цей же час на своїх
кухнях шпорталися її колеги по волонтерству
тут же (у Володимирі),
а ще в Нововолинську
та Устилузі. Готували
«миколайчики» хлопцям
з 14-ї окремої механізованої бригади на Схід.
Навмисно запланували
на неділю, щоб на свято були максимально
свіженькими. Ірина
Цигикал хвалиться, що
цього разу, як ніколи
раніше, напекли 80 кг
ласощів, а ще ж нововолинці відправили свої
самостійно (мали багато коробок, бо долучився колектив школи № 7).
Усе поїде поштою на передову піхоті.
— Розумію, що армія
змінилася до невпізнання: зброя поліпшилася,
техніка, продовольство. Але найголовніше там — люди. Хлопці
захищають нас у спеку
і в мороз. Ми маємо їх
підтримувати, щоб сила
духу в них була міцніша
за броню.
Молода жінка пригадує, як усе починалося:
у якийсь момент минулого року вона зрозуміла, що має велику потребу допомагати людям на війні. Вона уміла
пекти, тож почала шу-

«ТРЕБА РЯТУВАТИСЯ
СПРАВАМИ»

Ірина уміє «підсолодити» життя військових.

кати однодумців. «Мою
ідею підтримала Анна
Головіна, мама загиблого солдата. Потрібен
був ресурс, то я наважи-

продавчині в магазині мені давали. Усе ж
треба: борошно, олію,
маргарин, цукор, розпушувачі. Хто ніс варен-

захищають нас у спеку
« Хлопці
і в мороз. Ми маємо їх підтримувати,
щоб сила духу в них була міцніша
за броню.
лася написати на своїй
сторінці у фейсбуці, що
є така ідея, щоб охочі
долучалися (або пекли,
або, хто може, допомагали продуктами).
На диво, багато людей
відгукнулося: і приносили складники печива,
і на вулиці передавали,

n Поїхав дах...

У Володимирі молодик
виліз на головну ялинку
Дивну поведінку юнака в новорічну ніч
зафіксувала камера відеонагляду
Сергій ВИШЕНЬКА

»

ня, хто — горішки. Ми
печемо й пересилаємо.
Вже було й таке, що рук
не вистачало», — оповідає Ірина. Особливо
дякує директорці Володимир-волинської школи № 5 Ірині Костюк, яка
переповіла про ініціативу своєму колективу

Іринина особиста
історія гірка. Її чоловік — Олексій Цигикал
— був командиром 44-ї
аpтилерійської бригади. Дивізіон реактивних
систем залпового вoгню «Cмерч» під його керівництвом брав участь
у ліквідації теpopистів
та десятків одиниць бoйової техніки, ворoжих
укріплень, складів озбpoєння та вiйськового
майна. Олексій загинув в автоаварії, коли
військові приїздили
на злагодження на Рівненський полігон навесні 2015-го…
«Чому я цим займаюся? Я вдова. Вже 6 рік,
як нема чоловіка. І мені
дуже хотілося щось
в пам’ять про нього зробити. Перший раз було
печиво для добровольців, а потім пекла безпосередньо в дивізіон,
де чоловік був командиром. Кажуть, що наші
рідні живуть, поки ми
їх пам’ятаємо, — жінка
змовкає, переводить
подих і продовжує: —
Що ми, жінки, можем?
Молитися, чекати
і у власний спосіб боротися з горем своїм.
Бо душа болить і рана
не гоїться. То щось треба робити, рятуватися
справами. Я вже зрозуміла, що треба акумулювати енергію самому: намріяв — і дій!
Мені як серце ніби казало: «Спробуй!». А яка
підтримка була і є!». n

n На службі в громади

У Нововолинській лікарні
з’явився кисневий
апарат від благодійника
Прилад слугуватиме пацієнтам дитячого
відділення
Оксана КОВАЛЕНКО

княжому місті в ніч на 1 січня стався незвичний інцидент: місцеві мешканці помітили на
святковому дереві парубка в білих кросівках.
За словами компанії друзів, які стали свідками
події, приїхали в центр, аби «випити», а наткнулися на дивакуватого хлопця, який ліз на ялинку, тож
жартома нарекли його новорічним «мауглі».
Містяни навіть зняли його на відео й опублікували запис у фейсбук-спільноті «Твій Володимир».
Частину розмови також зафіксувала вулична камера відеонагляду. Мотив такого вчинку невідомий. n

У

к повідомив міський голова Борис Карпус, кисневий концентратор у медзаклад передав підприємець Руслан
Федина. Цей пристрій виділяє кисень з атмосферного повітря. Працівники дитячого відділення розповіли, що апарат дуже потрібний,
адже допомагає дітям із хворобами органів
дихання, такими, як бронхіальна астма. «Це
достойний приклад соціальної відповідальності бізнесу», – відреагував міський голова
Нововолинська. n
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n На власні очі

Фото Сергія НАУМУКА.

Знайомтесь, найпотужніший бик нашого краю у своєму «королівстві».

Узяти себе за роги Антон
не дасть, а ось почухати
між лопатками — дозволяє!
Напередодні старту 2021-го кореспондент «Газети Волинь» відшукав
найбільшого в нашому краї бугая у підприємстві «Ратнівський аграрій»
Сергій НАУМУК

имвол цього року за
східним календарем —
Бик. А кращих, аніж у
цьому господарстві, яке вирощує м’ясну худобу, шукати
годі.
— Товариство засноване
у 2011 році. Нині обробляємо
близько 8800 га. Поголів’я
становить майже 2 тисячі голів, з них 862 — маточне поголів’я, — розповів директор
ТОВ «Ратнівський аграрій»
Валентин Бебес. — Маємо
три основні породи: шароле, лімузин та абердин–ангуська. Продаємо молодняк переважно на експорт в
Узбекистан. Там є державна
програма підтримки закупівлі племінної худоби.
Тож їдемо у село Якушів
Ратнівського району, де й
розташована ферма. А вже
там пошукаємо найбільшого
на Волині бугая.

С
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від європейських биків–репродукторів, щоб було добре
потомство.
Бугаї ходять у вольєрах.
Запитую, чи не б’ються між
собою. Ні, кожен знає своє
місце в стаді, конфлікт може
виникнути хіба, якщо один із
них довго був відсутній. Хоча
між худобою різних порід
є різниця. Якщо шароле та
абердин–ангуси більш дружелюбні, то лімузини агресивніші. Особливо сердиті
корови під час отелу. Тоді до
них краще не наближатися,
бо можуть атакувати.
— Нещодавно
продали трьох
биків різних порід:
к о ж е н
в а ж и в
більше
тонни.
Одного
бугая–
лімузина використовували понад
9 років. Але він
нам став непотрібним, бо племінні лінії могли
перехрещуватися. Тож збули, — каже Василь Мартинович, поки йдемо до найбільшого бика у господарстві,
а може, й на Волині. — Хай
краще люди покористуються, аніж такий бугай піде на
м’ясо.
Таку думку довелося почути і від керівника господар-

15

ну сіль ігнорує. А от почухати себе між лопатками дає
залюбки, бо сам туди не добереться. І поки тру кудлату
шерсть, подумки загадую
бажання: ану ж збудеться.
Все-таки символ року!
В іншому вольєрі доглядач Сергій Горбач підходить
до бика Сніжка породи шароле. Могутній велетень
нахилив голову і слухає, як
його чухають. У якийсь момент Сергій гладить тварину
по спині і застрибує на бика.
Той мирно стоїть і навіть не
реагує на такі витівки.
— Підійшов до мене — я
його почухав. Тоді він став за
мною ходити, — розповідає
Сергій Миколайович про те,
як приручив бугая. — А якось
я сів на нього.
Проте сідати на себе дозволяє тільки Сніжок. Інші такого не потерплять.
Затим оглядаємо ферму.
Перш за все в око впадає
чимала кількість заготовлених кормів: гори пресованої
соломи та доглянуті силосні
ями. Худобу годують сіном,
соломою, силосом та сінажем. Молодняк та бички отримують ще й відходи зернового виробництва та концентровані корми. А з квітня
по вересень стада пасуться
на природі. Адже на Поліссі
для цього є всі умови. Притому кожна порода пасеться
окремо, щоб не змішувалися. Взагалі відчувається, що
племінна робота на підпри-

ми біля вольєра, де мирно жує жвачку
« Ось
Антон. Цей бик породи лімузин важить близько
900 кілограмів. Він і є найбільшим. Справжній
тобі символ наступного року.

»

Валентин Бебес (праворуч) та Василь Левчук шкодують пускати під ніж
племінну худобу.

— Вік цих тварин — 14–15
місяців. Частину з них використовуватимемо для парування. Ось в одного у вусі
блакитна бирка — це означає, що він чистопородний
шароле. Червоною поміча-

ємо тварин, отриманих від
штучного запліднення. Це
дуже зручно і швидко для
ідентифікації, — показує
завідувач ферми Василь
Левчук. — Найкращих корів
осіменяємо штучно спермою

ства: мовляв, шкода здавати
племінну худобу на забій.
Туди потрапляють хіба з 50
голів вибракуваних зі стада.
І ось ми біля вольєра, де
мирно жує жвачку Антон.
Цей бик породи лімузин важить близько 900 кілограмів
(трохи схуд, бо парувався
з коровами у стаді). Він і є
найбільшим. Справжній тобі
символ наступного року.
Завідувач ферми підкликає
Антона. Той не одразу і поволі підходить до годівниці.
Запропоновану мною круп-

ємстві поставлена на належному рівні.
— Над тим, щоб усе
так гарно виглядало, треба дуже багато працювати.
Сюди вкладено чимало труда, — каже Валентин Васильович. — Можна було б і
збільшувати поголів’я. Але
це потребує великих коштів.
А держава не дуже поспішає
підтримувати м’ясний напрям скотарства. n
Більше фото та відео – на сайті
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n Таланти з глибинки

Артурового бичка
визнали найкращим
Учень Ку
Куснищанської школи, що на Любомльщині, переміг
обласному конкурсі власноруч виготовлених екоіграшок
в обласн
Євгенія ЖУРАВСЬКА
Євгені

ого організувало Волинське обласне
управління лісового і
мисливського господарства,
мисли
а також
організація профтак
спілки
спілк працівників лісового
господарства
та Товариства
госпо
лісівників
України. До участі
лісів
у заході
запросили членів
за
учнівських
лісництв та шкоучні
лярів
ляр області.
Усі роботи, представлені
на перший етап конл
курсу,
заслуговували
к

Й

уваги і претендували на перемогу. Однак за рішенням
журі перше місце в обласному конкурсі на кращу новорічну екоіграшку, виготовлену власноруч, здобув Артур
Хоміч (на фото), вихованець
Куснищанського КЗ «Будинок
дитячої творчості Любомльської міської ради». Хлопець
виготовив із трави символ
року — симпатичного бичка
та маму корівку. Його, а також
інших призерів конкурсу буде
нагороджено цінними подарунками. n

Після першого етапу
конкурсу журі відібрало
90 робіт, а перемогла –
Артурова!
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n Шок!

n У всіх на вустах

Троє волинян катували, а потім
хотіли підпалити живцем
подружжя з Рівненщини

Чоловік облився соляркою
і підпалив себе
На Рівненщині 3 січня о 07.57 на спецлінію «101»
надійшло повідомлення про пожежу у приватному
господарстві в Костополі
Ірина ПАСІЧНИК

ятувальники в апаратах захисту органів дихання та зору увійшли у вщент задимлений будинок.
У кімнаті горіли речі домашнього вжитку. На підлозі
за диваном виявили чоловіка, якого винесли на свіже повітря та передали бригаді швидкої медичної допомоги.
На гасіння було подано водяні стволи. О 08.20 пожежу
було локалізовано, а о 08.40 повністю ліквідовано. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив меблі
у житловій кімнаті. Будинок вдалося врятувати.
Як з’ясувалося, господар 1971 року народження поки
з невідомих причин узяв каністру з дизельним пальним,
облив речі в кімнаті і себе й підпалив усе. Наразі він з опіками знаходиться у Березнівській центральній районній
лікарні. Усі обставини даної події встановлюються. n

Кривдники постануть перед судом. Їм загрожує від
7 до 12 років

Р

n Героям слава!

У Рівному помер останній
учасник бою під Гурбами
Василь Кирилюк
(позивний «Ясен»)
відійшов у Вічність
на 97 році життя (на
фото)

Фото rivnepost.ua.

Мирослава КОЗЮПА

овстанець народився 28 листопада 1924 року
у селі Дермань Друга, що на Здолбунівщині. Закінчив польську семирічну школу
в 1939 році, в 1941-му —
два класи гімназії. Відмовившись їхати на роботу до Німеччини, 1942-го перейшов на нелегальне становище
в ОУН до юнацької сітки, котра займалась пошкодженням німецьких телефонних мереж, розвідкою та зв’язком між підрозділами. В 1943-му був залучений до розвідки УПА. Наступного року Василя Кирилюка заарештували, покарання відбував у концтаборах Воркути
та Печори. Його рідного брата та родичів закатували
енкаведисти, господарство пограбували та спалили,
родину ж, без суду та слідства, депортували.
Повернувшись із заслання, здобув вищу освіту, працював на підприємствах харчової промисловості Рівного
та області. У часи незалежності був активним учасником
масових заходів із вшанування подвигів упівців. 25 липня 2013 року Рівненська міська рада ухвалила рішення
про присвоєння пану Кирилюку відзнаки «За заслуги
перед містом»І ступеня. n

П

n Трагедії

У водоймі виявили мертву
жінку, а в замкненій
квартирі — чоловіка
Обставини смертей з’ясовують правоохоронці
Ірина ПАСІЧНИК

перший день січня в озері Басів Кут неподалік
берега в Рівному перехожий побачив тіло і повідомив до поліції. Труп 62-річної місцевої жительки доставили в морг для проведення судово-медичної
експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.
Відомо, що жінка мала проблеми зі здоров’ям. Вона
пішла з дому напередодні, її розшукували родичі.
А 3 січня у Вараші о 19.31 співробітники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини виїжджали
на допомогу працівникам поліції. Правоохоронці повідомили, що власник однієї з квартир не відчиняв двері. Бійці ДСНС за допомогою автодрабини дісталися
на сьомий поверх та через балкон увійшли до помешкання, де виявили мертвого власника. n

У
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Олена МИТРОФАНОВА

ловмисники у балаклавах проникли до будинку
49-річного жителя села
Ждань та його 48-річної дружини. Двері були не замкнені, тож ті безперешкодно потрапили до оселі.
Нападники зв’язали подружжя, яке вже спало, кабелем та мотузкою. Вимагаючи
гроші, били руками й ногами
по всьому тілу, обливали паливно-мастильними матеріалами та підпалювали. Крім
того, вони погрожували пістолетом і калічили ножем.
Перевернувши та обшукавши все у будинку, грабіжники
заволоділи двома мобільними телефонами, 26 000 гривень, 400 доларами США,
шістьма одиницями золотих
виробів загальною вартістю
40 000 грн.
Людям вдалося звільнитися та зателефонувати
до сина, який повідомив про
це поліції та викликав «швидку». Медики діагностували
у жінки закриту черепно-мозкову травму, різану рану плеча, лопатки та вуха, термічний опік шкіри та гематоми
тіла. У чоловіка — закриту
черепно-мозкову травму, забій носа, садна руки та ноги.
Невдовзі правоохоронці
встановили підозрюваних.

З

Навіть у пральній машині шукали гроші...

зв’язали
« Нападники
подружжя, яке вже
спало, кабелем
та мотузкою.

19-ти та 21-річного жителів
селища Любешів, що на Волині, затримано, а їхнього
37-річного спільника із Любе-

n «Любов до гроба»

Під час п’янки
цивільна дружина
убила чоловіка
Смертельний удар ножем в груди
нанесла 31-літня жителька селища
Рокитне своєму 27-річному
співмешканцю. Поліцейські
затримали її одразу після скоєння
злочину
Мирослава СЛИВА

вечері вони обоє випивали разом із
знайомими у будинку. Між чоловіком
та жінкою стався конфлікт, під час
якого цивільна дружина схопила кухонний ніж і вдарила ним чоловіка. «Швидку»
потерпілому викликала одна із присутніх.
Врятувати життя 27-річному жителю Рокитного не вдалося – він помер у приймальному відділенні лікарні.
Убивцю затримали. У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного вбивства, суд задовольнив
клопотання слідчих та обрав підозрюваній
запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою строком на 60 діб. Хоч жінка і щиро
кається у скоєному та запевняє, що не бажала вкоротити життя чоловіку, їй загрожує
від 7 до 15 років позбавлення волі. n

В
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шівського району оголошено в розшук: правоохоронці
вручили йому повідомлення
про підозру, однак на судове
засідання щодо обрання запобіжного заходу того ж дня
він не з’явився. За фактом
розбійного нападу, вчиненого за попередньою змовою
групи осіб, поєднаного із насильством, розпочато досудове розслідування. n

Такі реалії

Уже двічі у новому році
горіли поїзди
Жертв та постраждалих серед
пасажирів та персоналу немає
Мирослава КОЗЮПА

січня після обіду в Здолбунові виникла
пожежа у неексплуатованому вагоні
електрички. До гасіння було залучено
дві автоцистерни, один пожежний потяг та
15 вогнеборців. Полум’я знищило чотири
дерев’яні лавки, електрообладнання, вагонну перегородку, вікна, пошкодило обшивку
вагона. Причина пожежі та розмір збитків
встановлюються.
А наступного дня на залізничній станції міста Радивилів під час руху загорівся
електропоїзд сполученням Миколаїв–Івано-Франківськ–Рахів. Прибувши до місця
виклику, рятувальники встановили, що
займання трапилося в кузові номер 1, другої
секції в районі мотор-компресора редуктора
у середині кузова локомотива. У 12 вагонах
перебувало 228 пасажирів та 26 провідників.
Усіх подорожуючих евакуювали працівники
поліції і залізниці. За допомогою вогнегасників пожежники оперативно ліквідували
загорання та подали водяний ствол на охолодження мотор-компресора. Біди вдалося
уникнути. n

1

www.volyn.com.ua

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

n Світ захоплень

«Якась невидима сила спонукає мене брати
в руки олівці чи фарби і писати ікони»
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

Закінчення.
Початок на с. 24
Алла ЛІСОВА

«СВІЙ ОБРАЗ МАТЕРІ БОЖОЇ
«СЕМИСТРІЛЬНА» ОСВЯТИЛА
У ЦЕРКВІ І ПОВІСИЛА БІЛЯ
ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ»

— Якось прочитала, що в кожному домі має бути образ Матері
Божої під назвою «Семистрільна».
Вона — захист від усіх недоброзичливців, які можуть зашкодити
кожній родині. Ця старовинна ікона вважається однією з найсильніших і заслуговує почесного місця
в домі. Постановила собі, що намалюю. І вийшла вона такою проникливою, якою мені й бачилася.
Освятили її в церкві, повісили біля
вхідних дверей удома.
Потім захотілося створити образ
святого Миколая Чудотворця. Маринка вважає його одним із найвдаліших. Тому й подарувала своєму
класу в Нововолинському обласному ліцеї–інтернаті, куди прийшла
разом із сестрою навчатися.
Розповіла дівчина ще одну історію, пов’язану з сімейними реліквіями. У їхньому домі з давніх–давен
(бабуся сказала) зберігають ікону
«Явлення Божої Матері на горі Почаївській». Її принесла давно (вже
й не пам’ятають коли) з Почаєва
прабабуся Ольга. Дівчина каже,
що ця робота далася їй напрочуд
легко і швидко — всього за один
день. Кілька днів «народжувалися»
такі, як «Віра, Надія, Любов і мати
їхня Софія», «Свята Ірина», «Свята Ніна», «Ісус Христос» та «Апостол Матвій». А інколи й тиждень
виношує в собі якусь ідею, а потім
починає її реалізовувати. Від чого
залежить темп і складність під час
малювання святих образів — не
може навіть пояснити.
— Буває, що якась невидима
сила спонукає відкласти всі справи, брати в руки олівці чи фарби й
шукати образ, щоб відтворити, —
пояснює секрет своєї пристрасті

Нововолинська ліцеїстка Марина Харчун у кожну створену роботу вкладає
часточку своєї душі.

до творення ікон Марина, яка лише
в травні минулого року зобразила
на папері першу з них.

в Бога у їхній
« Віра
родині завжди була
тим найголовнішим,
що допомагало жити,
долати труднощі й
вірити, що Всевишній
підтримує кожного, хто
Його має в серці.

»

А ось як написала про свою
ученицю педагог Наталія Вітковська: «У Нововолинському ліцеї в
10–А класі, де я є класним керівником, навчається неординарна
особистість — Марина Харчун,
художниця–самоучка, яка пише
ікони. Дівчинці лише 15 років, а її
Р Е К Л А М А

світогляд і талант перевершує зрілих людей…»
Коли запитала ліцеїстку про
те, чи мріє продовжити навчання
в цьому напрямку в якомусь виші,
вона відповіла:
— Мене приваблюють англійська
мова й фізика, хоча навчаюся, на
відміну від своєї сестри–близнючки
Тані, в гуманітарному класі. Майбутню професію ще не вибрала, але
малювати, напевно, буду завжди.
Маринка показує мені свої картини із зображенням святих, про
кожну з яких може багато розповісти, і я відчуваю, наскільки дорогими вони є для неї. Дівчина радіє,
коли рідні тішаться, що їй вдається створювати образи зі Святого
Письма. Бо віра в Бога у їхній родині
завжди була тим найголовнішим, що
допомагало жити, долати труднощі
й вірити, що Всевишній підтримує
кожного, хто Його має в серці. n
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Сійся і родися
на щастя і здоров’я!
Тривають Новорічно–Різдвяні святкування, сповнені таємничої чарівності,
радості, мрій, що їх із нетерпінням завжди чекають діти й дорослі. Вони об’єднують нас і дарують надії на краще.
Тож, вітаючи усіх волинян і жителів
великої Ківерцівської міської об’єднаної
територіальної громади, щиро зичу, щоб
цей піднесений настрій і благородний
стан душі панували в наших новоутворених громадах, у кожному колективі та
родині. Нехай Господнє благословення
буде на всіх справах, освячених вічними орієнтирами віри, надії та любові. І
всі реальні та соціально значимі проєкти
завжди знаходять милостиву Божу підтримку на благо рідної України.
Даруймо найдорожче й найцінніше:
любов і тепло наших сердець, увагу і
турботу, аби щасливих людей ставало
більше. Нехай ангели принесуть мир,
затишок і спокій, провісниця зоря засяє
милістю і ласкою Божою, а
ода подаЙорданська вода
рує молодість і силу.
ся всім
Сійся та родися
ров’я!
на щастя і здоров’я!
021 роЗ Новим 2021
ком і Різдвом Христовим!

З повагою
голова
Ківерцівської ОТГ
Олександр
КОВАЛЬЧУК.

Вітаємо!
7 січня відзначатиме день
народження мудрий, талановитий, шанований керівник
ТзОВ «Городище» Луцького
району
Анатолій Олександрович
НИКОНЮК.
Вже давно ви змужніли й цвіте ваша доля,
плодоносять любов’ю й добром усі роздолля нашого шклинського поля, що засіваєте
щедро зерном. Бажаємо вам спокою й миру
в родині, щоб щастя всміхалось при кожній
годині, тепла й шани — від добрих людей,
любові й поваги — від рідних, онуків й дітей.
Легкого вам шляху в нелегкий цей час,
Здоров’я міцного довіку.
Низький вам уклін і подяка від нас,
Ми просимо в Бога вам років без ліку.
Хай Мати Божа вас охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає
З хвилини — на годину,
з години — на літа.
Сотвори вам, Господи,
многії й благії літа.
З повагою
отець Олександр,
церковний хор, парафіяни
УПЦ села Шклинь.
Сьогодні зустріне 60–ту
зиму турботливий тато, люблячий дідусь, коханий чоловік,
житель села Бубнів Локачинського району
Анатолій Федорович
ВЛАСЮК.
Бажаємо здоров’я, якого ні за які гроші
не купити, родинного тепла, якого нічим не
замінити, поваги, яку не кожен може заслужити. Щоб поруч були ті, хто милий і дорогий твоєму серцю. Вірних тобі друзів і щирих
людей. Бажаємо бачити веселе в гіркому,
сміятись тоді, коли бринять на очах сльози,
радіти сьогоденню і не шкодувати за минулим, щоб радість, щастя, удача завжди були
поряд.
З любов’ю
та повагою
дружина Марія,
діти Андрій,
Юля із сім’ями.
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n Редакційний щоденник

Нехай праправнуки побачать
космічний поцілунок у… 2400 році!
Фото gettyimages.com.

Чим переймалася і з чого
дивувалася впродовж
р
останнього часу
асу
заслужений
журналіст
України
Катерина
ЗУБЧУК
… ЯК УСІМ НАМ ХОТІЛОСЯ
ШВИДШЕ ПОПРОЩАТИСЯ
З 2020-М

Ще десь у кінці листопада чи на початку грудня у соцмережах зустрічалися жарти на зразок такого: «Все —
ставлю ялинку, купую шампанське,
нарізую олів’є і проводжаю старий
рік». Хоч зазвичай наближення цього
моменту хочеться відтягнути надалі. Адже Новий рік — це констатація
того, що перегорнута ще одна сторінка життя, яку не повториш, не підкоректуєш (хтось підріс, подорослішав,
змужнів, а хтось, на жаль, постарів).
Але така поспішність у ситуації, в якій
ми опинилися, зрозуміла: рік, з яким
попрощалися, — добре дався взнаки.
Він же високосний і цим завжди лякає, оскільки з таким роком пов’язано
багато забобонів, прикмет (не можна
одружуватися, бо шлюб буде невдалим, чи робити якісь починання — наприклад, відкривати бізнес, бо спіткає
невдача). І якщо ці страхи «приміряти»
до 2020-го, то вони справдилися: він
приніс нам пандемію, яка в Україні забрала життя тисяч людей, а загалом
у світі число жертв коронавірусу — уже
1 мільйон 700 тисяч.
Рокові з додатковим днем у лютому люди приписують таку саму погану славу, як і чорній кішці чи п’ятниці
та ще й 13-го числа. Хоча з наукової
точки зору в цьому нема нічого містичного: просто, якби не зайва доба,
то календарний рік зрушився б
і не співпадав із Сонячним. Це дослідили ще римські астрологи.
І теорія про більшу кількість катастроф у високосний не завжди підтверджується, що можна прослідкувати за багатьма історичними подіями.
Коли «Титанік» затонув чи Тунгуський
метеорит упав? У високосні роки.
А ось кровопролитна Друга світова
війна почалася чи у Нью-Йорку сталися терористичні акти (літаки атакували
хмарочоси) — у звичайні …
Символом 2020-го за східним календарем був Білий Щур. Нас, пригадую, тішило вичитане про цю тваринку: вона — розумна, цілеспрямована,
терпляча. Про розум і цілеспрямованість не говоритиму, а ось те, що всіх
нас зробила терплячими, то це точно. Чи думали ми, що станемо не-

21 грудня 2020-го світ спостерігав, як Сатурн і Юпітер ніби торкались одне одного –
насправді між ними були мільйони кілометрів.

розлучними з масками, що у зв’язку
із карантинними обмеженнями люди
змушені будуть сидіти по домівках,
як ті миші (миші, які з тої ж родини
гризунів, що й щур, позаганяли усіх
у їхні «нірки»)? Тому-то й хотілося якнайшвидше попрощатися зі старим
роком і зустріти новий. У кінці грудня
у соцмережах якийсь дотепник написав: «Якщо ви не дуже відчуваєте
наближення свят, то не переживайте.
Головне в цьому році — відчувати запахи»…

…ЗУСТРІЧАМИ З ФЕЙСБУЧНИМИ
ДРУЗЯМИ

Хоч сьогодні й можна почути нарікання на те, що соціальні мережі
замінили живе спілкування (замість
того, щоб зустрітися з ровесниками
й поганяти м’яча, підлітки сидять в інтернеті), все ж вони мають і багато
своїх плюсів. І один з них — можливість не втрачати зв’язок із людьми,
які десь далеко від нас. Або знайти їх,
як сталось у мене. Якось, зайшовши
у фейсбук, побачила запит на дружбу

з додатковим днем у лютому люди приписують таку саму
« Рокові
погану славу, як і чорній кішці чи п’ятниці та ще й 13-го числа.
Хоча з наукової точки зору в цьому нема нічого містичного:
просто, якби не зайва доба, то календарний рік зрушився б
і не співпадав із Сонячним.
І ми вже думаємо-гадаємо, що ж
то несе рік, символом якого за східним календарем є благородний,
як його характеризують, і працьовитий Білий металевий Бик? Нам уже
так хочеться зустрічатися, як зазвичай, з родиною, не переймаючись соціальною дистанцією. Тим більше, що
йдуть Різдвяні свята, тож як не погостювати й не заколядувати?! Тому-то
і догоджали благородному Бикові.
У новорічну ніч, жінки, думаю, за порадою астрологів, одягали сукні
в пастельних тонах, наклавши табу
на червоний колір, аби не дратувати його. Може, це баєчка, але чого
не зробиш, аби 2021-й був удачливим, не скупився на любов і головне — на міцне здоров’ячко.

»

від Оксани Кріл. Прізвище мені нічого
не говорило, невеличке фото — теж.
Тож уже хотіла «йти» далі. І так би й зробила, якби не звернула уваги, що в нас
є один спільний друг — відомий поет,
прозаїк (не перераховую всіх його регалій) Ігор Павлюк, до творчості якого
ставлюся з особливою повагою.
Одне слово, прийняла я в друзі,
як здавалося, незнайомку Оксану.
А за якусь мить уже читала у приваті: «Привіт, Катя! Я дуже рада, що ти
відгукнулася. Скільки років минуло,
як ми не бачилися?!». Ось тоді зрозуміла, що знайшла майже через пів
століття Оксану Депо — свою подругу ще по Рожищі, де працювала після
школи в районній газеті, а потім спільним містом нашого студентства став
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старовинний Львів (прізвище вона поміняла в заміжжі). Закінчивши університет, я повернулася на Волинь. Якось
так склалося, що загубили одна одну
у вирі життя. Давно була думка дізнатися, як склалася доля Оксани. І ось —
такий подарунок. Було відновлено
хоча б віртуальне спілкування (розпитати і розказати є що). Буде й зустріч.
В усякому разі я цього дуже хочу, адже
побачитися з подругою з юності —
це ніби на якусь мить повернутися
в минуле, яке хоч-не-хоч не відпускає
й «навідується» у спогадах.
Якщо про зустрічі у фейсбуці говорити, то завдяки їм можу слідкувати за творчістю вже згаданого Ігоря
Павлюка — свого земляка: малою
батьківщиною він вважає село Ужова
на моїй рідній Рожищенщині — виростили його дід і баба (мама померла
через 10 днів після народження сина).
Мимоволі згадую, як років 30 тому Ігор
Павлюк, на той час студент факультету
журналістики Львівського університету, проходив практику в нашій газеті.
А сьогодні шанувальники «Волині» періодично можуть прочитати його поетичні рядки про кохання в сторінці «Любить! Не любить», які він охоче надав
на прохання ведучої.
А як приємно була вражена, коли
почула спів пана Ігоря! «Люблю співати, — написав. — Соромлюся співати напоказ… Але комплекси треба
долати…» І заспівав «Ой, чий то кінь
стоїть».У численних коментарях були,
як мовиться, бурхливі аплодисменти.
Може, майстер з вокалу і знайшов би
якийсь ґанж («не ту» нотку), але ж відгукнулися не спеціалісти, а ті, кого поет
розчулив, співаючи душею.
… ЩО ВИФЛЕЄМСЬКУ ЗІРКУ
НЕ ПОБАЧИЛА, ЗАТЕ ЗНАННЯ
З АСТРОНОМІЇ ПОПОВНИЛА

21 грудня вечірньої пори в теленовинах почула, що в 2020-му на день
зимового сонцестояння припало дуже
рідкісне явище: з усіх точок планети
можна було побачити, як Юпітер і Сатурн максимально наблизилися і злилися в одне дуже яскраве небесне тіло.
Особливо зацікавило, що деякі вчені
пов’язують описану у Біблії Вифлеємську зірку якраз із цим «злиттям».
Оскільки це явище можна було
спостерігати ще до 25 грудня,
то в наступні дні навіть намагалася знайти ту дивну зірку. За місто, звичайно, не їздила у пошуках
підходящого місця (щоб горизонт
не закривали будинки чи дерева),
а ось із балкона квартири на сьомому поверсі пробувала спостерігати
за небосхилом. На жаль, безуспішно: погода в кінці грудня була така
по-осінньому хмарна, що на небі взагалі зірки не з’являлися…
Одне слово, Вифлеємської чи
Різдвяної зірки, яка й сповістила
про народження Ісуса, не побачила.
Зате, «загуглившись», знайшла цікаву інформацію про це рідкісне явище. Отож, хто побачив цей космічний
поцілунок, як називають астрономи
злиття Юпітера й Сатурна, можуть
вважати себе щасливчиками (кажуть,
бажання, загадане в цей день, збувається). Ну а наступний такий «поцілунок» буде аж у… 2400 році. Це вже
інформація для наших пра-пра…
правнуків. n

Р Е К Л А М А

Сільськогосподарське підприємство
ТЕРМІНОВО візьме на роботу сім’ю
зооветспеціалістів зі стажем роботи!
Житлом забезпечуємо. Заробітна
плата за домовленістю.
Тел. 067 93 66 422.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території
земельної ділянки, кадастровий номер 0720883200:00:001:0201 загальною площею
11,3061 га для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств, що пов’язані з користуванням надрами, яка розташована за межами
населеного пункту Лобачівської сільської ради Горохівського району Волинської області.
Текст заяви читайте на сайті Горохівської РДА (goradm.gov.ua).
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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 Куплю автомобіль на іноземній реєстрації. Тел.: 095 76 83 339.

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 нову аеродинамічну зернову
віялку. Тел.: 068 84 52 196.
l Продам недорого трактор Т-25 в до-

брому робочому стані з документами.
Можлива доставка. Тел.: 096 80 48 733.
l Терміново продам трактор Т-40 з документами, у доброму робочому стані
(з малим напрацюванням). Можлива
доставка. Тел.: 096 72 22 134.
l Продам трактор Т-16 М 1996 року
випуску, неперефарбований, в доброму робочому стані. Можлива доставка. Тел.: 066 38 05 882.
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 дрібну картоплю, сіно, солому
в тюках, шифер б/в. Тел.: 066 26 20 423.

l Продам настоянку гриба веселка, що має протипухлинну дію. Тел.:
066 10 73 863, 097 72 59 787.
l Продам насіннєвий овес, ячмінь, картоплю (велику, насіннєву, дрібну), кормовий буряк. Тел.: 095 43 85 889.
l Продається тільна телиця у Ківерцівському районі. Отел 7 лютого
2021 року. Тел.: 099 39 49 470.
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,
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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 мінінавантажувачем «Бобкат».
Тел.: 096 80 00 567, 050 72 27 271.
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 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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Чорнобильське посвідчення серії
В№ 23.90.02, видане на ім’я Римарчук
Оксани Павлівни, вважати недійсним.
l Втрачений диплом КВ41488865 від
24.06.2011 року та додаток до нього
12ВА №012544 Київського національного лінгвістичного університету, видані на ім’я Шеверди Емілії Ярославівни, вважати не дійсними.
l Загублену картку до електронного
цифрового тахографа, видану на ім’я
Шумік Петро Павлович, та дійсну до
29.04.2021 року, вважати недійсною.

Р Е К Л А М А

Людина, яка врятувала
тисячі доль, зберегла сотні
сімей від розлучення!

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ

Завдяки сильному дару допоможе позбутися алкоголізму,
наркоманії, дитячого переляку,
нав’язливої пристрасті, жіночих
та чоловічих проблем, депресії, заїкання, а також вінця безшлюбності, заздрощів, родового негативу,
самотності, безпліддя. Їй відкриті
найсильніші знання, допоможе захистити ваш бізнес, налаштувати
особисте життя, налагодити гармонію в шлюбі, захистити дітей від
впливу вулиці та поганих компаній.
Допоможе знайти вихід від складних та безвихідних ситуацій.

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

Тел.: 0991813332,
0976492371.

Тел. 097 590 44 41
9, 16, 23 січня

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
5 січня минуло 3 роки від непоправної втрати нашого дорогого, милого і коханого сина, брата, чоловіка і татуся
Ігора Ярославовича
ДЕНИСЮКА.
Час проходить, а біль і туга від того, що тебе нема з нами, не стихають. Вічно горітиме світло твоєї доброї душі. Любов та пам’ять
про тебе ніколи не згасне у наших серцях.
Я далеко, далеко від вас. Відійшов назавжди в небуття. Прикриває мене чорний хрест, не пускає холодна земля. Ні, мене не шукайте ви тут, бо зустрітись не можемо ми. Голосів ваших рідних не чуть,
і даремно так плачете ви. Я стою біля ваших дверей, бережу ваші сни
уночі. І не виплакать всіх вам очей, не відчути моєї душі. Я у кожному
подиху вітру, який лине на ваше чоло. Я у кожному голосі пташки, що сідає
на ваше вікно. Я у шелесті ніжних берізок, у тремтінні трави й колоска. Дорогенькі,
не лийте так слізок, певне, доля така вже моя. Одиноко лежати в могилі, вам назустріч
не підійти. Не сказати ні слова дитині, не торкнутися ніжно щоки. Я стою біля тебе,
синочку, руку міцно стискаю твою. Ти пробач за гірку цю розлуку й помолися
за душу мою. Ніжно вас у обіймах стискаю, пам’ятати вас буду завжди. Прощавайте, мої дорогенькі! Пам’ятайте ж про мене і ви…
З любов’ю у спомин найріднішому
від батьків, тітки, сестри, брата, дружини, синочка та усієї родини.

Колектив Горохівського районного
суду Волинської області глибоко сумує
з приводу смерті
Ганни
Володимирівни
КОРЖ
і висловлює щирі
співчуття рідним
та близьким покійної.
Не вистачає слів,
щоб передати сум,
який чорним крилом
торкнувся не лише
сім’ї, а й інших людей,
залишивши
сльози та смуток. Вічна і світла пам’ять їй…

Президія Ради Волинської обласної організації
профспілки працівників соціальної сфери України висловлює глибоке співчуття рідним
та близьким з приводу смерті
Станіслава Михайловича
ОЛІФЕРОВИЧА
– колишнього директора Луцького геріатричного пансіонату.

Працівники редакцій «Газета Волинь» і «Горохівський вісник» щиро сумують разом із начальником відділення поштового зв’язку Горохів-1
Раїсою Іванівною Іванюк із приводу великого горя
– смерті мами
Ганни Яківни
ГУТВЕРТ.
Висловлюємо сердечні співчуття всій
сім’ї. Нехай любов і мудрість матері-героїні, берегині великої родини, оберігає вас
із Небес.

СЕРЕДА, 13 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ

НЕ БЕЗ
БЕЗ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ
l СВІТ НЕ

20-річному рівнянину серед ночі
терміново робили ПЛР-тест
Фото tsn.ua.

Наприкінці минулого
року студента Михайла
Комнацького викликали
на трансплантацію нирки
до Мінська. Молодий
чоловік уже два роки
стояв у черзі на пересадку
цього органа

санітарний
« Головний
лікар Віктор Ляшко
допоміг вирішити
невідкладну
проблему.

»

Мирослава СЛИВА

илітати до Білорусі
треба було негайно,
але для цього необхідно мати негативний тест

В

на коронавірус. Посеред
ночі та ще й у вихідний
це було серйозною проблемою. Активісти та журналісти шукали, хто б міг
допомогти хлопцю, фактично розгорнули справжню спецоперацію. Додзвонитися змогли лише
головному санітарному лікарю Віктору Ляшку.
Цього виявилось достатньо. Біля Київського лабораторного центру Михайла
чекала медик, яка спеціально вночі виїхала на роботу,
аби терміново зробити тест
хлопцю. І все завершилося
благополучно – він успішно
переніс операцію. n

Михайло Комнацький успішно переніс трансплантацію.

Програма телепередач на 11 — 17 січня
ПОНЕДІЛОК, 11 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00, 06:00, 10:55, 03:35
Енеїда 06:30 М/ф «Велика
подорож» 06:40 М/ф «Залізний
вовк» 06:50 М/ф «Історія одного
поросятка» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:10,
02:15, 05:25 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20,
01:30, 02:45 Суспільна студія
09:30, 00:15 Т/с «Гранд готель»
11:25 Телепродаж 15:10,
21:35, 23:35, 02:40, 05:50 Спорт
15:20 UA Фольк. Спогади 16:30
Т/с «Імперія» 17:30, 21:45
Д/ц «Дикі тварини» 18:55 Д/ц
«Неймовірне місто» 19:55 Д/ц
«Боротьба за виживання» 20:25
Д/с «Дика прогулянка» 22:10
Д/с «Світ дивовижних тварин»
23:45 Д/ц «Суперчуття» 04:25
Д/ф «Заміновані вірністю»

05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08.55 «Битва екстрасенсів»
(16+)
12.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.45, 17.50 Т/с «Слід» (16+)
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.25 «Хата на тата» (12+)
20.20, 22.25 Т/с «Папаньки»
(12+)

1+1
05.40, 09.25 «Життя відомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
10.20 Х/ф «ДІМ ДИВНИХ
ДІТЕЙ МІС САПСАН»
12.50 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЕ
ТАКОЮ»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.15 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
(16+)
22.50 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР»
(16+)

ICTV
05.15 Т/с «Відділ 44» (16+)
06.00 Громадянська оборона
06.55 Теорія змови
08.45 Факти. Ранок
09.10 Антизомбі
10.05 Секретний фронт
11.20, 13.15 Х/ф «ГРОШОВИЙ
ПОЇЗД» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Х/ф
«ШВИДКІСТЬ» (16+)
16.25 Х/ф «ШВИДКІСТЬ-2:
КОНТРОЛЬ НАД
КРУЇЗОМ» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.05, 21.25 Х/ф «ВИХІД:
БОГИ ТА ЦАРІ» (16+)
23.20 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СОЛДАТ-4» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20, 15.00 Орел і Решка
08.20 Вар’яти (12+)
09.30 М/ф «Монстри на
канікулах» (16+)
11.20 М/ф «Монстри на
ІНТЕР
канікулах 2»
13.00 М/ф «Монстри на
05:00, 04:55 «Телемагазин»
канікулах 3»
05:30, 22:00 «Слідство вели... з
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 21.00 Х/ф «ЗЛАМ ЧАСУ»
23.10 Х/ф «2:22» (12+)
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
МЕГА
Інтером»
09:55 Т/с «Детектив Ренуар»
06:00 Бандитська Одеса 08:25,
12:25 Т/с «Квартира невинних» 01:50 Правда життя 10:05,
14:15 Х/ф «ШЕФ»
00:40 Речовий доказ 11:15
15:50 «Чекай на мене. Україна» Інженерні ідеї 12:15, 18:05 Світ
18:00, 19:00, 03:15 Ток-шоу
дикої природи 13:15 Скептик
«Стосується кожного»
14:15 Битва цивілізацій 15:10
20:00 «Подробиці»
Таємниці королівських вбивств
21:00 Т/с «Речдок. Особиста
16:10, 21:50 Технології їжі
справа»
17:05 Смертельна Австралія
23:50 Т/с «Згадати молодість 5» 19:05 Містична Україна 19:55
01:50 Х/ф «НІЧ ЗАКРИТИХ
Секретні території 20:50
ДВЕРЕЙ»
Повітряні воїни 22:40 Земля:
сили природи 23:40 Шокуюча
УКРАЇНА
правда 02:50 Прихована
реальність 05:05 Брама часу
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
05:50 Гордість України
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
К-1
Сьогодні
06.30 «TOP SHOP»
09.00 Зірковий шлях
08.00 М/с «Юху та його друзі»
10.40 Реальна містика
08.30 «Ух ти show»
12.40, 15.30 Т/c «Філін» (16+)
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
17.00 Історія одного злочину
10.25 Х/ф «ФАНАТКИ НА
(16+)
СНІДАНОК НЕ
20.10 Ток-шоу «Говорить
ЗАЛИШАЮТЬСЯ»
Україна»
12.20 Х/ф «КОХАННЯ НА
21.00 Т/c «Жіночий лікар 5»
КІНЧИКАХ ПАЛЬЦІВ»
(16+)
(16+)
23.10 Т/c «Лист помилково»
14.30, 22.00 «Орел і Решка.
(12+)

ВІВТОРОК, 12 СІЧНЯ

Навколо світу»
16.25 «Орел і Решка. На краю
світу»
17.25 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.50 Х/ф «ЗЛОМНИКИ
СЕРДЕЦЬ» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.15 Т/с «Опер за викликом-4»
(16+)
09.50 Х/ф «СЛІДОПИТ» (16+)
11.40 Х/ф «НАВКОЛО СВІТУ
ЗА 80 ДНІВ»
13.50 «Загублений світ»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Дзвонар» (16+)
20.20 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
22.10, 23.50 Т/с «Кістки-8» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 10.00, 18.40 Топматч 06.10 Десна - Шахтар.
Чемпіонат України 08.10
Ювентус - Сассуоло. Чемпіонат
Італії 10.15 Аталанта - Шахтар
(2019 /20). Ліга Чемпіонів УЄФА
12.00 ПСЖ - Брест. Чемпіонат
Франції 13.50 Бенфіка Айнтрахт. 1/4 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 15.40, 22.30
Футбол NEWS 15.55 Рома Інтер. Чемпіонат Італії 17.45
Журнал «Man In The Middle». 4
епізод 18.55 Шахтар - Динамо
(2009 /10). Чемпіонат України
20.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра 21.40 LIVE.
Спеція - Сампдорія. Чемпіонат
Італії 23.40 Чемпіонат Франції.
Огляд туру

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 Одного разу
в Одесі 10.45, 18.45, 20.15,
21.45 Танька і Володька 11.45,
00.15 Країна У 12.15 М/ф
«Життя комах» 14.00, 16.15
Панянка-селянка 15.00,
17.15 4 весілля 22.45 Країна У.
Новий рік 23.45 Казки У 01.15
Рятівники 02.15 Щоденники
Темного (16+) 03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 05.45
Х/ф «АНАНД» 08.15, 16.55,
21.30, 03.30 «Випадковий
свідок» 08.50 Х/ф «ВИЙТИ
ЗАМІЖ ЗА КАПІТАНА» 10.35
Х/ф «БЕЗСМЕРТНІ: ВІЙНА
СВІТІВ» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 22.00, 03.00 «Свідок»
12.50 «Таємниці світу» 14.40,
03.40 «Речовий доказ» 18.20
«Свідок. Агенти» 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+) 22.30 Т/с
«Нарко» (18+) 00.45 Х/ф
«СИЛА ЗАКОНУ» (12+) 04.00
«Правда життя»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55, 03:35
Енеїда 06:30 М/ф «Дострибни
до хмаринки» 06:40 М/ф
«Знахідка» 06:50 М/ф «Казка
про богиню Мокошу» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:10, 02:15, 05:25
Новини 07:05, 08:05, 09:05,
12:00, 13:10, 18:20, 01:30,
02:45 Суспільна студія 09:30,
00:15 Т/с «Гранд готель» 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35,
23:35, 02:40, 05:50 Спорт 15:20
UA Фольк. Спогади 16:30
Т/с «Імперія» 17:30 Схеми.
Корупція в деталях 18:55, 23:45
Д/ц «Суперчуття» 19:55 Д/ц
«Боротьба за виживання» 20:25
Д/с «Дика прогулянка» 21:45
Наші гроші 22:10 Д/с «Світ
дивовижних тварин» 04:25 Д/ф
«Перехрестя Балу»

1+1
05.40, 09.25 «Життя відомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
10.25 Х/ф «АЛІСА В КРАЇНІ
ЧУДЕС»
12.30 Х/ф «БРАТИ ГРИММ»
(16+)
14.50 Х/ф «БІЛОСНІЖКА.
КАЗКА ЖАХІВ» (16+)
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.15 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА: НАЦІЯ
ІЗГОЇВ» (16+)
22.50 Х/ф «ОСОБЛИВА
ДУМКА»

ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Квартира невинних»
14:40, 15:35 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 03:25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23:55 Т/с «Згадати молодість
5»
01:55 Х/ф «УСЕ МОЖЛИВО»
04:55 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.40 Реальна містика
12.40, 15.30 Т/c «Філін» (16+)
17.00 Історія одного злочину
(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить

Україна»
21.00 Т/c «Жіночий лікар 5»
(16+)
23.10 Т/c «Дім Надії» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
08.55 «Битва екстрасенсів»
(16+)
12.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.35, 17.50 Т/с «Слід» (16+)
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.25 «Хата на тата» (12+)
20.20, 22.25 Т/с «Папаньки»
(12+)

ICTV
05.40, 20.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.15 Надзвичайні
новини
10.05 Секретний фронт
10.55, 13.15 Х/ф «ЩАСЛИВІ
НЕВДАХИ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Т/с «Пес. Новорічний
пес» (16+)
15.30, 16.15 Х/ф «ВИХІД:
БОГИ ТА ЦАРІ» (16+)
18.45, 20.55 Факти. Вечір
21.20 Т/с «Нюхач» (12+)
23.00 Х/ф «ГРОШОВИЙ
ПОЇЗД» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20, 15.00 Орел і Решка
08.20 Вар’яти (12+)
09.00 Х/ф «ШАХРАЇ» (16+)
10.50 Х/ф «ОСВІДЧЕННЯ»
(16+)
13.00 Кохання на виживання
(16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «НЕЗВИЧАЙНІ
ПРИГОДИ АДЕЛЬ
БЛАН-СЕК» (16+)
23.10 Х/ф «СХОВИЩЕ» (16+)

14.30, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16.25 «Орел і Решка. На краю
світу»
18.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.40 Х/ф «РОМАН У
ДЖУНГЛЯХ» (16+)
08.40 Х/ф «ВОЛОДАР МОРІВ:
НА КРАЮ СВІТУ»
11.05 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР. В
ПОШУКАХ СКАРБІВ
УГАРІТА» (16+)
12.55 «Загублений світ»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Дзвонар» (16+)
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
22.15, 23.55 Т/с «Кістки-8»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Олександрія - Інгулець.
Чемпіонат України 08.10
Мілан - Торіно. Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.15 Шахтар - Сосьєдад
(2013 /14). Золота колекція
Ліги чемпіонів 12.00 Монако
- Анже. Чемпіонат Франції
13.50 Аустрія - Мілан. Ліга
Європи УЄФА 15.55 Ювентус
- Сассуоло. Чемпіонат Італії
17.40 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру 18.25 Шахтар Динамо (2005 /06). Чемпіонат
України 20.45 ПСЖ - Брест.
Чемпіонат Франції 22.45
Журнал «Man In The Middle».
4 епізод 23.40 Італія Нідерланди. Ліга Націй УЄФА

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
МЕГА
Країна У. Новий рік 10.45,
06:00 Бандитський Київ 08:40, 18.45, 20.15, 21.45 Танька і
01:50 Правда життя 10:05,
Володька 11.45, 23.45 Казки
00:40 Речовий доказ 11:15,
У 12.15 М/ф «Курча Ціпа»
23:40 Інженерні ідеї 12:15,
14.00, 16.15 Панянка-селянка
18:05 Світ дикої природи 13:15 15.00, 17.15 4 весілля 00.15
Скептик 14:15, 19:55 Битва
Країна У 01.15 Рятівники 02.15
цивілізацій 15:10 Таємниці
Щоденники Темного (16+)
королівських вбивств 16:10,
03.45 Віталька 05.50 Корисні
21:50 Технології їжі 17:05
підказки
Смертельна Австралія 19:05
НТН
Містична Україна 20:50
Повітряні воїни 22:40 Земля:
05.00 «Top Shop» 06.00
сили природи 02:45 Дракула та М/ф «Повернення блудного
інші 03:35 Професія - альфонс папуги» 07.10 М/ф «Сонячний
04:20 Секти. Контроль
коровай» 07.50, 16.50, 21.30,
свідомості 05:10 Прокляття
02.30 «Випадковий свідок»
відьом
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.00 «Свідок» 09.00
К-1
Х/ф «ГРАЧІ» 10.40, 19.30 Т/с
06.30 «TOP SHOP»
«Коломбо» (16+) 12.50 «Свідок.
08.00 М/с «Юху та його друзі» Агенти» 14.40, 03.10 «Речовий
08.40 «Ух ти show»
доказ» 18.20 «Будьте здоровi»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
22.30 Т/с «Нарко» (18+) 00.30
10.50 Т/с «Мисливці за
«Легенди бандитської Одеси»
реліквіями»
04.05 «Правда життя»

06:00, 06:00, 10:55, 03:35
Енеїда 06:30 М/ф «Зерно»
06:40 М/ф «Казка про доброго
носорога» 06:50 М/ф «Лисичка
з качалкою» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10, 02:15, 05:25
Новини 07:05, 08:05, 09:05,
12:00, 13:10, 18:20, 01:30,
02:45 Суспільна студія 09:30,
00:15 Т/с «Гранд готель» 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35,
23:35, 02:40, 05:50 Спорт 15:25
Біатлон. Кубок світу. VІ етап.
Спринт 10 км, чоловіки 16:50
Д/ц «Дикі тварини» 17:25
Наші гроші 18:55, 23:45 Д/ц
«Суперчуття» 19:55, 21:45 Д/ц
«Боротьба за виживання» 20:25
Д/с «Дика прогулянка» 22:10
Д/с «Світ дивовижних тварин»
04:25 Д/ф «Ті, що вірні»

1+1
05.35, 09.25 «Життя відомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
11.15 Х/ф «ДЯДЬКО БАК»
13.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
(16+)
14.55 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ - 2»
(16+)
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.15 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА:
НАСЛІДКИ» (16+)
23.00 Х/ф «НАЙКРАЩИЙ
СТРІЛЕЦЬ» (16+)

08.20 Вар’яти (12+)
09.20 Х/ф «СНІГОВА
КОРОЛЕВА»
13.00 Кохання на виживання
(16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ЕРАГОН»
23.00 Х/ф «БАГРЯНИЙ ПІК»
(18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
09:00, 01:50 Правда життя
10:05, 00:40 Речовий доказ
11:15, 23:40 Інженерні ідеї
12:15, 18:05 Світ дикої
природи 13:15 Скептик 14:15,
19:55 Битва цивілізацій 15:10
Таємниці королівських вбивств
16:10, 21:50 Технології їжі
17:05 Смертельна Австралія
19:05 Містична Україна 20:50
Повітряні воїни 22:40 Земля:
сили природи 05:10 Гордість
України

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
10.40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14.15, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16.20 «Орел і Решка. На краю
світу»
18.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2

06.00 «Джедаі 2019»
06.25 Х/ф «ЗАГІН
СПЕЦІАЛЬНОГО
ІНТЕР
ПРИЗНАЧЕННЯ» (16+)
05:25 «Слідство вели... з
08.25 Х/ф «ВИКУП» (16+)
Леонідом Каневським»
10.25 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР.
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
ПРОКЛЯТТЯ
17:40 Новини
ГРОБНИЦІ ЕХНАТОНА»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
(16+)
Інтером»
12.15 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР.
10:00 «Корисна програма»
НЕБЕСНА ЗІРКА» (16+)
11:05 Т/с «Мене звати Мелек 2» 14.05 «Загублений світ»
12:25 Т/с «Квартира невинних» 18.15 «Спецкор»
14:40, 15:35 «Речдок»
18.50 «Джедаі»
16:30 «Речдок. Особливий
19.25 Т/с «Дзвонар» (16+)
випадок»
20.20 Т/с «Ментівські війни.
18:00, 19:00, 02:50 Ток-шоу
Харків» (16+)
«Стосується кожного»
22.15, 23.55 Т/с «Кістки-8»
20:00 «Подробиці»
(16+)
21:00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
ФУТБОЛ-1
22:00 «Місце зустрічі. Новий
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
рік»
Шахтар - Львів. Чемпіонат
04:55 «Телемагазин»
України 08.10 ПСЖ - Брест.
УКРАЇНА
Чемпіонат Франції 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.15
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Шахтар - Реал. Ліга чемпіонів
Україною
УЄФА 12.00 Беневенто 07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
Аталанта. Чемпіонат Італії 13.50
23.00 Сьогодні
Лаціо - Штутгарт (2012/13). Ліга
09.00 Зірковий шлях
Європи УЄФА 15.55 Монако
10.40 Реальна містика
- Анже. Чемпіонат Франції
12.40, 15.30 Т/c «Філін» (16+)
17.45 Чемпіонат Франції.
17.00 Історія одного злочину
Огляд туру 18.40 Шахтар (16+)
Динамо (2011/12). Чемпіонат
20.10 Ток-шоу «Говорить
України 20.30 «Суперматчі».
Україна»
Ліга чемпіонів УЄФА 20.40
21.00 Т/c «Жіночий лікар 5»
Рома - Інтер. Чемпіонат Італії
(16+)
23.10 Т/c «Компаньйонка» (12+) 22.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру 23.40 Англія - Данія. Ліга
Націй УЄФА
СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
08.55 «Битва екстрасенсів»
(16+)
11.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.40, 17.50 Т/с «Слід» (16+)
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.25 «Хата на тата» (12+)
20.20, 22.25 Т/с «Папаньки»
(12+)

ICTV
05.40, 10.05 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
12.05, 13.15 Х/ф
«УЛЬТРАФІОЛЕТ»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач»
(12+)
16.25 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.10 Секретний фронт
23.05 Х/ф «ПІСЛЯВЕСІЛЬНИЙ
РОЗГРОМ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20, 15.00 Орел і Решка

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
Країна У. Новий рік 10.45,
18.45, 20.15, 21.45 Танька і
Володька 11.45, 23.45 Казки
У 12.15 М/ф «Книга життя»
14.00, 16.15 Панянка-селянка
15.00, 17.15 4 весілля 00.15
Країна У 01.15 Рятівники 02.15
Щоденники Темного (16+)
03.45 Віталька 05.50 Корисні
підказки

НТН
05.00, 04.55 «Top Shop» 06.15
М/ф «Малюк і Карлсон» 07.05
М/ф «Парасолька на модному
курорті» 07.50, 16.50, 21.10,
02.20 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 01.50 «Свідок» 09.00
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+) 12.50 «Таємниці
кримінального світу» 14.40,
03.45 «Речовий доказ» 18.20
«Вартість життя» 22.30 Т/с
«Нарко» (18+) 00.50 «Легенди
бандитської Одеси» 04.10
«Правда життя»

ЧЕТВЕР, 14 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ

20:00 «Подробиці»
06:00, 03:35 Енеїда 06:30 М/ф 21:00 Т/с «Речдок. Особиста
«Казки про машини» 06:40 М/ф справа»
23:55 Т/с «Згадати молодість
«Як козаки на весіллі гуляли»
5»
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
01:55 Х/ф «ПОВІСТЬ ПРО
15:00, 18:00, 21:00, 23:10,
ПЕРШЕ КОХАННЯ»
02:15, 05:25 Новини 07:05,
04:55 «Телемагазин»
08:05, 12:00, 13:10, 18:20,
01:30, 02:45 Суспільна студія
УКРАЇНА
09:00 Божественна Літургія
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Православної церкви України
Україною
11:25 Телепродаж 15:10,
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
21:35, 23:35, 02:40, 05:50
23.00 Сьогодні
Спорт 15:25 Біатлон. Кубок
світу. VІ етап. Спринт 7, 5 км,
09.00 Зірковий шлях
жінки 16:45 Д/ц «Дикі тварини» 10.40 Реальна містика
18:55, 23:45 Д/ц «Супер12.40, 15.30 Т/c «Філін» (16+)
чуття» 19:55 Д/ц «Боротьба за 17.00 Історія одного злочину
виживання» 20:25 Д/с «Дика
(16+)
прогулянка» 21:45 Схеми.
20.10 Ток-шоу «Говорить
Корупція в деталях 22:10 Д/с
Україна»
«Світ дивовижних тварин»
21.00 Т/c «Жіночий лікар 5»
00:15 Т/с «Гранд готель» 04:25
(16+)
Д/ф «Сходи Якова»
23.10 Т/c «Доля обміну не
підлягає» (12+)

1+1

05.40, 09.25 «Життя відомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
11.15 Х/ф «БЕТХОВЕН»
13.00 Кріс Пенн у комедії
«Бетховен 2»
14.50 Х/ф «БЕТХОВЕН 3»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.15 Х/ф «ЛИЦАР ДНЯ»
(16+)
22.20 Х/ф «СПІВУЧАСНИК»
(16+)

ІНТЕР
05:25, 22:10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:05 Т/с «Мене звати Мелек
2»
12:25 Т/с «Квартира невинних»
14:40, 15:35 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 03:20 Ток-шоу
«Стосується кожного»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.55 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
08.55 «Битва екстрасенсів»
(16+)
12.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.40, 17.50 Т/с «Слід» (16+)
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.25 «Хата на тата» (12+)
20.20, 22.25 Т/с «Папаньки»
(12+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05 Секретний фронт
11.50, 13.15 Х/ф «6 ДНІВ»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач»
(12+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИНАПАВУК-2»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.10 Анти-зомбі
23.00 Х/ф «ЗАСІДКА» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time

П’ЯТНИЦЯ, 15 СІЧНЯ
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20, 15.00 Орел і Решка
08.20 Вар’яти (12+)
09.00 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ» (12+)
12.50 Кохання на виживання
(16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ ТА
МОГУТНІЙ»
23.50 Х/ф «ЗАЛІЗНИЙ
ЛИЦАР» (18+)

Харків» (16+)
22.15, 23.55 Т/с «Кістки-8»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Львів - Дніпро-1. Чемпіонат
України 08.10 Беневенто
- Аталанта. Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.15 Шахтар - Рома.
1/8 фіналу (2010/11). Золота
колекція Ліги чемпіонів 12.00
МЕГА
Мілан - Торіно. Чемпіонат Італії
06:00 Бандитський Київ 08:25, 13.50 Ліверпуль - Наполі (2010
01:50 Правда життя 10:05,
/11). Ліга Європи УЄФА 15.55
00:40 Речовий доказ 11:15,
Феєнорд - Зволле. Чемпіонат
23:40 Інженерні ідеї 12:15,
Нідерландів 17.45 Чемпіонат
18:05 Світ дикої природи 13:15 Італії. Огляд туру 18.40 Шахтар
Скептик 14:15, 19:55 Битва
- Динамо (2017/18). Чемпіонат
цивілізацій 15:10 Таємниці
України 20.30 «Суперматчі».
королівських вбивств 16:10,
Ліга чемпіонів УЄФА 20.40
21:50 Технології їжі 17:05
Удінезе - Наполі. Чемпіонат Італії
Смертельна Австралія 18:35
22.45 Чемпіонат Франції. Огляд
Дива природи 19:05 Містична туру 23.40 Хорватія - Франція.
Україна 20:50 Повітряні воїни
Ліга Націй УЄФА
22:40 Таємнича Аравія 02:50
Бандитська Одеса
ТЕТ
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14.15, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16.15 «Орел і Решка. На краю
світу»
18.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

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
Країна У. Новий рік 10.45,
18.45, 20.15, 21.45 Танька і
Володька 11.45, 23.45 Казки
У 12.15 М/ф «У пошуках Дорі»
14.00, 16.15 Панянка-селянка
15.00, 17.15 4 весілля 00.15
Країна У 01.15 Рятівники 02.15
Щоденники Темного (16+)
03.45 Віталька 05.50 Корисні
підказки

2+2

НТН

К-1

06.00 «Джедаі 2019»
06.20 Х/ф «ЕДДІ «ОРЕЛ»
(16+)
08.15 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ»
(16+)
10.05 Х/ф «3 ДНІ НА
ВБИВСТВО» (16+)
12.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛІ
СКАРБІВ» (16+)
14.00 «Загублений світ»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Дзвонар» (16+)
20.20 Т/с «Ментівські війни.

05.55 М/ф «Казка про царя
Салтана» 07.25 М/ф «ІвасикТелесик» 07.50, 16.50, 21.10,
02.40 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.05 «Свідок» 09.00
Х/ф «НІЧНА ПРИГОДА» 10.50,
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
12.50 «Вартість життя» 14.45,
03.15 «Речовий доказ» 18.20,
03.45 «Правда життя» 22.30 Т/с
«Нарко» (18+) 00.35 «Легенди
бандитської Одеси» 04.45
«Top Shop»

1+1
05.05, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
05.50, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
18.30, 20.15 «Вечірній
квартал»
21.15 «Жіночий квартал»
23.10 «Світське життя»

ІНТЕР
05:15 Х/ф «ЧОТИРИ НУЛЬ
НА КОРИСТЬ ТЕТЯНКИ»
06:50 Х/ф «ТОМ СОЙЄР»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 Х/ф «КОРТИК»
15:15 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ В
МАЛИНІВЦІ»
17:10, 20:30 Т/с «Її чоловіки»
20:00, 02:30 «Подробиці»
22:15 «Концерт Олени
Ваєнги»
00:50 Х/ф «ВІН, ВОНА І Я»
03:00 «Орел і Решка. Шопінг»

ICTV
05.10 Скарб нації
05.15 Еврика!
05.25 Факти
05.50 Т/с «Копи на роботі»
(12+)
07.50 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
10.05, 13.00 Т/с «Нюхач» (12+)
12.45 Факти. День
13.50 Х/ф «НОВА ЛЮДИНАПАВУК» (16+)
16.10 Х/ф «НОВА ЛЮДИНАПАВУК-2: ВИСОКА
НАПРУГА» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНІНДЗЯ-2» (12+)
21.05 Х/ф «ХИЖАК» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЖАКИ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 Вар’яти (12+)
07.50, 10.00 Орел і Решка
12.10 У кого більше? (12+)

1+1
05.00 «Світське життя. 2020»
05.50, 09.25 «Життя відомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
11.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 3»
13.05 Х/ф «БЕТХОВЕН 4»
14.55 Х/ф «БЕТХОВЕН 5»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.15, 21.50, 23.20 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05:25, 23:10 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:05 Т/с «Мене звати Мелек
2»
12:25 Т/с «Квартира невинних»
14:40, 15:35, 00:55 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00, 01:50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «СУТИЧКА»
03:20 «Чекай на мене. Україна»

04:45 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.45 Т/c «Порушуючи
правила» (12+)
14.40, 15.30 Т/c «Мама моєї
дочки» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22.00, 23.10 Т/c «Я заплачу
завтра» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.25 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
07.15 «Битва екстрасенсів»
(16+)
15.25, 17.50 Т/с «Сліпа» (12+)
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
20.20, 22.25 Т/с «Кохання.
Побічний ефект» (12+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.05, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.50, 13.15 Т/с «Вижити за
будь-яку ціну»
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
14.00 Х/ф «УЛЬТРАФІОЛЕТ»
(16+)
15.40, 16.15 Х/ф «ЛЮДИНАПАВУК-3: ВОРОГ У
ТІНІ» (16+)
18.45 Факти. Вечір
22.45 Скетч-шоу «На трьох-9»
(16+)
23.45 Скетч-шоу «На трьох-8»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.20 Орел і решка
08.20 Вар’яти (12+)
10.00 Х/ф «НЕЗВИЧАЙНІ
ПРИГОДИ АДЕЛЬ
БЛАН-СЕК» (16+)

12.30 Діти проти зірок
14.00 Суперінтуїція (12+)
17.00 Х/ф «СТРАШИЛКИ»
(16+)
19.10 Х/ф «ТЕМНА ВЕЖА»
(12+)
21.00 Х/ф «ЧАС ВІДЬОМ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛІЗНИЙ
ЛИЦАР 2» (18+)

19.25 Х/ф «ПРИНЦ» (16+)
21.10 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ 3»
(16+)
23.10 Х/ф «УЦІЛІЛИЙ» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Колос - Минай. Чемпіонат
України 08.10 Твенте - Аякс.
Чемпіонат Нідерландів
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
МЕГА
NEWS 10.15 Шахтар - Селтік
06:00 Бандитська Одеса 08:45, (2004/05). Золота колекція
Ліги чемпіонів 12.00 Ювентус
01:50 Правда життя 10:25,
- Сассуоло. Чемпіонат Італії
00:40 Речовий доказ 11:35,
23:40 Інженерні ідеї 12:35 Світ 13.50 Динамо (К) - Челсі. 1/8
дикої природи 13:05 Дива
фіналу. Ліга Європи УЄФА 15.55
природи 13:35 Код доступу
Чемпіонат Італії. Передмова
14:35, 19:50 Битва цивілізацій до туру. Прем’єра 16.25
15:35 Таємниці королівських
Беневенто - Аталанта. Чемпіонат
вбивств 16:35, 21:50 Технології Італії 18.15 Чемпіонат Франції.
їжі 17:30 Смертельна Австралія Передмова до туру. Прем’єра
18:30 Особливий загін 19:00
18.45 Шахтар - Динамо
Містична Україна 20:50
(2006/07). Чемпіонат України
Повітряні воїни 22:40 Таємнича 20.35 Журнал «Man In The
Аравія 02:50 Наші 05:35
Middle». 4 епізод 21.30 Студія
Гордість України
22.45 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру 23.40 Португалія К-1
Швеція. Ліга Націй УЄФА
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
ТЕТ
08.40 «Ух ти show»
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.15,
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45,
10.35 М/ф «Сельма в місті
21.15, 22.15, 23.15 Одного разу
привидів»
під Полтавою 08.45, 19.15,
12.10 «Орел і Решка. На краю
20.45 Сімейка У 09.45, 22.45
світу»
Країна У. Новий рік 10.45, 18.45,
13.00, 22.00 «Орел і Решка.
20.15, 21.45 Танька і Володька
Навколо світу»
11.45, 23.45 Казки У 12.15 М/ф
18.00 Х/ф «ПРИНЦЕСА
«У пошуках Немо» 14.00, 16.15,
СПЕЦІЙ»
02.15 Панянка-селянка 15.00,
19.50 Х/ф «НАРЕЧЕНА17.15 4 весілля 00.15 Країна У
ВТІКАЧКА» (16+)
01.15 Рятівники 03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

2+2

06.00 «Джедаі 2019»
06.25 Х/ф «ГАЛАКТИКА
ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ»
(16+)
07.55 Х/ф «МІСТО
ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ»
(16+)
09.40 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ
СВІТ» (16+)
11.10 Х/ф «КОН ЕКСПРЕС»
(16+)
12.55 «Загублений світ»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»

НТН
05.45 М/ф «Мауглі» 07.00 М/ф
«Про кішку, яка упала з неба»
07.55, 17.25, 21.10, 02.30
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00
«Свідок» 09.00 Х/ф «НА ВІЙНІ
ЯК НА ВІЙНІ» 10.50, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+) 12.50, 04.00
«Правда життя» 14.45, 03.30
«Речовий доказ» 16.50 «Наші
права» 18.20 «Таємниці світу»
22.30 Т/с «Нарко» (18+) 00.30
«Легенди бандитської Одеси»

НЕДІЛЯ, 17 СІЧНЯ

СУБОТА, 16 СІЧНЯ
04:20 «Орел і Решка. Дива
UA: ПЕРШИЙ
світу»
06:00, 10:55, 03:35 Енеїда
06:30 М/ф «Кульбаба - Товсті
УКРАЇНА
Щоки» 06:40 М/ф «Як козаки
інопланетян зустрічали» 06:50 07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Реальна містика
М/ф «Козлик та його горе»
09.05 Х/ф «НУЛЬОВИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
ЦИКЛ» (12+)
15:00, 18:00, 21:00, 23:30,
11.10, 15.20 Т/c «Несолодка
02:15, 05:25 Новини 07:05,
помста» (12+)
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
16.00, 20.00 Т/c «Се ля ві»
18:20, 01:30, 02:45 Суспільна
21.00 Шоу «Маска»
студія 09:30 Т/с «Гранд
23.00 Музична платформа:
готель» 11:25 Телепродаж
15:10, 21:35, 23:55, 02:40,
Найкраща пісня року
05:50 Спорт 15:40 Біатлон.
СТБ
Кубок світу. VІ етап. Естафета
4х6 км, жінки 17:00 Д/ц «Дикі
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
тварини» 18:55 Д/ц «Світ
05.25 Т/с «Коли ми вдома.
дикої природи» 19:55 Д/ц
Нова історія»
«Боротьба за виживання»
07.20, 10.55 Т/с «Папаньки»
20:25 Д/с «Дика прогулянка»
(12+)
21:45 Х/ф «ПОКИ ТИ ХОДИВ 09.30 «Неймовірна правда про
НА ПОБАЧЕННЯ» 00:10 Д/ф
зірок»
«З України до Голлівуду» 04:25 17.05 «Хата на тата» (12+)
Д/ф «Висота 307.5»
19.00 «Звана вечеря» (12+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 10:55, 03:35 Енеїда
06:30 М/ф «Курча в клітиночку»
06:40 М/ф «Як козаки
наречених виручали» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:10, 02:15, 05:25
Новини 07:05, 08:05, 09:05,
12:00, 13:10, 18:20, 01:30,
02:45 Суспільна студія 09:30,
00:15 Т/с «Гранд готель» 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35,
23:35, 02:40, 05:50 Спорт 15:25
Біатлон. Кубок світу. VІ етап.
Естафета 4х7, 5 км, чоловіки
16:50 Д/ц «Дикі тварини»
17:25 Перша шпальта 18:55
Д/ц «Світ дикої природи»
19:55, 21:45 Д/ц «Боротьба за
виживання» 20:25 Д/с «Дика
прогулянка» 22:10 Д/с «Світ
дивовижних тварин» 23:45 Д/ц
«Супер-чуття» 04:25 Країна
пісень

14.10 М/ф «Angry Birds в кіно»
16.00 М/ф «Angry Birds в
кіно 2»
18.00 Х/ф «АСИСТЕНТ
ВАМПІРА» (16+)
20.00 Х/ф «БОГИ ЄГИПТУ»
(12+)
23.00 Х/ф «БАГРЯНИЙ ПІК»
(18+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Шахтар - Маріуполь.
Чемпіонат України 07.45,
15.15 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 08.15
Лаціо - Рома. Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.15 Студія 11.15
Чемпіонат Франції. Передмова
до туру 11.45 Твенте - Аякс.
МЕГА
Чемпіонат Нідерландів 13.30
Мілан - Лілль. Ліга Європи
06:00 Бандитський Київ
07:15, 01:40 Містична Україна УЄФА 15.55 LIVE. Болонья Верона. Чемпіонат Італії 17.55
08:10 Україна: забута історія
Класичні матчі Ліги чемпіонів
10:00 Речовий доказ 11:10,
23:45 Битва цивілізацій 12:05 18.50, 21.05 Топ-матч 18.55
LIVE. Торіно - Спеція. Чемпіонат
Вирішальні битви 2 світової
Італії 20.55 «Суперматчі».
13:00, 21:00 Таємниці
людського мозку 15:45 Земля: Ліга Чемпіонів УЄФА 21.30
сили природи 16:45 Таємнича «Суперматчі». Ліга Європи
УЄФА 21.40 LIVE. Сампдорія Аравія 17:45 Правда життя
Удінезе. Чемпіонат Італії 23.40
00:40 Інженерні ідеї 02:25
Швеція - Хорватія. Ліга Націй
Теорія змови
УЄФА

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Ух ти show»
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
11.10 Х/ф «ПРИНЦЕСА
СПЕЦІЙ»
13.00 Х/ф «НАРЕЧЕНАВТІКАЧКА» (16+)
15.10 «Орел і Решка.
Морський сезон»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
08.00 «Джедаі 2019»
10.20 «Джедаі 2020»
11.20 «Загублений світ»
14.05 Х/ф «СЛІДОПИТ» (16+)
15.55 Х/ф «47 РОНІНІВ»
(16+)
18.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВ’ЯТОГО
ЛЕГІОНУ» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕДО ВБИВЦІ»
(16+)
22.00 Х/ф «БИТВА
ПРОКЛЯТИХ» (16+)
23.40 Х/ф «САГА:
ПРОКЛЯТТЯ ТІНІ»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.35
М/ф «Велика мандрівка»
12.10 Х/ф «ДИВАК» 13.55
Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 15.40
М/ф «Курча Ціпа» 17.15 М/ф
«Життя комах» 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Одного разу
під Полтавою 19.30, 21.30
Танька і Володька 20.30, 22.30
Сімейка У 23.00 Казки У 00.00
Країна У 01.00 Панянкаселянка 02.50 Віталька 05.50
Корисні підказки

НТН
05.00, 04.50 «Top Shop» 06.00
Х/ф «ПРОТИСТОЯННЯ»
13.25 «Легенди карного
розшуку» 15.40, 04.00
«Випадковий свідок» 18.05
«Переломні 80-ті» 19.00,
03.25 «Свідок» 19.30 Х/ф
«ПРИНЦЕСА НА БОБАХ»
21.40 Х/ф «АРСЕН
ЛЮПЕН» (16+) 00.10 Х/ф
«ІРЛАНДЕЦЬ» (16+) 02.15
«Втеча. Реальні історії» 04.05
«Речовий доказ» 04.25
«Легенди бандитського Києва»

UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06:00, 02:20 Енеїда 07:00,
08:00, 08:55, 21:00, 23:35, 01:55,
03:40, 05:35 Новини 07:15 М/ф
«Уроки тітоньки Сови» 07:35
М/ф «Йшов трамвай 9» 07:45
М/ф «Знайда» 07:50 М/ф «Казка
про білу крижинку» 08:05 Д/ц
«Супер - чуття. 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 13:25 Біатлон.
Кубок світу. VІ етап. Мас-старт 15
км, чоловіки 14:15 Телепродаж
14:50 Країна пісень 15:55
Біатлон. Кубок світу. VІ етап. Масстарт 12, 5 км, жінки 16:40 Студія
«Біатлон» 17:00 Древні невидимі
міста 18:10 Д/ц «Неймовірне
місто» 19:05 Д/с «Масштабні
інженерні помилки» 19:55 Д/ц
«Світ дикої природи» 21:25
Д/ц «Боротьба за виживання»
22:00, 04:05 Х/ф «ХАЛЕПА НА 5
БАКСІВ» 00:05
Д/ф «Гідра» 01:20, 03:10
#ВУКРАЇНІ

05:15 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ В
МАЛИНІВЦІ»
06:55 Х/ф «ПРИГОДИ
ГЕКЛЬБЕРРІ ФІНА»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00 «Інше життя»
11:55 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
16:20 Т/с «Детектив Ренуар»
19:30, 20:30 Х/ф «АГАТА КРІСТІ.
КРИВИЙ БУДИНОЧОК»
20:00 «Подробиці»
22:15 Х/ф «НЕМОЖЛИВЕ»
00:05 «Речдок»

1+1
05.00, 19.30 ТСН: «ТСНТиждень»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.25 «Світ навиворіт»
10.00 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
(16+)
12.25 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА: НАЦІЯ
ІЗГОЇВ» (16+)
14.50 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА:
НАСЛІДКИ» (16+)
17.20 Х/ф «ЛИЦАР ДНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОЇ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)
23.15 Х/ф «САМОТНІЙ
РЕЙНДЖЕР»

УКРАЇНА
06.50 Реальна містика
09.10 Т/c «Вір мені» (12+)
13.15 Т/c «Забута жінка» (16+)
17.00, 21.00 Т/c «Встигнути все
виправити» (16+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00 Т/c «Мама моєї дочки»
(12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.50 Т/с «Папаньки» (12+)
15.10 «Хата на тата» (12+)
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
20.00 «Один за всіх» (16+)
22.10 «Я соромлюсь свого тіла»
(16+)

ICTV
05.00 Еврика!
05.10 Факти
05.35 Теорія змови
07.20 Більше ніж правда
08.10 Анти-зомбі
09.00 Секретний фронт
09.55 Громадянська оборона
10.50, 13.00 Т/с «Таємні двері»
(16+)
12.45 Факти. День
14.50 Х/ф «ХИЖАК» (16+)
16.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНІНДЗЯ-2» (12+)
18.45 Факти тижня

21.10 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
22.55 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ-5:
КРОВНА ПОМСТА»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 08.00 Kids’ Time
06.05 Мультфільми
06.10 М/ф «Губка Боб. Життя
на суші»
08.05 У кого більше? (12+)
10.00 Х/ф «ЕРАГОН»
12.10 Х/ф «АСИСТЕНТ
ВАМПІРА» (16+)
14.40 Х/ф «БОГИ ЄГИПТУ»
(12+)
17.00 Х/ф «РІЧЧІ-БАГАЧ»
19.00 Х/ф «БІЛОСНІЖКА:
ПОМСТА ГНОМІВ»
21.00 Х/ф «ЧЕРВОНА
ШАПОЧКА» (16+)
23.00 Х/ф «КАЗКА КАЗОК»
(18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:25,
00:45 Містична Україна 08:20
Україна: забута історія 10:10
Речовий доказ 11:20, 23:45 Битва
цивілізацій 12:20 Вирішальні
битви 2 світової 13:15, 21:00
Таємниці людського мозку 16:00
Таємнича Аравія 18:00 Історія
українських земель 20:05 Історія
Києва

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.45 «Ух ти show»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00 М/ф «Віллі та круті тачки»
11.50 М/ф «Сельма в місті
привидів»
13.15 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
08.25 «Загублений світ»
13.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛІ
СКАРБІВ» (16+)
15.15 Х/ф «РОБІНЗОН КРУЗО»
(16+)

17.00 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ 3»
(16+)
19.00 Х/ф «ЗАРУЧНИК» (16+)
21.00 Х/ф «ЧОРНИЙ ЯСТРУБ»
(16+)
23.40 Х/ф «КІБОРГ Х» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 15.25 Топ-матч
06.10 Олександрія - Десна.
Чемпіонат України 08.10 Болонья
- Верона. Чемпіонат Італії 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.15
Журнал Ліги чемпіонів. Прем’єра
10.45, 19.55 Анже - ПСЖ.
Чемпіонат Франції 12.30 Класичні
матчі Ліги Чемпіонів 13.25 LIVE.
Наполі - Фіорентина. Чемпіонат
Італії 15.55 LIVE. Сассуоло Парма. Чемпіонат Італії 17.55 LIVE.
Лілль - Реймс. Чемпіонат Франції
21.40 LIVE. Інтер - Ювентус.
Чемпіонат Італії 23.40 Португалія Франція. Ліга Націй УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 11.45
Х/ф «ОСЛЯЧА ШКУРА» 12.55
Х/ф «СТОПТАНІ ТУФЕЛЬКИ»
14.05 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
15.15 М/ф «У пошуках Дорі»
17.05 М/ф «У пошуках Немо»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
разу під Полтавою 19.30, 21.30
Танька і Володька 20.30, 22.30
Сімейка У 23.00 Казки У 00.00
Країна У 01.00 Панянка-селянка
02.00 Щоденники Темного (16+)
03.30 Віталька 05.50 Корисні
підказки

НТН
05.50 Х/ф «МІЛЬЙОНИ
ФЕРФАКСА» 07.25 «Будьте
здоровi» 08.05 «Страх у твоєму
домі» 11.40 Х/ф «ПРИНЦЕСА
НА БОБАХ» 13.40 Х/ф
«БЛАГОЧЕСТИВА МАРТА»
16.30 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН»
(16+) 19.00 Х/ф «СПРАВА
РУМЯНЦЕВА» 21.00 Х/ф
«МЕРСЕДЕС» ТІКАЄ ВІД
ПОГОНІ» 22.30 Х/ф «БІЛИЙ
СЛОН» (18+) 00.20 Х/ф
«ІРЛАНДЕЦЬ» (16+) 02.15
«Речовий доказ»

n Домашня ферма

Лісник вирощує кролів
на п’яти сотках землі
Валерій Коханюк із Доманова Ратнівського району годівниці встановив
так, що тварин можна годувати лише один раз на тиждень
Валентина БОРЗОВЕЦЬ

аш герой — лісник Жиричівського лісництва ДП «Ратнівське лісомисливське господарство». За свою працю він має чимало нагород, серед яких аж чотири
грамоти Міністерства лісового господарства України, а місцевого, районного та обласного значень і не рахував скільки.
У минулому він — ветлікар, і завжди затятий рибалка, мисливець і кролівник. Уперше увагу на цих тварин
звернув ще підлітком: хрещений батько розводив їх просто на обійсті, без
кліток та вольєрів. Тож коли Валерій
став дорослим і одружився, то вирішив знову завести вуханів. Спочатку
тримав їх у клітках, а потім збудував
великий вольєр, у якому і живуть тепер його улюбленці.
— Довелося трохи попрацювати, — розповідає господар. — Біля
нашої хати місцевість низька, і як тільки підуть дощі, заливало нори водою,
а в результаті, бувало, гинули маленькі кроленята. Тож я удосконалив
вольєр, підняв його у місці, де вухані
скупчувались — біля стіжків із соломою, які встановив спеціально для
них. Настелив шифер, зверху насипав
десь із пів метра землі. І тепер кролі
не можуть прорити глибоко нори —
шифер їх зупиняє, і вода не страшна на такій глибині. А щоб не пішли
вони із вольєра попід землею, вкопав
навколо скловікна від автомобілів,
а далі обгородив дошками, сіткою-рабицею. Вольєр у мене на п’яти сотках
землі, а висота його — два метри. Але
біда в тому, що коти однаково пролазять і від них потерпають маленькі
кроленята. Тож довелося іще більше
вдосконалити — зверху обтягнув огорожу старими рибальськими сітками.
Посеред вольєра Валерія Коханюка — стіжки із солом’яних тюків, складені на дошках, годівниця на зразок
тих, які встановлюють у лісі для звірів,

Фото Валентини БОРЗОВЕЦЬ.

Н

вуханів
« Вирощувати
у вольєрі набагато легше
і вони потребують значно
меншого догляду. Наприклад,
чистити його треба раз
на рік, і то лише біля стіжків
та годівниць.

»

Валерій Коханюк переконаний, що у вольєрі
р кролі
р
здоровіші.
р

тільки зверху закрита, корита для
моркви і води та великий ящик, з-під
котрого сиплеться зерно у спеціальну
ємкість при ньому. Попросила Валерія Федоровича розповісти, як, чим
і скільки разів на день годує кролів.
Те, що почула, здивувало.
— Кролі до годівниць підходять
разів сорок на добу. Про це пишуть
і в спеціальній літературі. Та я облаштував так вольєр, що годувати
кролів можна один раз на тиждень.
Бо ж ходжу на роботу і давати їм їсти
хоча б декілька разів на день не маю
аю
змоги, — пояснює Валерій Федороович. — Змайстрував велику годів-ницю, наповнивши її сіном, закри-

ваю, аби вухані
ані
не влізли всерередину і не стоптатали його. А бокові
кові
сторони зробив
на зразок решітки,
ешітки,
через яку кролі
лі і посмикують сухуу траву. Поставив корито,
орито,
куди засипаю моркву,
інколи буряк, даю навіть трохи картоплі,
ртоплі,
але наголошу,
лошу,
у що
трохи,
трохи
и, бо ці кормові культури

Помідори на підвіконні
Цю культуру можна запросто виростити
і в кімнатних умовах. Головне — правильно
підібрати сорт. Для цих цілей підійдуть
Грибовський, Перемога, Первісток, ДеБарао, Соната, Форма
ля приготування ґрунтової суміші візьміть
дві частини листяної землі, дві — річкового
піску, одну — торфу. Перемішайте і засипте
у трилітрову посудину так, аби до верху залишалося 2–3 см. На дно покладіть гравій або биту
цеглу для дренажу.
Насінини висівайте по 3–4 штуки у центр горщика
на глибину 1–1,5 см. Полийте, накрийте склом і поставте на підвіконня (бажано з південної сторони).
Якщо через деякий час скло запітніє, значить, вологість ґрунту нормальна. Але якщо з’являться великі краплі — ви переборщили з поливом. Відкрийте
ненадовго горщик, щоб зайва волога випарувалася.

кормом для його підопічних є сіно,
зерно. Сіно дає навіть влітку, бо трава
швидко може зіпсуватися і її раз на тиждень не даси. Хоча, коли має час, згодовує і її, але скошену не з росою і дещо
прив’ялену. Серед зерна найкращий
для кролів — ячмінь. Від нього тварини добре набирають вагу, але найліпше перетравлюють овес (проте від
цієї культури поправка менша). Радить
завжди
воду.
д давати
д
ду І влітку, і взимку,
незважаючи
на те,
не
сухими
чи соковису
тими
кормами їх
ти
годують.
го
За яку справу
не брався б Валерій
Федорович, усе
р
робить
на совість.
роби
р
Чи
Ч и то
т в лісі, чи вдома.
ма
а. Охоче пособить
односельчанам,
коли
од
днос
просять
прос
сять його допомоги
ветеринарії.
То телефоз вете
ери
ном пораду
пора дасть, то заїде
проконсультує. А ще ніі прок
коли не відмовить, коли
хтось
хтос із кролівників-початківців
цікавиться розвечатків
денням вуханів у вольєрі —
дення
завжди розповість, покаже,
порадить.
порадить n

n Сам собі садівник

n Спробуйте і ви

Д

спеціалісти радять хіба у зовсім невеликих дозах. А для зерна змайстрував
великий ящик (туди входить мішок
зерна) з отвором, через який корм поступає у піддон. Поверх нього змонтував решітку, аби тварини не залазили
і не топталися. Бувають дні, що я заходжу у вольєр тільки подивитися, чи повні годівниці, та полюбуватися кролями.
Щодо стіжків соломи, то господар між
тюками зробив спеціальні проміжки, щоб
вуханям легше було ховатися й облаштовувати місця для проживання. Саме під
стіжками вони риють нори і плодяться.
— У вольєрі кролі краще розмножуються і здоровіші, менше хворіють. Але
тих, яких залишаю на зиму, навесні щеплюю. З практики вже знаю і хочу на цьому
наголосити, що для розплоду обов’язково
потрібно мати кроля з іншого потомства,
аніж самки, — радить Валерій Коханюк.
Каже, що вирощувати вуханів у вольєрі набагато легше і вони потребують
значно меншого догляду. Наприклад,
чистити його треба раз на рік, і то лише
біля стіжків та годівниць.
Кролівник вважає, що найкращим

Через 6–7 днів з’являться сходи. Коли вони
ни
підростуть, зніміть скло.
Через тиждень-півтора видаліть слабкі рослини,
залиште тільки одну — найміцнішу. Після появи
одинадцятого справжнього листка утворюються
й бутони. У цей період підживіть рослину добривами для кімнатних квітів. А ще подбайте про запилення, адже в квартирі — ані комах, ані вітру.
Найзручніше перенести пилинки з однієї квітки
на іншу пензликом. Не пропустіть перший день
після розкриття бутона — це найкращий час для
запилення.
Коли томат досягне висоти 25–30 см,
підв’яжіть його до кілочка заввишки 60–
70 см. При висоті 50 см прищепіть вершок,
щоб збільшити кількість квітконосів. При такій
технології через 90 днів після сівби можна буде
збирати врожай. n

Зламана гілка — не біда
Морози та раптові
снігопади можуть
завдати чималої
шкоди садкам.
Одна з найчастіших
проблем —
відламування
гілок. Особливо
цим страждають
яблуні, які
не витримують
ваги снігової шапки

Я

кщо зламалася гілка
у молодого дерева,
то воно ще відно-

виться. У дорослих яблунь
її рекомендують відпилювати до неушкодженого
місця. Зріз повинен бути
мінімальним, з гладкою
і рівною поверхнею. Обробіть його садовим варом
і герметично замотайте
поліетиленовою плівкою.
Важливо зберегти
скелетні гілки, навіть
криві. Адже саме вони
в майбутньому формуватимуть крону
дерева. n

Сторінку підготував
Сергій НАУМУК.
Тел. 725102.
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n Смачного!

«Колядую, колядую, ковбасу чую…»
Фото poradnytsya.info.

М’ясне асорті
Це чудова альтернатива
магазинним делікатесам
Інгредієнти: 1,5 кг свинячого ошийка, 700 г яловичини (вирізки), 2 курячі грудки, 100 мл олії, 1,5 ст. л. солі,
1 головка часнику, 2 ст. л. желатину, 1 ч. л. приправи «Чилі
гострий», 1 ч. л. приправи
до м’яса. Знадобляться також нитки, марля, рукав для
запікання.
Приготування. Змішайте
в чашці олію, сіль, спеції, часник (потертий на дрібній тертці
або пропущений через прес)
і желатин. Тим часом шматок
свинини понадрізайте впоперек з інтервалом 1,5–2 см,
чергуючи надрізи — у вигляді
гармошки послідовно зверху і знизу, але не доводячи їх
до краю. Яловичину і курятину поріжте як на відбивні,
кожен шматочок змастіть

приготованим розчином
із желатином і повкладайте
їх у надрізи у свинині, перед
цим змастивши і їх. Щільно
загорніть свинячий ошийок
із вставками яловичини й
курятини у марлю і перев’яжіть нитками, помістіть у рукав для запікання і готуйте

в духовці приблизно 1,5 години. Наприкінці розріжте
рукав, а вийнявши м’ясо
з духовки, помістіть його під
невеличкий прес (наприклад,
покладіть зверху кухонну дошку). Перед подачею до столу наріжте навскісними скибочками. n

23

Кросворд
По горизонталі:
2.Волинський поет, автор віршів «Віхола», «Сніговидиво»,
«Сніг». 3.Жанр твору Михайла Лермонтова «Маскарад». 5. Різнокольорові смужки, прикраса ялинки. 9. Популярна українська
страва (одн.). 13. Альтернатива дорогому газу у опалювальний
період. 17.Торжество, культовий обряд, благоговіння. 22. Зимові українські театралізовані дійства. 25. Новорічний бал із
масками. 26. Сповідь та причастя – це церковне... 27. Гори у
Словаччині, де відпочиває взимку багато туристів.
По вертикалі:
1.Так ще називають Щедрий вечір напередодні «старого»
Нового року. 6. Головний апостол Ісуса Христа. 7.Ім’я матері
святого Миколая. 10.Птах, символ Святого Духа. 11. Чехи та
поляки готують на Різдво із цієї риби багато страв. 12.Один із
семи дарів Святого Духа. 18.Різновид сценічного мистецтва,
найпопулярніший у новорічні свята. 19. Колектив музичних виконавців. 20.Попередня об’ява. 21.Ансамбль з 8 виконавців.
23.Зимовий вид транспорту. 24.Кристалики льоду на гілках
дерев. 28.Найпопулярніший новорічний десерт.
По дугах:
4.Представник вищого католицького духовенства. 8.На
Святвечір збирається за столом уся... 9.Снігова заметіль.
14.Релігійний проповідник. 15.Це таїнство здійснив Іван Хреститель для Ісуса Христа. 16.Назва найпопулярнішого новорічного костюма для дівчаток.
Склала Світлана ЗОЗУЛЯ, м. Луцьк.

Домашня ковбаса
грійте її до 100 °C, поставте
бляшку з ковбасою, а тоді
розігрівайте до 180–200 °C.
Випікати приблизно 40 хвилин. n

Ароматна, апетитна, справжня — вона смакуватиме
із хроном чи гірчицею
начинити (не дуже щільно) почищені і добре
кишки,
р промиті
р
кінці позав’язувати.
ав’язувати. Ковбаси
викласти на деко, попроколювати в кількох
лькох місцях голкою
і спекти у духовці. Ставити
одразу в гарячу не можжна, щоб
не потріскал и с я
кишки.
Тому розі--

Інгредієнти: 3 кг свинини,
1 кг яловичини, 700–800 г сала,
1 ч. л. цукру, сіль за смаком,
чорний мелений перець, жменя
гірчиці у зернах, свинячі кишки.
Приготування. М’ясо порізати тонкими шматочками,
сало — дрібними кубиками,
посолити, поперчити, додати цукор і ретельно вимішати. Всипати промиту гірчицю
і ще раз вимішати. Готовим
фаршем за допомогою м’ясорубки і спеціальної насадки

Буженина «Медова»
М’ясо за цим рецептом виходить соковитим
і ароматним
Інгредієнти: 1 кг свинини, 350 г моркви, 3 ст. л.
меду, 6–7 зубочків часнику, пучок зелені, 5 лаврових
листків, сіль, хмелі-сунелі
та чорний мелений перець —
до смаку.

Приготування. Свинину
найкраще вибирати жирну, приміром ошийок. М’ясо промити
й обсушити, зробити глибокі
надрізи і нашпигувати часником та морквою, нарізавши їх
тонкими пластинками. Натерти

свинину сумішшю солі, спецій
та меду, загорнути у фольгу
і маринувати так 1,5–2 години, після чого випікати в попередньо розігрітій до 200 °C
духовці приблизно 1,5 години.
Охолодити буженину у фользі,
тоді зняти її й нарізати м’ясо поперечними скибочками. Подавати, прикрасивши зеленню. n
ВІДПОВІДІ – В НАСТУПНОМУ НОМЕРІ.

:)) Анекдоти

:)) :)) :))
— Моя жінка зовсім здуріла!
— А що з нею?
— Уяви собі, кожного дня лягає
спати о третій годині ночі.
— А що ж вона робить до цього часу?
— Гуляє?
— Та ні. Чекає на мене.

:)) :)) :))
— Знаєш що, — каже дружина, —
давай щоразу, як тільки
посваримось, будемо відкладати
в скарбничку долар.
— Ще чого! Я що, мільйонер?

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
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Чоловiк розповiдає приятелю:
— Учора ми дуже напилися,
а потiм я вiдвiв Василя додому
й тихенько поклав у лiжко, щоб
жiнка не помiтила. А сьогоднi
я дiзнався, що Василь уже три днi
у вiдрядженнi.
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n Добра новина

Святому Миколаю українці
вірять більше, ніж Діду Морозу
Про це свідчать результати опитування, проведеного
соціологічною групою «Рейтинг»
Микола ДЕНИСЮК

(7 січня), так
і за Григоріанським
(25 грудня)..
Лише 3% визнають
знаю
ютть
ь РіздРіздво виключно
виклю
лючно
лю
25 грудня.
Водночас, 5% взагалі його
не святкують. n

ві третини українців
зізналися, що вірять
у Святого Миколая,
а не вірить 35% опитаних.
Діда Мороза шанують менше — 31%, не люблять його —
65%.
Навіть у південно-східних
областях кількість тих, хто
впевнений, що Дід Мороз
існує, все одно є меншою
за тих, хто вірить у Миколая
Чудотворця. А Різдво є найулюбленішим святом поряд
із Новим роком.
77% опитаних відзначають
Різдво 7 січня. 15% сказали, що святкують його двічі —
як за Юліанським календарем

Д

Фото Ukrainian media service.

Шануй традиції,
синку!

«Миколай Чудотворець»,
намальований талановитою Мариною Харчун.

n Світ захоплень

«Якась невидима сила
спонукає мене брати в руки
олівці чи фарби і писати ікони»

М

до неї підійшла бабуся Антоніна
« Якось
Миколаївна і мовила: «Маринко,
а ти спробуй намалювати ікону».
го предмета, то на хобі часу
майже не залишалося.
Все почалося спонтанно. У вільну хвилинку брала
в руки олівці і творила переважно природу, портрети,
натюрморти. А якось до неї
підійшла бабуся Антоніна
Миколаївна і мовила: «Маринко, а ти спробуй намалювати ікону».
— Коли взялася творити
образ архістратига Михаїла
кольоровими олівцями, трохи хвилювалася, — демонструє свою першу роботу
Марина. — Знала, що архангел Михаїл — це верховний
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»

— Слухаю службу Божу
і пильно вдивляюся у святих на стінах, у кожен штрих.
Думаю, з чого починати, що
мені додати до своїх робіт, —
ділиться сокровенним дівчина, чия зовнішність мені теж
нагадує котрийсь із біблійних ликів. — Професійний
художник Ярослав Жолінський створив ікони для нашого храму. Коли його настоятель отець Іван Засєдко
показав йому мої роботи, він
дав гарну оцінку. Хоч відчуваю: мені ще вчитися й вчитися… n
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Місячник

алювати десятикласниця Нововолинського обласного
ліцею-інтернату Марина Харчун любила завжди. З особливим натхненням виконувала всі завдання на уроках
образотворчого мистецтва
в Козлівській загальноосвітній школі, що на Локачинщині. Але ще більше припало
це заняття до душі три роки
тому. Та оскільки посилено
вивчала англійську мову, готувалася до олімпіад із цьо-

Тижневик

«СЛУХАЮ СЛУЖБУ
БОЖУ І ВДИВЛЮЮСЯ
У КОЖЕН ШТРИХ
НА ЛИКАХ СВЯТИХ»

Тижневик

Алла ЛІСОВА

ангел, найбільш наближений до Бога. Він вважається
чудотворним і символізує
пошук смислу життя, надії
і всього, що очищає душу…
Прагнула відтворити його
глибокий погляд… Думала, що не вдасться…
Після схвальних відгуків
рідних і знайомих взялася
за інші. Пробувала не лише
олівцями працювати, а й
акриловими фарбами. Виходило. Так відразу народилися ще кілька ікон — «Святий
Миколай», «Святе сімейство», «Янголик», «Святі апостоли Петро і Павло». Коли
бувала в місцевому храмі,
названому на честь цих двох
первоверховних помічників
Ісуса Христа, погляд відразу
падав на іконостас.

Добрий вечір
тобі, пане
господарю!
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