Агент ФСБ хотів підірвати
водозабір для Рівного с. 16

n Отакої!

Фото Підгайцівська ТГ.
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Через недоліки будівництва заклад закрили.

На Волині у садочку,
який інспектував
Президент Зеленський,
здувся паркет 10 »
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Фото Ірини КРАВЧУК.

n Особливий випадок

«З пришитою
ногою ходжу,
пораюсь,
хліб печу…»
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У 2020 році у Луцькій міській
клінічній лікарні трьом пацієнтам
успішно приживили відрізані
кінцівки. Проведення реплантацій
стало можливим завдяки високому
професіоналізму спеціалістів і сучасному
мікрохірургічному обладнанню. «Я —
сама медик, а досі не можу повірити в
таке диво. Дякую Богу, що послав мені
чудових лікарів і добрих людей, які
підтримали у важку годину», — каже
Лідія Петрівна Сілаєва із села Губин
Локачинського району
Закінчення на с. 9

»

З милицями Лідія Сілаєва скоро розпрощається
назавжди.

n Це важливо!

«Є такі «льоліки», що їде ото підводою, нічого на неї позаду
не почепить, то жах просто! Добре, як ніч місячна! Бо
от у Турівці й Микитичах освітлення вуличного нема,
то як бути?» — обурювалася мешканка одного із сіл
Володимир-Волинського району, як почула питання,
чи дотримуються селяни вимоги мати світловідбивальні
елементи у вечірню пору
Закінчення на с. 3

Фото svit24.net.

«Не світитися в темряві» заборонено

»

Вітаємо!

У ці засніжені і морозні дні 50 років тому поєднали свої
долі і серця наші батьки

Олександр Петрович і Людмила Гнатівна
БОЛТУНОВИ,
жителі села Римачі Любомльського району.
Найдорожчих тата й маму, найдобріших дідуся з бабусею вітаємо із золотим весіллям. Ви для нас найкращий
приклад подружнього життя, турботи про дітей. У вас золоті
руки і серце, велика життєва мудрість. Ми низько вклоняємося і дякуємо вам за прекрасне виховання, за добро, любов і порядність.
Хай щедрою, довгою і щасливою буде
подальша ваша подружня дорога. Бажаємо вам при доброму здоров'ї, злагоді, радості дожити до діамантового весілля, а потім ще відсвяткувати дубове.
З любов'ю в серці і повагою ваші діти Ольга, Наталя і Тетяна
із сім'ями, внуки Неля, Олександр із сім'ями, Катерина, Михайло,
Анна та правнучка Олександра.

ЖИВИ БЕЗ ПРОСТАТИТУ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ.

Я вилікував простатит. Звуть мене Олександр, в
цьому році виповниться 64 роки. З відчуттям чоловічої
солідарності хочу поділитися своїм досвідом боротьби
з цією хворобою.
Діагностували мені його в далекому 2012 році.
І скільки ж часу я витратив даремно, скільки грошей!
Скільки ночей не досипав, вставав постійно «по-маленькому», весь день ходив потім знервований та знесилений… Після курсів різних препаратів іноді виникало полегшення, але воно не було довготривалим. Пізніше почалися болі. Це були
найгірші роки мого життя.
Одного разу, випадково натрапив на книжку “Друге серце чоловіка”. Просто побачив оголошення, прямо в цій самій газеті. Подзвонив у видавництво, ввічливі консультанти прийняли моє замовлення. Через декілька днів отримав на пошті цю чудову книгу, за
ціною трьох хлібин. За два дні прочитав і обрав для себе один із запропонованих варіантів лікування. Хвороба почала відступати через
два тижні, а через сім симптоми зникли. Я все чекав, коли мені знову
стане гірше. Але не стало!
Дякую автором за книгу, після якої я знову відчув
себе повноцінною людиною!

УВАГА! АКЦІЯ!
40 грн

До 11.02.2021 р. ціну на книгу знижено в 2 рази.

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.
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Фото lvug.com.ua.

Доброго дня
вам, люди!

22 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.08, захід — 16.52, тривалість
дня — 08.44).
Місяць у Тельці. 10 день Місяця.
Іменинники: Петро, Антоніна, Захар.
23 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.07, захід — 16.53, тривалість
дня — 08.46).
Місяць у Близнюках. 11 день Місяця.
Іменинники: Григорій, Марко, Анатолій.
24 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.05, захід — 16.55, тривалість
дня — 08.50).
Місяць у Близнюках. 12 день Місяця.
Іменинники: Михайло, Степан, Федір.

У Підгайцівській громаді староста села
гасав на санчатах із дітьми

25 СІЧНЯ

Фото pidgayci-gromada.gov.ua.

У зимовому «потязі»
прокаталося понад два
десятки менших і старших
пасажирів

26 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.03, захід — 16.58, тривалість
дня — 08.55).
Місяць у Раку. 14 день Місяця.
Іменинники: Петро, Яків, Максим.

Софія ГАВРИЛЮК

Завзято і з морозцем, під веселий регіт дітлашні ланцюжок із санок організував староста Хорлупів
на Ківерцівщині Василь Грудік. Зібрав аж 23–х учасників! А щоб їздилося селом із вітерцем, першим
вагоном слугувала автівка.
«Ідея зробити дитяче свято виникла спонтанно. Минулого року
ми із сусідом взяли своїх діток,
створили ланцюжок із трьох санчат й почали так тягнути. Поступово під час цього заїзду до нас
приєднувалися діти. Ще й ще, ще
й ще. Тоді вирішили цьогоріч повторити. Щиро радію, що все вда-

Сонце (схід — 8.04, захід — 16.57, тривалість
дня — 08.53).
Місяць у Близнюках. 13 день Місяця.
Іменинники: Петро, Тетяна, Сава, Макар.

27 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.02, захід — 17.00, тривалість
дня — 08.58).
Місяць у Раку, Тельці. 15 день Місяця.
Іменинники: Ніна, Остап, Сергій, Андрій, Ілля.
28 СІЧНЯ

Хто з нами?!

лося», — поділився Василь Грудік.
Тепер у громади є ціль: наступ-

ного року знову зібрати рекордний «хорлупівський потяг».

В обласній інфекційній
лікарні з’являться
таблички шрифтом
Брайля і пандус
Адміністрація цього комунального
медичного закладу оголосила
тендер, що передбачає важливе
оновлення
Олена КАЛЕНЮК

У Волинській обласній інфекційній
лікарні, що в місті Луцьку, робитимуть
ремонт, щоб людям з фізичними обмеженнями було простіше потрапити до
спеціалістів. Заклад має на все про все
164 тисячі гривень. За ці гроші, зокрема, мають розширити дверний проріз,
поставити нові двері, покласти бруківку
біля входу, а ще облаштувати поручні
та встановити інформаційні таблички
шрифтом Брайля (для незрячих). Планують справитися до 28 лютого.

У Луцьку чоловік
приймав вечірні
снігові «ванни»
У соцмережі поширили відео, як він
вибігає з під’їзду будинку і пірнає в
замет
Оксана КОВАЛЕНКО

Департамент муніципальної варти
міської ради обласного центру оприлюднив запис, на якому вечірньої пори
чоловік у спідньому качається в снігу,
потім встає, переможно підіймає руки
догори й швиденько повертається в
будинок. Його купання в снігу при світлі нічних ліхтарів тривало пів хвилини.
Люди, які переглянули відео, в коментарях припускали: або у будинку відключили воду, або «герой» моржував, бо
програв у карти.

Фото Служби порятунку Волині.

Рятувальники чергували цілодобово.

«Запарюємо «Мівіну»
та робимо чай»
Ковельські рятувальники, як і їхні колеги у кожному
районі області, у ці дні чергували в тимчасових
пунктах обігріву
Олена КАЛЕНЮК

У Голобах, Люблинці та місті залізничників облаштували три приміщення, де в лютий мороз можуть погрітися ті, хто того потребує. Крім того, мобільний пункт
(а це намет із польовою кухнею та трейлер) розгорнули
в районі Привокзальної площі, де багато приїжджих. Як
розповів Володимир Войтанік, начальник Ковельського
міськрайонного управління Держслужби з надзвичайних
ситуацій у Волинській області, за вихідні у пунктах побувало близько десяти людей: «В основному підходять
по 18–й годині, коли холоднішає. Хтось приїхав, хтось
недоїхав… Запарюємо їм «Мівіну» та робимо чай. Печиво
теж маємо. Люди дякують». Рятувальник додав, що його
колеги чергують у пункті цілодобово: підкидають дрова,
аби постійно була гаряча вода.
Фото Служби порятунку Волині.

Сонце (схід — 8.00, захід — 17.02, тривалість
дня — 09.02).
Місяць у Леві. 16/17 день Місяця.
Іменинники: Іван, Павло, Олена, Ілона.

n Погода

Кінець січня вдастьсяя
сніжно-дощовим
Морозець, який прийде наступного
тижня, буде значно м’якший, аніж
водохрещенський за градусами, але
ущипливіший з огляду на вітряні пориви
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Лесі Пасічник,
22 січня — хмарно з проясненнями, на дорогах — місцями ожеледиця. Вітер південний,
7–12 метрів за секунду, подекуди пориви до
15–20. Вночі очікується від 2 градусів морозу
до 3–х тепла, вдень — 3– 8 градусів вище нуля.
За багаторічними спостереженнями, цього дня
найтепліше було у 1993 році — плюс 9, найхолодніше — 2006–го — 24 градуси морозу.
23–го — хмарно з проясненнями, вдень
місцями невеликий дощ, на дорогах — подекуди ожеледиця. Вітер південно–східний, 7–12
метрів за секунду, місцями пориви до 15–20.
Вночі буде від 1 градуса морозу до 4–х тепла,
вдень — 4–9 вище нуля.
24–го — хмарна погода, невеликий дощ.
Вітер південно–західний, 7–12 метрів за секунду. Нічна температура — 0–5 градусів тепла,
денна — 2–7 тепла.
25–го хмаритиметься, буде невеликий
дощ з переходом у мокрий сніг. На дорогах
— ожеледиця. Вітер північно–східний, 7–12 метрів за секунду, місцями поривчастий до 20 м/с.
Вночі очікується від –2 до +3 градусів, удень до
5 тепла.
26–го буде хмарно, сніг, мокрий сніг, місцями його налипання. На дорогах — ожеледиця. Вітер північно–західний, 7–12 метрів за
секунду, пориви до 20 м/с. Вночі очікується від
–4 до +1 градуса, вдень буде від 2–х морозу до
3 тепла.
27 січня — хмарно, невеликий сніг та мокрий сніг. Місцями його налипання. На дорогах
— ожеледиця. Швидкість північно–західного вітру — 7–12 м/с з поривами до 15–20. Нічна температура повітря — до 5 градусів морозу, денна
— від –3 до +2.
У Рівному всі дні, окрім суботи, хмуритиметься. 22, 23 січня температура повітря —
2–6 градусів тепла. 24–го — від 2 морозу до
1–го тепла, дощ. 25–26 січня — близько 2 градусів морозу, сніжитиме. Вітер змінний, близько
7 метрів за секунду.

Ведуча рубрики Оксана КОВАЛЕНКОО
Тепла забагато не буває!

Тел. 72–39–32

www.volyn.com.ua

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

n Це важливо!
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Фото Патрульної поліції Волині.
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n У номер!

Майже рік
ґвалтівник
переховувався від
правоохоронців
Слідчі Ковельського
районного управління
поліції встановили, що
43-літній уродженець
Камінь-Каширського
району неодноразово
вчиняв злочини щодо
10-річної дочки його
співмешканки, поки
та була на заробітках
Марина БАЛДИЧ
Патрульні роздають флікери як необхідні обереги.

Поліцейський Богдан Павлович: «Світлоповертальні знаки на підводі
можуть зберегти життя!»

«Не світитися в темряві» заборонено
Закінчення. Початок на с. 1
Оксана КОВАЛЕНКО

БУТИ ПОМІТНИМ НА ДОРОЗІ
ВАРТО

Норма, за якою пішоходи, які рухаються узбіччям чи проїзною частиною
в темряві, зобов’язані мати спеціальні
позначки на одязі, діє з 11 листопада минулого року. Це передбачають
Правила дорожнього руху (ПДР). Інакше — попередження й згодом штраф
(сума, до речі, смішна — 51 гривня).
Нововведення зумовлене статистикою про смертність та травматизм,
бо водій не бачить перехожих. Наприклад, наші волинські патрульні
зафіксували: з 29 аварій, що трапилися восени саме у темну пору доби
за участю пішоходів, у десяти є загиблі, а решта — травмовані. Прессекретар патрульної поліції Валентина
Мельник каже, що зараз за таке порушення не штрафують. Але багато розповідають про важливість флікерів,
тобто світловідбивальних предметів
(це і браслети, й наліпки, брелоки,
спеціальні смужки, шнурівки). Головна
категорія волинян, з якими спілкуються правоохоронці, — учні передусім
шкіл, розташованих біля автошляхів.
«Ми співпрацюємо з Генконсульством
Республіки Польща в Луцьку, вони надали нам флікери і хочуть, щоб роздавали дітям тих шкіл, що при дорозі», — ділиться поліцейська. Крім того,
їздять до учнів та дитсадківців зі світлячками-подарунками на запрошення
батьків і педагогів. А ще у бібліотеках
опікуються майстер-класами, на яких
діти з світловідбивної тканини вирізають різні фігури.
Окремо патрульні працюють
із власниками підвод та велосипедистами. Поліцейський Богдан
Павлович каже, що зупиняє тих, хто
не позначає свій транспорт світлоповертальними знаками, пояснює про
безпеку і дарує флікери. Згадує патрулювання на трасі міжнародного
значення з Луцька до Ковеля: «Коли
зупиняю, то люди спочатку насторожуються, а як чують пояснення, то уже
приязно реагують. Як водій скажу, що
дуже важко в осінньо-зимовий період: пішоходи йдуть через дорогу
в темному одязі, в капюшонах — якби
ще без них, то хоч обличчя відсвічує!
А ця вимога — то дуже правильний напрямок!» Фахівець зауважує, що про
це розповідають не перший рік, і все
одно працювати є з ким.
А ВИ ЗНАЄТЕ ПРО НОРМУ ЩОДО
СВІТЛОВІДБИВАЧІВ?

Лідія, мама десяти діток, яка мешкає із сім’єю у Буркачах на Горохівщи-

Треба, щоб діти затямили, як важливо «світитися» увечері й у тумані.

ДОВІДКА ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ:

Для того, аби зманеврувати
при швидкості 50 км/год, водієві потрібно 150 метрів. Уночі
пішохід у світлому одязі стає
помітним за 30–75 м, а цього недостатньо для уникнення ДТП.
Людину зі світловідбивачами
видно за 300 м. Отже, додаючи їх на одяг, на 85% знижуємо
шанс постраждати в результаті
автопригоди.
ні, коли чує запитання про флікери,
зауважує: «Таке чула. Справа хороша. Це ж увечері добре видно людину, у якої щось світиться на одязі чи
взутті. От і в донечки якось попалися
чобітки такі, на деяких куртках є у нас.
А в селі вуличне освітлення раптом
«закінчилося», тож я би купила, якби

не в ціні, а в ставленні
« Суть
людей до проблеми —
в усвідомленні
небезпеки.

»

попалося на очі, але я не знаю, де їх
брати».
Один зі знайомих водіїв на ім’я
Сергій у відповідь розповідає, як кілька років тому відсудив у власника
гужового транспорту пару коней,
бо ввечері розбив об його підводу
машину.
Директорка одного з сільських
дитсадків Володимир-Волинського
району, яка побажала не називатися,
сказала, що про таке не чула: «Нас,
освітян, збирали уже й цього року,
але про це не йшлося». Одночасно
начальниця управління освіти й науки
облдержадміністрації Людмила Пла-

хотна у коментарі зауважила: «Ми
уже третій рік говоримо на нарадах
керівникам органів управління освіти
про таку необхідність. Знаю, що більшість директорів сільських шкіл цьому
сприяє».
ДЕ БРАТИ СВІТЛОВІДБИВАЧІ?

Валентина Мельник із патрульної
поліції зауважує, що їх продають у канцелярських крамницях та «спорттоварах». На запитання, чи мають правоохоронці, окрім польських флікерів,
українські (від нашої влади) Валентина відповідає заперечно…
В інтернеткрамницях метр світловідбивної стрічки коштує 15 гривень
і більше, є готова на липучці, універсального розміру, — за пів сотні (такі
чіпляють на руки й ноги). Продають
також браслети й наклейки по 10 гривень і дорожче. 12 катафотів на велосипед коштують 70 гривень.
Поліцейський Богдан Павлович зауважує, що суть не в ціні, а в ставленні
людей до проблеми — в усвідомленні
небезпеки. У його практиці є випадки, коли пішохід, який йшов у темряві
узбіччям без жодного світловідбивача, на попередження огризався. Але
патрульний розказує, як приємно
вразила його жінка на мопеді неподалік Переспи Рожищенського району:
мала на собі захисний шолом, та ще й
вона і її пасажир були в світлоповертальних жилетах.
P. S. Було б добре, якби до цієї
норми у нас з’явився держспоживстандарт для виробників про
обов’язковість відповідних стрічок
на верхньому одязі, дитячих портфелях, на взутті, як, очевидно, є за кордоном. Однак це якраз та ситуація,
коли ми самі є ковалями своєї безпеки на темній дорозі й коли ліпше перестрахуватися, аніж знехтувати. n

оли жінка повернулася додому, дівчинка розповіла
про те, що сталося. Слідчі призначили ряд експертиз,
результати яких підтвердили
правдивість свідчень неповнолітньої. Усвідомлюючи загрозу
кримінальної відповідальності
за вчинені злочини, чоловік переховувався майже рік. Під час
розшукових заходів правоохоронці встановили, що він тривалий час перебував у Києві, згодом, маючи намір виїхати в іншу
державу, перебрався на територію Сумської області.
Цими днями оперативники
Головного управління Національної поліції у Волинській
області, а також ковельські
правоохоронці спільно із прикордонниками затримали зловмисника на одному із пунктів
перетину кордону. Йому вже
обрано запобіжний захід —
60 діб тримання під вартою. n

К

n Жах!

Житель
Горохівщини
згорів живцем
Трагедія трапилася
минулого тижня
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

селі Рачин загорівся дерев’яний житловий будинок. На місці пожежі рятувальники виявили тіло
61-річного чоловіка. Фахівці
припускають, що причиною лиха
стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів. n

У

n Пряма мова
Анна МАЛЯР, юрист,
вважає, що конфлікт
між Україною та Росією
існуватиме до того часу,
поки існуватимуть ці
держави:

«
»

І ця ситуація не унікальна, у світі
таких прикладів багато. Утім, історичний бій у кожного свій. Кожна з цих
двох країн – Україна і Росія – бореться
за своє виживання. Так само, як ми
постійно маємо ризик
втратити державу,
так само і РФ постійно стоїть перед
цим викликом.
Але в них ситуація
складніша, бо вічних імперій не існує.
Тому в нас питання
духу і волі, а в
них – питання
часу.
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«Думали, комп’ютер бреше»:
жінка народила четверню
– На весіллі нам щиро бажали діточок. Що не тост,
то про них. Зараз усі в шоці. З дружиною хотіли
чотирьох дітей, але по черзі. А тут вийшло одним
махом, — каже 26-річний Іван Кушнір із села
Калини Тячівського району Закарпатської області
Василь КІТ

січня його 20-літня дружина Лариса народила
синів Олександра, Євгена, Івана й доньку Кароліну. Малюки з’явились на світ за допомогою кесаревого розтину на 30-му тижні вагітності. Двоє важили
по 1300 г. Інші — 1260 і 1460 г. З пологового будинку їх
не випишуть, поки не наберуть по 2500 грамів і не матимуть смоктального рефлексу. Наразі всі їдять через
зонд — п’ють мамине молоко.
Батько немовлят каже, що до народження онуків свекор вперто говорив, що комп’ютер бреше: «Такого бути
не може!». Повірив лише, коли дітки з’явились на світ.
Подружжя мешкає у двоповерховому будинку з батьками чоловіка, пише «Газета по-українськи». Одна сім’я
живе на першому поверсі, інша — на другому. Вистачає місця. Але на виписку з пологового хочуть приїхати
представники влади з Ужгорода та області. Можливо,
пообіцяють додаткове житло. Такій багатодітній родині
ніякі «квадрати» зайвими не будуть. n
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Коронавірус: українці
не можуть чекати, поки
в Зеленського «роздупляться»
Зрив вакцинації — це злочинна бездіяльність Президента,
який проявив «нульові здібності як переговорник»
Фото eurosolidarity.org.

Петро Порошенко: «Зрив вакцинації — це злочинна бездіяльність».
Дарія КЛИЧ

Про «небутерброд»
пам’ятаємо, але ігнорувати
арешт Навального
не можемо
Російського опозиціонера заарештували на 30 діб
після того, як 17 січня затримали в аеропорту
«Шереметьєво» у Москві, куди він прилетів
із Берліна

ро це заявив лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він зауважив, що влада
«причепурила ковідну статистику, неначе новорічну ялинку», стрімко знизивши обсяги
тестування. «Главное — перестать тестировать», — іронізує п’ятий Президент.
«Але щодня офіційні цифри

П

щеплення —
« Отже,
головний

Наталка ЧОВНИК

Німеччині, нагадаємо, найвідоміший критик Путіна
лікувався після отруєння, яке, ймовірно, організували російські спецслужби. Цинізм ситуації в тому, що
Навального заарештували за те, що той… не з’являвся
в кримінально-виконавчу інспекцію, щоб відзначитись,
як умовно засуджений за злочин. Реакція цивілізованого
світу і України зокрема була передбачуваною — усі засудили свавілля Кремля і закликали звільнити опозиціонера.
До речі, боротьба з Путіним не заважає Олексію Навальному залишатись російським шовіністом та імперіалістом.
У його випадку теж підтверджується правило: російський демократ закінчується там, де починається українське питання.
Навальний, зокрема, вважає Крим російським. «Крим — що,
бутерброд із ковбасою, щоб його туди-сюди повертати?» —
найвідовіше його висловлювання про півострів. Про таку
його позицію нагадав п’ятий Президент Петро Порошенко.
Але водночас зауважив: «Незважаючи на те, що наші підходи
з Навальним щодо питання Криму є діаметрально протилежними, приєднуюся до вимог світу щодо поваги до демократичних цінностей і його негайного звільнення, як і сотень
політв’язнів і заручників Кремля, в тому числі українських
громадян». Порошенко запропонував конкретне покарання Росії за демонстративну розправу над опозиціонерами:
«Якщо Кремль продовжує не чути законних закликів, маємо
йому допомогти додатковими санкційними обмеженнями,
починаючи з позбавлення права голосу в ПАРЄ». n

У

національний
проєкт і пріоритет
на 2021 рік.

»

спростовує мій телефон. Слухавка час від часу розривається
від дзвінків із проханнями допомогти — то з киснем, то з ліками, то з лікарями, то з ліжками,
то з грошима. За минулий рік
мій благодійний фонд і компанії витратили до ста п’ятдесяти
мільйонів власних коштів лише
на боротьбу з COVID-19. Тим
часом мародери на пандемії

майже тридцять мільярдів гривень з антиковідного фонду закатали в асфальт через проєкт
«Велике крадівництво», — зазначає Петро Порошенко.
«У «Європейської Солідарності» є абсолютно конкретна
програма дій, як виправити
ситуацію.
• По-перше, тотальне тестування і якісна діагностика.
Словаччина, для прикладу,
розпочала другу хвилю загальнонаціонального тестування.
• По-друге, контрольована самоізоляція безсимптомних.
• По-третє, безкоштовне
і гарантоване лікування тих
хворих, які потрапили на госпіталізацію у зв’язку з важким
перебігом недуги.
• І четверте — обов’язкова вакцинація здорових.
«Поєднання цих чотирьох
кроків дасть змогу розірвати ланцюг розповсюдження
вірусу. Країна повернеться до нормального життя.
Отже, щеплення — головний
національний проєкт і пріоритет на 2021 рік», — наголошує
лідер «ЄС».

Зеленський продав «Лігу сміху» РФ
Фото liga.net.

Сергій ФУРСА, фінансист, про затримання в Росії
опозиціонера Олексія Навального, який повернувся
з Німеччини, де лікувався від отруєння, ймовірно,
російськими спецслужбами:

«

»

«Десятки країн уже вакцинуються. А наша влада
тільки-но намагається стати в чергу. Багато хто з вас
чув, що минулого тижня
Україну відвідала президент
Молдови Майя Санду. Ще й
місяця не пройшло, як вона
вступила на посаду, а там уже
забезпечено початок безоплатного щеплення, причому
якісним препаратом від Pfizer,
закупленим за державні кошти. Індія до кінця літа провакцинує майже триста мільйонів
осіб — за кількістю населення
це приблизно сім Україн. Днями стало відомо, що Африканський Союз уже придбав
270 мільйонів якісних доз.
Вони змогли. А Зеленський
не зміг впоратись. Зрив вакцинації — це злочинна бездіяльність. Нульові здібності
як переговорника. Єдине, що
поки що більш-менш твердо
обіцяє влада, — сумнівну вакцину з п’ятидесятивідсотковою ефективністю, створену
за технологіями вчорашнього
дня.
У влади не має бути ні дня,
ні ночі. Вони повинні мотатися по всьому світу, купувати
в усіх якісних виробників вакцини, крім російських, звісно
ж. Слід придбати терміново
не менше двадцяти мільйонів
доз. Бо лише така кількість
забезпечить групи ризику:
медичних працівників, яких
влада так і не застрахувала; літніх людей, насамперед у будинках престарілих;
вчителів, вихователів, працівників соціальних служб.
Ці категорії мають отримати
щеплення безкоштовно. Всі
інші — за дуже поміркованою
вартістю». n

■ Вата-шоу

n Пряма мова

Добре, що його затримали. Дійсно. Це вписується в контекст «більше пекла». Що більше пекла в Росії, то гірше Росії.
І то краще нам, тому що все оце пекельце послаблює агресора.
Тож цілковита неадекватність Путіна допомагає наблизити колапс самої РФ. І нам головне — вчасно відійти, коли все це почне завалюватися. Адже поки Росія не розвалиться,
поки не ослабне і не вимагатиме постачання
їжі для голодних, Крим ніколи не повернеться. І на Донбасі залишаться орки. Нам потрібен розвал РФ».

ПРЯМА МОВА ПЕТРА
ПОРОШЕНКА

Невже, хлопці, не можна було обійтись без тих російських
рублів? Ви ж, пане Президенте, головнокомандувач,
а не «простий» заробітчанин…

У російській версії українського проєкту, який
запускається на телеканалі СТС, хочуть взяти участь
команди із так званої ДНР
Василь КІТ

окрема, у списку учасників кастингу, який
відбудеться 25–27 січня

З

в московському Домі КВН,
колективи «Дует имени нет»
і «Все Пуteam» вказані як донеччани з «Донецької народної республіки».

Як не дико, але участь
у російській «Лізі сміху» хочуть брати і команди з… Харкова, Одеси та Запоріжжя!
Нагадаємо, що нещодавно «95 квартал» продав росіянам права на «Лігу сміху» через шведських дистриб’юторів Eccho Rights. Серед тих,
хто володіє торговою маркою
«Ліга сміху», є і Президент
Володимир Зеленський, який
до обрання на посаду був ведучим цього проєкту.
Те п е р у к р а ї н с ь к и й
глава держави отримуватиме гроші з країниагресора, розважаючи росіян, поки вони вбивають наших захисників і окуповують
території. Чим не «торгівля
на крові», якою пан Зеленський так любив дорікати
своєму попереднику? n
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n Про це говорять

Фото eurosolidarity.org.
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n Уроки пандемії

Поки світ вакцинується, у нас
надія тільки на свячену воду…
Чи то допомогли щирі віншування колядників,
посівальників, які зичили всім здоров’я, чи
коронавірус злякався морозу, але кількість
інфікованих в Україні під час свят помітно
зменшилася. Але лікарі-епідеміологи
застерігають: рано радіти
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«Докерувались до того, що не вистачає вугілля на електростанціях».

Турчинов: «Ціни могли
підняти спеціально,
щоб здати українську
енергетику Росії»
Небачено: навіть в умовах гарячої фази війни не було віялових
відключень електроенергії. І ось ЗЕлена влада довела країну
до того, що в «Укренерго» заговорили про ймовірність віялових
відключень електрики, а в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко —
про повернення до закупівель газу з Росії
Василина СМЕТАНА

днією із важливих перемог
у боротьбі з російською агресією було досягнення енергетичної незалежності нашої країни.
Україна позбулася газової голки РФ
і протягом останніх років не купувала жодного кубометра газу від агресора, не заводила з півночі жодного
кіловата електроенергії.
Про це нагадує керівник штабу партії «Європейська Солідарність» Олександр Турчинов
(на фото). Проте перший заступник міністра енергетики України,
в. о. міністра енергетики робить
заяву про необхідність розблокування закупівель газу з Росії.
Паралельно з цим «Укренерго»
попереджає уряд про підготовку
масштабних віялових відключень
споживачів електроенергії, що
в умовах низьких температур
може перетворити Україну на Алчевськ 2006 року. Докерувались
до того, що не вистачає вугілля
на електростанціях.
Відтак, на думку Турчинова, «не
можна виключати того, що стрімке
підвищення тарифів на енергоносії, яке відбулося з нового року,
є одним із важелів влади, щоб
забезпечити собі прикриття для
масштабної корупції та зради національних інтересів».
«Протягом усього часу перебування «зелених» при владі на догоду
олігархату НАК «Нафтогаз» перетворюється на банкрута, а національний стратегічний ресурс — атомна
енергетика — системно знищується. Так, штучно зупинялися блоки
українських АЕС, тотально обме-

О

жувалося фінансування, своєчасно
не проводився ремонт та відновлення потужностей енергоблоків.
В результаті країну ставлять перед
фактом віялових відключень та «необхідністю закупівлі електроенергії
у Білорусі», для якої РФ у кредит
побудувала атомну електростанцію.

усього
« Протягом
часу перебування
«зелених» при владі
на догоду олігархату
НАК «Нафтогаз»
перетворюється
на банкрута,
а національний
стратегічний ресурс —
атомна енергетика —
системно знищується.

»

До речі, у зв’язку із будівництвом Білоруської АЕС, Євросоюз оголосив
цій країні бойкот на імпорт електроенергії», — заявив Олександр Турчинов.
Керівник штабу «Європейської
Солідарності» вважає, що відновлення енергетичної залежності
від Кремля та безпосереднє фінансування агресора і окупанта є
державним злочином і потужним
ударом по незалежності та обороноздатності нашої країни. «Зупинити цей злочин, економічний
та енергетичний колапс, можна
лише через повний демонтаж «зеленої» влади, яка стає загрозою
національній безпеці України», —
впевнений Турчинов. n

n Коментар

«

Володимир ОМЕЛЯН, колишній міністр інфраструктури України:

Ми маємо унікальну можливість — власні сховища природного газу, найбільші в Європі. Якби у владі були розумні
люди, їх цілком можна було заповнити дешевим газом влітку, планово збільшити субсидії на зимовий період і абсолютно спокійно його пройти. Причому, «Нафтогаз» навіть
на цьому заробив би. І всі були б щасливі. Але, як відомо,
Зеленський не шукає легких шляхів. Шкода лишень людей,
які страждають через його безголовість…

»

В УКРАЇНІ ЗНОВУ
ПОНАД 200 ЖЕРТВ
ЗА ДОБУ

Всесвітня організація охорони здоров’я
повідомила про рекордну смертність серед пацієнтів з коронавірусом
за попередній тиждень.
Усього ж за час пандемії
недуга вбила понад два
мільйони людей, із них
21 258 — наші співвітчизники.
«Епідемічний потенціал в Україні далеко
не вичерпаний, лютий
і березень можуть принести нам по 300 і більше летальних випадків
щодоби», — прогнозує
відомий лікар-імунолог
Андрій Волянський.
Епідемію можна назвати контрольованою,
якщо не більше 5% від
кількості протестованих мають позитивний
результат, стверджують
спеціалісти. У нас же часто кожне четверте-п’яте
ПЛР-дослідження підтверджує коронавірусне
зараження. При тому, що
зробити тест нині стало
простіше, люди звертаються за цією послугою
переважно лише тоді,
коли самостійно справитися з недугою не під силу.
Тож статистика заражень не може бути достовірною. Наприклад,
станом на вчора в Україні зафіксували 4 383 нових випадки коронавірусної інфекції. Навряд, чи
все так благополучно,
адже за попередню добу
було госпіталізовано
аж 2 011 осіб, 212 хворих
померло.
На Волині побільшало на 103 випадки заражень, у Львівській області — на 195,
на Рівненщині додалося
111 інфікованих.
— Із 8 до 24 січня
у нас діє так званий карантин зимових канікул.
Його ключова мета —
обмеження мобільності
населення. З 25-го ми
перейдемо, ймовірно,
до «помаранчевої» зони,
яка діяла до запровадження цих правил, —
обіцяє глава уряду Денис Шмигаль.
Можна сперечатися
про доцільність українського локдауну, який
завдав збитків підприємцям, але не завадив
людям добре посвяткувати. Ніхто не забожиться, що він був
останнім цього року.
Адже коронавірус мутує, видозмінюється.
Виявлений у Великій

Британії більш заразний
штам COVID-19 дістався
вже до 60 країн, йдеться в оприлюдненому
в середу щотижневому
звіті ВООЗ. Через це карантинні обмеження
в Німеччині продовжені
в зв’язку з пандемією
коронавірусу мінімум
до 14 лютого, заявила
канцлер Ангела Меркель. До кінця січня триватиме локдаун і в Ізраїлі.
Чи є COVID-19-мутант у нас — ніхто
не знає. В Інституті молекулярної біології й генетики кажуть, що досліджень з цього приводу
не проводять, бо бракує
коштів. Тому досі не відомо, скільки штамів
COVID-19 циркулює
в Україні.
ЧИ НЕ ЗАРАНО НАМ
ОБІЦЯЮТЬ «COVIDПАСПОРТИ»?

Замість чітких і спланованих дій з епідемічного контролю, реальних
заходів у боротьбі з поширенням інфекції, влада
імітує турботу про людей
безглуздою метушнею
довкола щеплень від коронавірусу. При тому, що
в Україні жодна вакцина
ще не зареєстрована,
чиновники щодня розповідають про «дорожні карти», плани й наміри.

широку
« Навакцинацію
українці можуть
розраховувати,
ймовірно,
не раніше 2022–
2023 років.

»

«Готуємося до введення COVID-паспортів, —
похвалився цими днями
головний санітарний лікар Віктор Ляшко. — Всіх
щеплених будуть заносити в електронну систему охорони здоров’я.
Коли на міжнародному
рівні введуть обов’язкові паспорти вакцинації,
українські лікарі зможуть
оперативно видати відповідну довідку».
Передбачають, що
у середині лютого наша
країна одержить 910 тис.
доз вакцини. Першими
щеплення отримають медики, які працюють з хворими на коронавірус,
люди похилого віку, які перебувають у спеціалізованих закладах, та військові,
які служать у зоні ООС.
Утім, є й інші прогнози, згідно з якими Україна
може опинитися в «черво-

ній зоні» аж до 2023 року.
Адже наша влада вчасно
не подбала про захист
людей.
Нагадаємо, навіть
у ВООЗ занепокоєно говорять про непропорційне забезпечення вакцинами жителів багатих
і бідних країн як про моральний провал.
Ще 7 грудня минулого року стартувала вакцинація від коронавірусу
у Великій Британії. Там
закупили 40 млн доз зареєстрованого дороговартісного препарату, вже
щеплено понад 1,4 млн
осіб, включно з королевою Єлизаветою.
Із 27 грудня жителі ЄС також охоплені
програмою імунізації.
У найближчі три роки
за контрактами до Європи будуть відвантажені
300 млн доз вакцин.
На цьому тлі Україна
зі своїми обіцянками закупити 1,9 млн доз китайського препарату та чекати дії механізму COVAX
(міжнародна інституція,
яка має допомогти) виглядає бідною сиротою.
На карті Європи, ймовірно, виникне кілька «червоних зон» — Боснія,
Молдова, Албанія та ми.
На широку вакцинацію
українці можуть розраховувати, ймовірно, не раніше 2022–2023 років. Тож,
очевидно, представникам
бізнесу та любителям
мандрівок за кордон доведеться відчути негативні наслідки ізоляції.
Чи переймаються українці в масі своїй
проблемою щеплень від
коронавірусу? Опитування свідчать, що заледве
50 відсотків наших співвітчизників погодилися б
у такий спосіб захистити своє здоров’я. Люди
не знають, чого більше
боятися: COVID-19 чи
вакцинації від нього.
По-перше, відомо, що
щеплення не вбереже від
інфікування, а лише захищає від тяжкої форми захворювання і ускладнень.
По-друге, відомо, що поствакцинальні антитіла
зберігаються всього три
місяці. Тобто, не встигнувши закінчити одну
кампанію щеплень (це дві
ін’єкції з інтервалом у три
тижні), потрібно готуватися до наступної. Чи витримають це вразливі категорії людей — хронічні хворі, літні люди, алергіки?
До того ж не відомо, чи
вже розроблені вакцини
захищають від англійської
і південно-африканської
мутацій коронавірусу.
Відповіді на ці запитання люди й хотіли б
почути з уст спеціалістів,
науковців, представників
МОЗ. Але, на жаль, мусимо задовольнятися сумнівними статистичними
звітами й не менш сумнівними обіцянками. n
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Погляд
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

«Ми, канєшно,
за українську...»
Із 16 січня набула чинності 30 стаття Закону «Про
забезпечення функціонування української мови
як державної», що передбачає використання
її у сфері обслуговування: у супермаркетах,
інтернет-магазинах, кав’ярнях, ресторанах,
банках, аптеках, на АЗС і вокзалах… Хтось каже:
«Давно пора!», комусь байдуже, а дехто вголос
бурчить, що мову на хліб не намажеш…
о у столиці, у східних областях — проблема, а в нас і без
примусу майже скрізь говорять державною, за винятком переселенців та особливо затятих радянських ветеранів, які досі проспект Волі у Луцьку називають «улицей
Ленина». Волиняни ж рідної мови не цураються, — хвалимося ми.
Те, до чого звик, вухо не ріже, видається нормою. А якщо
прислухатися, то спілкуємося ми у масі своїй переважно
суржиком, а не «солов’їною».
Пригадую, у далекі студентські роки у нас на факультеті
журналістики Львівського університету із 75 першокурсників російськомовними назвалися 15, це були діти партійних
чиновників та начальства, решта — переважно вихідці із сіл,
які, звичайно ж, розмовляли українською. Щоправда, з уст
закарпатців вона звучала інакше, аніж у подолян, а галичан,
які не помічали своїх полонізмів, дратували русизми волинян.
На перших порах у нашій кімнаті в гуртожитку часто з цього
приводу виникали «філологічні дискусії».
І ось тоді я вперше задумалася, чому діда, який загинув
у війну, бабуся називала Ліксандером, чому багатьох стареньких у нашому селі кликали баба Мар’я, дядько Альоша,
тітка Антошка… Так повелося з часів царя-батюшки. І вже
не дивувалася, коли вперше приїхала в ролі невістки на Тернопільщину й почула, як сусідка поважного віку допитувалася:
«То ти, Міську, москалицю із Волині взєв?».
Наша мова віками зазнавала утисків, її неможливо було
зберегти від засмічення. Але вона вистояла, вціліла у найважчі часи русифікації, ополячення, а потім і зрадянщення. Вижила, щоб нині, на тридцятому році незалежності, ми переймалися, чи не образить когось дуже ліберальний і боязкий
закон про мову, над яким довго ламали списи наші обранці
у Верховній Раді, для яких він і досі є кісткою в горлі.
Цими днями уповноважений із захисту державної мови
Тарас Кремінь тільки те й робить, що виправдовується, заспокоює знервованих зросійщених співвітчизників. Мовляв,
не тривожтеся, українську ніхто не нав’язує: на прохання
клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін. Себто російською? Саме ця лукава словосполука «мова, прийнятна
для сторін» й надалі залишається основним «колоніяльним
маркером українського суспільства», кажуть критики закону.
І штрафи за злісне ігнорування державної мови наразі
не передбачені — може, за рік чи два… Але процедура підтвердження порушення настільки складна, що навряд чи вистачить терпіння навіть у найбільших патріотів, аби довести
справу до реального покарання.
Одне слово, навряд чи можна говорити про «черговий
крок до відродження української мови». Мусимо дорости,
дозріти до розуміння, що це справді важлива й необхідна
складова нашої державності, за яку треба боротися скрізь
і всюди.
На щастя, паростки національного самоусвідомлення
пробиваються і на столичному асфальті. Ось на своїй сторінці у фейсбуці російськомовний київський бізнесмен Олексій Давиденко звернувся до своїх працівників: «Наша сім’я
і компанія «Рідні Медтехніка» повністю підтримують цей закон
і таку лагідну українізацію суспільства… Просимо всіх вас,
незалежно від місця проживання, під час роботи в наших
магазинах спілкуватися з відвідувачами єдиною державною
мовою — українською. Якщо у вас інша принципова позиція,
прошу не затягувати і написати «за власним бажанням».
Але таких прикладів є небагато. Зате щодня бачимо на телеекранах нардепів, високопосадовців і навіть міністрів, які
публічно послуговуються мовою сусідньої країни-агресора й
не вбачають у цьому гріха. А якщо й переходять на державну
мову, то так спотворюють її, що слухати боляче.
Вони й нав’язують суспільству думку, що говорити суржиком — не соромно, що для кар’єрного просування українська
зовсім не обов’язкова. «Какая разніца», — либонь, найпопулярніша нині цитата «рускоязичних», які знов знайшли привід
поремствувати, що їх пригнічують.
Але чи говоритимуть державною офіціанти й продавці,
залежить не тільки від того, якою мовою користуються в побуті Президент, парламентарі, олігархи і можновладці. У силах кожного з нас зробити так, щоб у найвідкритішій і щоденній царині суспільного життя запанувало рідне слово. А для
цього мало запевняти: «Ми, канєшно, за українську»… n
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Ірина КОНСТАНКЕВИЧ:
«Вимагаємо ввести мораторій
на підняття тарифів»
Фото imk.net.ua.

З 1 січня в Україні зросли
тарифи на газ, опалення,
воду та електроенергію.
Таке рішення уряду (а воно,
до слова, було ухвалене саме
ним без жодного обговорення
з парламентськими комітетами)
призвело до соціального
вибуху: у багатьох областях
люди вийшли на мітинги,
подекуди під час протестних
акцій перекривали дороги
та мости. Скликаються сесії
місцевих рад, де приймаються
звернення щодо негайного
врегулювання тарифного
питання. Врешті днями
Президент Володимир
Зеленський на цю ситуацію
таки зреагував, а Кабмін
за його дорученням навіть устиг
уже напрацювати, як заявив,
варіанти щодо зниження ціни
на газ для населення. Та чи
розв’яжуть такі ситуативні дії
проблему?
Дарина ТИХА

акономірно, що підняття тарифів на газ та електроенергію призведе до зростання
цін на усі групи товарів та послуг.
Люди будуть фактично позбавлені можливості забезпечувати
елементарні потреби. За розрахунками Національної академії
наук України, у 2020 році рівень
бідності наших громадян різко
зріс: у першому півріччі 2020-го
за межею бідності жили близько
19,4 мільйона осіб, тобто фактично кожен другий українець.
У 2019-му таких людей було
на 4 мільйони менше.
На захист народу у врегулюванні тарифних питань виступала
і виступає партія «ЗА МАЙБУТНЄ».
Ще у липні минулого року депутати з групи «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» Ірина Констанкевич, Тарас Батенко, Антон Поляков разом із деякими парламентарями
з інших фракцій зареєстрували
у Верховній Раді законопроєкт
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів про комерційний облік теплової енергії,
водопостачання та газу для населення».
У документі запропонували
відкласти терміни установлення вузлів комерційного обліку
до 1 липня 2021-го і відтермінувати штрафи за порушення термінів
установлення або заміни вузлів
до 1 серпня. Крім того, в проєкті була пропозиція надати право
місцевим органам фінансувати
роботи з оснащення населення
лічильниками газу за рахунок
місцевих бюджетів. Законопроєкт досі перебуває на розгляді
у профільному комітеті.
Також партія «ЗА МАЙБУТНЄ» відстоювала питання щодо
зниження тарифів на «зелену
енергетику»: для сонячних електростанцій — на 50%, а для вітрових — на 40%. Цю ініціативу
запропонував народний депутат
Ігор Палиця.
Нагадаємо, що «зелений» тариф — спеціальна ціна, за якою
купується вироблена з відновлюваних джерел (гідроелектростан-

З

Ірина Констанкевич під час виступу на сесії Волинської облради
наголосила, що замість продуманих кроків задля підтримки країни,
Кабмін пропонує нове підвищення.

ції, сонячні, вітрові або біостанції) енергія. Виробники «зеленої
енергії» продають її на ринок
значно дорожче, ніж виробники
теплової або атомної. Питання
«зелених» тарифів навесні минулого року набуло резонансу,
адже саме тоді виник скандал:
було заявлено, що роботу деяких
блоків кількох атомних станцій

зараз люди
« Уже
66,1 мільярда
гривень боргують
за комунальні
послуги.

»

зупиняють, а деякі працюватимуть на знижених потужностях.
За таких умов відповідно продаж
«зеленої» і дорогої електроенергії зростатиме. Більшість ЗМІ тоді
писали про те, що таку «схему»
пов’язують з одним із найбільших «гравців» на енергетичному
ринку Рінатом Ахметовим.
Члени депутатської групи
«Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» неодноразово також скеровували звернення до Президента та уряду
України з вимогою враховувати
передусім інтереси людей при
ухваленні тих чи інших питань
щодо тарифів. Але натомість
уряд під ялинку підготував новий
тарифний «подарунок».
«Таке чергове рішення обурює. Кількість безробітних
в Україні зросла на 14%. Уже зараз люди 66,1 мільярда гривень
боргують за комунальні послуги.
Та замість продуманих кроків
задля підтримки країни, Кабмін пропонує нове підвищення.
Це геноцид, бо подужати такі тарифи українці не зможуть», — зауважила днями під час свого виступу на третій позачерговій сесії
Волинської обласної ради народна депутатка Ірина Констанкевич.
Обласні обранці зібралися на засідання, аби прийняти
звернення до Президента, уряду
та парламенту з протестом проти
зростання тарифів для населення.
«Разом із колегами з депутатської групи «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» та представниками нашої
політичної сили у всіх областях
України ми пропонуємо ввести
мораторій на підняття цін і встановити економічно обґрунтовані

тарифи з урахуванням збитків.
У країни є резерви — у газосховищах є 23 млрд кубів дешевого
газу. Натомість на субсидії коштів
немає», — зауважила народна
депутатка.
Окрім того, як акцентувала
Ірина Мирославівна у своєму виступі, мешканців 30-кілометрової зони поблизу АЕС позбавили
30% знижки за електроенергію,
яка була передбачена саме для
таких територій. У 23-му окрузі, наприклад, це 47 населених
пунктів — Маневицької, Прилісненської та Колківської громад.
«І уряд, і Президент укотре
не дотримали свого слова. Вони
кажуть, що не хочуть сваритися
з МВФ. Але хочу нагадати, що
найголовніше — не посваритися з рідним українським народом!» — наголосила Ірина Констанкевич.
Ініціативу партії «ЗА МАЙБУТНЄ» щодо скасування нових комунальних тарифів та введення
мораторію на їхнє підвищення,
окрім Волинської, підтримали
вже в чотирьох областях України — Житомирській, Хмельницькій, Миколаївській та Черкаській.
14 січня цього року у парламенті народні депутати з групи
«Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» зареєстрували проєкт Постанови про
вжиття невідкладних заходів,
спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію
для населення за перші 100 кВт/
год. Номер документа — 4590.
Також Ірина Констанкевич скерувала звернення
до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо скасуванння дискримінаційного рішення
Кабміну і дотримання соціальних
гарантій мешканців населених
пунктів, які розташовані у 30-кілометровій зоні Рівненської АЕС.
«Лише за умови активної одностайної позиції громадськості,
депутатів рад усіх рівнів можливо
відстояти права людей — права
тих, хто попри все працює в нашій країні та вірить у її майбутнє.
І ситуація з тарифами вкотре
довела: консолідація зусиль
у соціальному супротиві змушує
центральну владу переглядати
свої недолугі рішення. Важливо
й надалі гуртуватися задля того,
аби українці могли в рідній країні
жити, а не ледве виживати», —
зазначила Ірина Констанкевич. n
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За субсидією — у свою
громаду
З 1 січня 2021 року грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг
видаватимуть за новими правилами
Фото nail.org.ua.

Євгенія СОМОВА

ідтепер ряд соціальних питань
вирішуватимуться у місцевих
громадах. Зокрема, й оформлення субсидій. Щоб отримати їх, волинянам не потрібно відвідувати органи
соціального захисту. Заяву можна буде
подати поштою або онлайн через офіційний сайт у додатку «Дія». У громадах
уже створені підрозділи, які мають їх
приймати. До них можна звернутися
ще за 67 видами допомог.
Зазначимо, що нові правила призначення субсидій стосуються лише
тих волинян, котрі до цього їх не отримували і претендують на них уперше.
Однак, повідомили нам у департаменті
соціальної політики Луцькради, мешканці Луцької міської територіальної
громади, які раніше не користувалися ними, але при зростанні витрат
на комуналку їм стало складно оплачувати житлово-комунальні послуги,
можуть звертатися за оформленням
державної допомоги до департаменту
соціальної політики міськради на проспекті Волі, 4а, його філій на проспекті
Соборності, 18, вулиці Бенделіані, 7,
ЦНАПу, що на вулиці Лесі Українки, 35

Зазначимо, що торік держава тричі переглядала програму отримання
субсидій. Було вдосконалено умови їх
призначення. Зокрема, надано можливість отримувати допомогу на оплату
житлово-комунальних послуг тим, хто
успадкував майно, набувши права власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за нею, та особам, які
не мають доходів і відповідно до зако-

посилено контроль
« Буде
за одержувачами. Якщо
з’ясується, що субсидію
призначили з порушенням,
усі виплати доведеться
повернути державі.

В

»

Ні розмір компенсації, ні перелік осіб, які отримують її, не скорочується.

особисто, заповнивши заяву та декларацію встановленого зразка, чи
відправити її поштою або ж в електронному варіанті через веб-сайт Мінсоцполітики. Для жителів Прилуцького
старостинського округу щочетверга
з 8.30 до 17.30 організовано прийом
документів на всі соціальні допомо-

ги та послуги на місці, у приміщенні
сільради. До речі, розмір призначеної
житлової субсидії на оплату комуналки,
придбання твердого палива та скрапленого газу не буде враховуватися до середньомісячного сукупного доходу осіб,
яким надається компенсація на оплату,
повідомили у міськраді.

n Такі реалії

n Гаманець і життя

Пенсіонерам перерахують виплати:
хто і скільки отримає
Для осіб, які досягли 65-річного віку і мають необхідний страховий
стаж, вони зростуть
Фото 24ks.news.

Євгенія СОМОВА

1 січня в Україні підвищилася мінімальна зарплата з 5 до 6 тисяч гривень.
У зв’язку з цим збільшилися й деякі виплати, зокрема пенсії. Нагадаємо, що востаннє їх перераховували у грудні минулого року.
А з 1 січня нинішнього року зросте
мінімальна виплата громадянам,
які досягли 65-річного віку. Це стосується тих, які мають 30 років (для
жінок) і 35 (для чоловіків) страхового стажу. Йдеться про пенсіонерів, які не працюють. У січні
виплати цій категорії підвищаться
з 2100 до 2400 гривень.
На Волині, повідомила нам
заступник начальника головного управління Пенсійного фонду
України в області Лариса Лучковська, перерахунок торкнеться
60725 осіб. У середньому пенсії підвищаться на 346 гривень.
На їхню виплату з початку місяця
було спрямовано 543,39 мільйона
гривень. Перерахунок здійснюватиметься автоматично, за матеріалами пенсійних справ. Тож звертатися особисто до органів Пенсійного фонду немає потреби.
Наступне підвищення для непрацюючих пенсіонерів, яким виповнилося 65 років і котрі мають
страховий стаж 30–35 років, заплановане на грудень 2021 року,

нодавства звільнені від сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. До того їм
субсидію могли призначити лише за рішенням комісії. Відтепер право на неї
мають й ті волиняни, а також їхні родичі, які офіційно працювали за кордоном
і представили відповідну довідку.
Водночас із 2021 року змінюється
алгоритм перевірки інформації про отримання допомоги на оплату комуналки. Буде посилено контроль за одержувачами. Якщо з’ясується, що субсидію
призначили з порушенням, усі виплати
доведеться повернути державі.
І насамкінець нагадаємо, що право
на неї не мають власники будинків площею від 230 квадратних метрів і квартир від 130 квадратів, автомобілів, яким
до 5 років, а також ті, хто впродовж року
зробив покупку на більш як 50 тисяч
гривень та ті, хто не сплачував єдиного
соціального внеску. n

З

Які територіальні
об’єднання
найбагатші?
Торік до всіх місцевих
бюджетів Волині надійшло
понад п’ять мільярдів
300 мільйонів гривень
власних доходів, із них
майже 3 млрд — кошти ОТГ
Іван ПЕТРУК

е можуть похвалитися найкращою
фінансовою ситуацією? З’ясувати
це допомагає «Рейтинг реформованих громад області за надходженнями
власних доходів місцевих бюджетів у розрахунку на одного жителя», який сформував консультант із бюджетних питань
Асоціації міст України Василь Гром.
За попередніми даними, до всіх місцевих бюджетів Волинської області
у 2020 році надійшло 5 млрд 318,3 млн
гривень власних доходів, у тому числі
до місцевих бюджетів реформованих територіальних громад — 2 млрд 919,5 млн
гривень, що становить 54,9%.
В середньому в розрахунку на одного
жителя Волині припадає 5 137 гривень
власних доходів. А от у Боратинській
ОТГ –15 792,8 гривні, Підгайцівській
–12 574,7. Ці громади — «столичні», розташовані поблизу обласного центру. У Зарічненській ОТГ Володимир-Волинського
району на одного жителя припадає майже
9 тисяч гривень.
Низький рівень власних доходів торік мали Велимченська (1 007 гривень),
Забродівська (1 253) і Самарівська
(1 276 гривень) сільські територіальні громади Ковельського району. n
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Хоча мінімалку і збільшили, її все одно не вистачає на життя.

2021 році проведуть
« Укілька
етапів додаткових
нарахувань різним
категоріям
пенсіонерів.

»

коли мінімальна зарплата зросте до 6,5 тисячі гривень. Тоді й
найнижча виплата збільшиться
до 2600 гривень.
Зазначимо, що на 1 січня
2021 року мінімальна пенсія в Україні становить 1769 гривень. Цього
року вона підвищуватиметься двічі
згідно із зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність. Так, з 1 липня пен-

сія зросте з 1769 до 1854 гривень,
а з 1 грудня — з 1854 до 1934 гривень.
У 2021 році проведуть кілька етапів додаткових нарахувань
різним категоріям пенсіонерів.
Зокрема, з 1 березня розпочнеться планова індексація виплат
на 11 відсотків. Крім того, українці
віком від 80 років продовжуватимуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 500 гривень. З 1 квітня
перерахують виплати працюючим
пенсіонерам з урахуванням стажу
(або стажу і заробітку), набутих після 1 березня 2019 року, а з 1 липня — щомісячну доплату в розмірі
400 гривень почнуть отримувати
особи віком від 75 до 80 років. n
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■ Пульс тижня

У шахтарському місті
п’яний чоловік стріляв
із пістолета у дворі будинку
На щастя, ніхто не постраждав
Олена КУЧМА

січня 45-річний нетверезий місцевий житель
стріляв із пістолета. Співробітники поліції оперативно встановили особу правопорушника,
чоловік виявився раніше судимим. Зброю, Retay Arms,
з якої він здійснював постріли, а також відстріляні гільзи
вилучили й направили на дослідження.
За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання
у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців, або
до п’яти років обмеження волі. Досудове розслідування
триває. n

19

Нардеп із Нововолинська
розповів, коли розпочнеться
COVID-щеплення
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов
на зустрічі з депутатами фракції «Слуга народу»
повідомив, що вакцинація від коронавірусу
в Україні стартує в середині лютого
Олена КУЧМА

ро це поінформував нардеп від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики
та ЖКП, уродженець Нововолинська Андрій Герус.
За словами Степанова, очікується, що в України
буде 910 тисяч доз вакцин, зокрема 210 тисяч доз Pfizer
за глобальною ініціативою COVAX.
На першому етапі планується вакцинація 367 тисяч
українців: лікарів, медиків, людей похилого віку у спеціалізованих закладах, військових у зоні ООС. Другий етап
планується розпочати у кінці березня — щеплення зроблять 2,5 млн українців. Як повідомив Степанов, зараз
уряд веде перемовини із чотирма виробниками вакцин
щодо їх поставок в Україну. n

П

Покарали, бо працювала
без маски
Адміністратора магазину у Володимирі
притягнули до відповідальності
Софія ГАВРИЛЮК

иконувачка обов’язків адміністратора магазину
«Єва», що в княжому місті, обслуговувала відвідувачів без маски і через це постала перед Фемідою.
Як відомо з постанови Володимир-Волинського міського
суду, правопорушниця свою вину визнала та просила суворо її не карати. Тож жінку звільнили від адміністративної
відповідальності та оголосили усне зауваження. n

В

Мешканці 15 квартир
потерпали від холоду
через сусіда
Житель Нововолинська невдало замінив
водонагрівач
Оксана КОВАЛЕНКО

а повідомленням компанії «Волиньгаз» у неділю,
17 січня, мешканець міста гірників самовільно замінив
газовий водонагрівач. Через це в систему газопостачання потрапила вода й без тепла залишилося 15 квартир.
Спеціалісти спустили воду та поступово навели лад. Якщо
експертиза встановить, що газові прилади не придатні
до подальшої експлуатації — споживачу-невдасі доведеться відшкодувати збитки постраждалим та компанії. n

З
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n Діло майстра величає

Волинський Фаберже
продірявив гусяче яйце
понад 11 тисяч разів
Анатолій Бойко з Володимира-Волинського
похвалився новим д
досягненням
Фото Анатолія БОЙКА.

Оксана КОВАЛЕНКО

айстер Анатолій
Бойко, який працює з яєчною шкаралупою, похвалився новим
здобутком — гусяче яйце
це він
зумів зрешетити набагато
агато
густіше, аніж раніше. «ДовДовго працював над цією робооботою. 11260 дірок свердлом
длом
0,3 мм», — написав волинлинський Фаберже. До цього
ього
на середньому гусячомуу яйці
він робив максимум 7 тисяч
дірочок. Кількість отворів
орів
зумів збільшити за рахухунок надтонкого інструрумента. n

М

Витинанка на яєчній шкаралупі.

n Дві сторони медалі

У Володимирі влаштували
«місцевий Буковель»
Містяни каталися
з гірки на санчатах біля
старовинної Василівської
церкви

Фото зі сторінки газети «Слово правди» у Facebook.

Сергій ВИШЕНЬКА

а розвагу завітали і дорослі, і малі. Хтось добирався автомобілем,
а хтось пішки. Втім, були й
противники катання, мовляв,
заважає галас і бруд. До того
ж, біля огорожі після веселощів зафіксували обламки санчат та пластикове сміття.
За матеріалами
«Слово правди». n

Н

Цьогоріч дітвора на санчатах накаталася вдосталь.

n Будьте пильні!

Набрала кредитів на чуже ім’я
Вирішується питання про
обрання зловмисниці
запобіжного заходу
Олена КУЧМА

-річній жительці шахтарського міста повідомлено про підозру
у викраденні офіційних документів, незаконному зберіганні й неодноразовому використанні конфіденційної інформації про особу, а також наданні
неправдивої інформації іншим
кредиторам та у крадіжці.
У травні 2019-го жінка викрала банківську картку своєї
знайомої, а також сфотографувала її паспорт та ідентифікаційний код і зберегла
фото.

Згодом, використовуючи чужі
паспортні дані, зловмисниця через інтернет п’ять разів отримувала кредити у фінансових установах — усього на суму 5200 грн.

Окрім того, 3 листопада
2020 року, завітавши у гості,
вона вкрала 7100 грн в іншої
своєї знайомої. n
Фото minfin.com.ua.

20

Зловмисниця через інтернет п’ять разів отримувала позики.
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n Особливий випадок

«З пришитою ногою
ходжу, пораюсь, хліб печу…»
Фото Ірини КРАВЧУК.

Я ж сама у лікарні працювала, з різними
травмами стикалася. Але коли побачила, що моя нога
теліпається тільки
на шкірі, то казала,
щоб її зовсім відчленували, бо нема іншої
ради. Дякувати Богу, працівники «швидкої» не послухали, завезли у Володимир–
Волинський, а звідти вже
мене доправили до Луцької
міської клінічної лікарні. Тут
часу не гаяли, відразу взялися рятувати. Прийшла до
тями після наркозу, глянула
на себе вниз — є стопа! — не
йняла віри, що не залишить-

Закінчення.
Початок на с. 1
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ВИННІ НЕ КОСА
ЧИ «БОЛГАРКА»,
А ЛЮДСЬКА
НЕОБАЧНІСТЬ

У березні у відділенні опікової травми, реконструктивно–відновної хірургії та хірургії китиці, яким заві дує Роман Трач, рятували відрізану
в ділянці передпліччя руку
Володимиру Гнатюку з села
Тагачин Турійського району,
який покалічився циркуляркою. Під мікроскопом хірург
зшив йому середній, ліктьовий та променевий нерви, судини, м’язи. Операційна бригада працювала 6,5 години.
Аби забезпечити зростання
кісток, наклали апарат зовнішньої фіксації. Як розповів
хірург ортопед–травматолог
Микола Пемпко, лікування
було тривалим, але нині пальці чоловіка «слухаються», він
може працювати.
А 43–річний лучанин
травмувався під час роботи
з «болгаркою», кисть трималася на смужці шкіри. І йому
лікарі зуміли допомогти. Щоб
відновити дрібну судинку, використовується шовний матеріал, товщина якого — десята
частина міліметра. Від хірурга
вимагаються ювелірна точність і майстерність.
— Успіх залежить від злагодженої роботи великої команди працівників відділення.
Вдосконалюємо професійний
рівень, освоюємо нові технології. На жаль, важких травм є
багато, людська необачність
часто призводить до біди, —
каже досвідчений хірург і комбустіолог Роман Трач.

що доведеться місяці в лікарні провести. А вдома ж
інша біда. Чоловіка у Польщі
на заробітках розбив інсульт.
Підлікували там, повернувся,
але ще повністю не відійшов.
Була рада, що через 10 днів
після операції мене виписали,
змогла повернутися додому.
У нозі мала металевий стержень для швидшого зростання кістки. Я так береглася, що
спочатку тільки навкарачки по
хаті пересувалася. Стільки ж
то труду в мене лікарі вклали! —досі не може спокійно
згадувати про пережите Лідія
Сілаєва.
Час від часу родичі шукали
можливість відвезти її в Луцьку міську лікарню, спеціалісти
якої проводили необхідні маніпуляції, консультували. Процес приживлення йшов успішно. Невдовзі жінка потроху почала ходити з милицями.
— На городі восени робити ще не могла. Викопати
картоплю допомогли добрі

що спочатку тільки навкарачки
« Япотакхатібереглася,
пересувалася. Стільки ж то труду в мене
лікарі вклали!
»

У хаті Лідія Петрівна обходиться без милиць, а на подвір’ї
використовує їх «для підстраховки». Адже досі дивується,
що кінцівку вдалося приживити.

Про першу операцію з реплантації відрубаного пальця,
яку провели багатодітній матері з Маневицького району
в січні, у відділенні згадують
тепер, як про рядову подію.
Травма Лідії Сілаєвої була
значно складнішою, її ногу
повністю відтяла коса.

— Сама не знаю, як таке
сталося. Ні з того, ні з сього трапилося нещастя. Син,
який погано чує, скошував
траву біля хати, замахнувся
і на кущ любистку, на квіти. Гукати — марно, тож імпульсивно рвонулася, щоб його стримати, так і потрапила під косу.

Р Е К Л А М А

ся безногою, на другий день
після операції 67–річна Лідія
Петрівна.
— Кінцівка після реплантації «жива», тепла, значить, усе
буде гаразд, — заспокоював
завідувач відділення.
Жінка тоді з вдячністю
розповідала про чуйних родичів, співчутливий медперсонал, гарних сусідок по палаті.
Адже опинилася в лікарні в
чому була на городі, без грошей. Тож мала нагоду переконатися на собі, що світ таки не
без добрих людей.
«МИЛИЦЬ
ЩЕ НЕ ВИКИДАЮ,
ЩОБ НЕ ЗВЕСТИ
НАНІВЕЦЬ ЛІКАРСЬКУ
ПРАЦЮ»

— І страх був, і зневіра
на перших порах. Боялася,

люди з церкви п'ятидесятників. А в хаті вже давно сама з
усім справляюся. З пришитою
ногою ходжу, пораюсь, хліб
печу, їсти готую. Ступаю на
неї обережно, так, наче вона в
мене кришталева. Масажую,
«розробляю» ступню. Милиць
ще не викидаю, щоб не звести
нанівець лікарську працю. Але
пробую вже й без них обходитися. Недавно сама навіть у
льох східцями спустилася, —
ділилася добрими новинами
Лідія Петрівна.
Зізнавалася: те, що відбулося, ще більше зміцнило її
віру в Бога. Не перестає дякувати Всевишньому, який допоміг їй руками кваліфікованих лікарів, медсестер. А ще
жінка просила всіх бути обачними, адже травм, на жаль, і у
період свят не меншає. n
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n Отакої!

n Христос хрестився! В річці Йордан!
Фото зі сторінки Ігоря ПОЛІЩУКА у фейсбуці.
Фото зі сторінки Бориса КАРПУСА у фейсбуці.

На Волині у садочку, який
інспектував Зеленський,
здувся паркет
Про новий дитячий дошкільний навчальний
заклад у селі Крупа Луцького району мешканці
мріяли давно. Але попри те, що його збудували,
малечу до нього не пускають
Фото Підгайцівська ТГ.

Очільник
Нововолинська вірить,
що після занурення
будуть сила і енергія на
весь рік.
Ігор Поліщук вирішив не стрибати у Стир разом із лучанами, а поїхав
купатися в Забороль Луцького району.

Мери волинських міст
скупалися на Водохреще
в ополонці

Попри вкладені великі кошти,
роботи проведені неякісно.
Ірина ПАСІЧНИК

Попри застереження церкви, що цього дня
не обов’язково купатися, міські голови стрибнули
в крижану воду. Молоді ще — здорові
Олена БОРИСОВА

вітлини із водохресних купань мери
Луцька Ігор Поліщук і Нововолинська
Борис Карпус показали на своїх сторінках у фейсбуці. Обидва привітали жителів своїх міст зі святом Хрещення Господнього.
Луцький очільник цьогоріч занурювався
в крижану купіль у селі Забороль. Зізнався, що зробив це вже не вперше. А Борис
Карпус скупався у водоймі біля Успенського монастиря в Нововолинську.
«Водохрещенський ранок почав із доброї традиції — занурився в крижану воду
з надією, що її цілюща сила додасть енергії», — прокоментував мер шахтарського
міста.
Цього дня в обласному центрі Волині традиційно відбулася хресна хода. Як
і щороку, вона стартувала від Свято-Троїцького кафедрального собору і пройшла
до головного місця освячення води — Стиру в центральному міському парку. Очолив
процесію Луцький і Волинський митрополит Михаїл. У зверненні до вірян владика
зауважив, що в Йордані хрестилися ті, хто

С

бажав змінитися, саме тому цю річку називають водами покаяння.
Біля Стиру в Луцьку впродовж дня було
людно. Ні морозна погода, ні коронавірус не спинили бажання містян занури-

гріхів не змиває,
« Вода
бо гріх — це не зовнішня
проблема, а внутрішня
хвороба душі.

»

тися в крижану ополонку. Хтось пірнав —
за традицією, хтось — зробив це вперше, а ще хтось — із духовних міркувань,
бо щиро вірить, що вода у цей день зцілює.
Хоч церква каже, що жодного припису
щодо потреби у день Богоявлення занурюватися в ополонки немає. Архієпископ ПЦУ
Євстратій напередодні свята зазначив, що
вода гріхів не змиває, бо гріх — це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі.
І щоб зцілитися, потрібно її спочатку виявити, від щирого серця покаятися та змінитися з допомогою Божою. n

итання спорудження
дитсадка зрушувалося в 2012-му, коли отримали дозвільні документи,
і в 2019-му, коли розпочалася активна фаза будівництва,
зазначають у Підгайцівській
територіальній громаді. Хід
робіт інспектував навіть глава
держави Володимир Зеленський, адже здійснюють його
у рамках президентської програми «Велике будівництво».
Тоді був присутній і представник підрядника — директор
будкомпанії «Інвестор» Андрій Разумовський. «До нас
були певні зауваження, адже
проєкт розробляли ще 10 років тому і за цей час змінювалися норми будівництва, але
ми це виправляємо», — розповів він. За словами Андрія
Разумовського, вартість робіт — 32 мільйони гривень.
Відвідувати його мали б
не лише маленькі мешканці
Крупи, а й сусідніх сіл: Підгайців, Струмівки, Лища.
Здавалося б, садочок
має от-от прийняти малят,
однак сталося не так. Відкриття дитсадка у Крупі, розрахованого на 105 дитячих
і 30 робочих місць, замість
запланованого 29 серпня
відбулося у жовтні 2020-го.
Але нині заклад не працює.

П

У громаді пояснили: на те є
декілька причин. Перша —
незадовільний стан виконаних робіт, що тягне за собою
ряд проблем. Одна з них, але
далеко не єдина — здуття новенького паркету. Ще один
приклад — постійні затоплення підвалу. «Експерти

« Експерти
з Мінрегіонбуду
виявили, що
гідроізоляція
приміщення проведена
не була.

»

з Мінрегіонбуду виявили, що
гідроізоляція приміщення
проведена не була. Після
цього підрядник поспіхом
виконав ці роботи, проте
затікання відбуваються й надалі», — пояснюють у Підгайцівській ТГ.
Наразі громада очікує від
забудовника виправлення
недоліків фаховими працівниками та якісними матеріалами. n

n Примхи «небесної канцелярії»

Мороз зупинив громадський транспорт
Луцька
В обласному центрі Волині 18 січня
через ускладнені погодні умови
не всі маршрутки і тролейбуси
вийшли на рейси
Тетяна МЕЛЬНИК

к розповів начальник міського управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов, через брак засобів
сполучення напружена ситуація склалася
на вулиці Володимирській та у мікрорайоні Вишків. На маршруті № 26 із п’яти автобусів виїхало лише два, а після обіду —
ще один.
На маршрутах № 25 та № 29, де всього

Я

курсує 14 автобусів, на рейс виїхали лише
шість.
Головний транспортник Луцька пояснює: рухомому складу автобусів уже
по 12–15 років. Серед основних причин,
чому вони не виїхали на маршрути — відмовляли паливна і гальмівна системи, були
проблеми з акумуляторами.
Крім того, у морозні дні із п’яти тролейбусів маршруту № 5 курсувало лише
три.
До слова, начальник управління розповів, що минулоріч у грудні впродовж
дня міським транспортом користувалися
93 тисячі пасажирів. Нині ж пасажиропотік
знизився на 30%. n

n Добра справа

Звірину Цуманської пущі
рятують від холодів віниками
Крім того, тварин підгодовують сіном, кукурудзою
та сіллю
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

рацівники Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» в годівниці заклали сіно
та розвісили кормові віники.
Зимова підгодівля тварин спрямована на порятунок їх від
голоду, адже через глибокий сніговий покрив, різку зміну температур, ожеледицю лісові мешканці не можуть знайти корм
самостійно. Скільки часу співробітники парку наповнюватимуть годівниці, залежить від погоди. n

П

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ
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n Кінець епохи бідності

Організатором заходу виступив координаційний комітет
ветеранів та пенсіонерів силових структур міста і району
Фото Ковель media.

Іван ПЕТРУК

ими днями, як повідомляє Ковель media, під
стіни Ковельської міськради прийшло кілька сотень
людей, які висловлювали своє
обурення різким зростанням
цін на природний газ та електроенергію для населення під
час пандемії.
Учасники мітингу ухвалили колективне звернення
до міського голови Ковеля Ігоря Чайки, депутатів міськради. Вони вимагають до першого лютого внести подання
до Верховної Ради України
про відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зупи-

Ц

цін на природний газ
та електроенергію
для населення.

»

нити дію нормативних актів
органів державної виконавчої
влади щодо «тарифного геноциду», терміново розробити

n

У вогні загинула бабуся
У селі Почапи на Любомльщині загорівся житловий
будинок
Євгенія ЖУРАВСЬКА

ожежа трапилася через порушення правил безпеки при облаштуванні та експлуатації пічного
опалення. Будинок був дерев’яний, спалахнув
швидко. Для ліквідації загорання оперативно прибули
рятувальники 10-ї ДПРЧ міста Любомля та МПО селища
Луків. Вогонь знищив 80 відсотків будівлі, зокрема перекриття, покрівлю, техніку, речі домашнього вжитку.
Під час розбирання конструкцій виявили тіло 69-річної
жінки, ймовірно, власниці будинку. n

П

Обдурити митників
не вдалося
На КПП «Ягодин» запобігли незаконному ввезенню
автомобілів на суму понад 200 тисяч гривень
Євгенія СОМОВА

иявивши 4 випадки подання документів, що містили недостовірні дані про ціни та експортерів транспортних засобів, волинські митники звернулися по
допомогу до колег із сусідньої держави. Після отримання
інформації з’ясувалося, що громадяни України при переміщенні через кордон автомобілів хотіли провести хитру
оборудку, тож занизили їхню вартість. А такі дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлених ст. 483 Митного кодексу України, і є підставою для накладання штрафу в розмірі 100 відсотків сум несплачених платежів. n

В
Люди протестували проти драконівських цін на газ та електроенергію.

та внести на розгляд Верховної Ради окремий Закон «Про
тарифоутворення у сфері комунальних послуг для населення України».
Окрім цього, ковельчани
звернулися до мера з прохан-

Проблема

Турію хочуть звільнити
від рослини-агресора
У Ковелі обранці
громади
просять
Національну
комісію з питань
Червоної
книги України
переглянути
статус сальвінії
плавучої (на
фото), яка
«окупувала»
річку
Оксана КРАВЧЕНКО

продовж останніх десяти років на водоймах Волині, в тому числі і на правій
притоці Прип’яті — Турії, яка протікає
на території міста Ковеля та району,
відбувається масове збільшення популяції невеликої
плаваючої різноспорової папороті — сальвінії плавучої (Salvinia natans), включеної до Червоної книги
України з природоохоронним статусом, — ідеться
у зверненні депутатів. — Стрімке розповсюдження
цієї рослини відслідковується на багатьох річках
України та сусідніх країн».
У висновках фахівців інституту ПАТ «Укрводпроєкт»
зазначається, що це зумовлено кліматичними факторами, а саме зменшенням обсягу опадів у теплий
період. Крім того, перевищувала середні багаторічні норми і температура повітря. За таких умов вода
значно прогрівалась, що викликало активний розвиток водної рослинності, зокрема сальвінії плавучої.
Про суцільні зарості цієї рослини на багатьох ділянках
русла Турії в межах Ковеля йшлося і у звіті з флористичного обстеження, яке провів у 2020 році Волинський національний університет імені Лесі Українки.
Проблему порушили активісти ГО «Патріот Ковеля». Їх підтримали депутати Ковельської міської ради
і на позачерговій сесії звернулися до відповідної Національної комісії з проханням переглянути статус
сальвінії плавучої та виключити цей вид із Червоної
книги України. n

«У
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n Пульс дня

Ковельчани вийшли
на «тарифний майдан»

обурені
« Люди
різким зростанням

21 січня 2021 Четвер

ням вивчити досвід Мукачівської міської ради щодо повернення у власність громади
газотранспортної та газорозподільчої системи, які перебувають у власності ПАТ «Волиньгаз». n

n Служба «102»

Поліцейські
оперативно
розшукали
та врятували жінку
від неминучої
смерті
Повідомлення про те, що
59-літня мешканка Згоран, що
на Любомльщині, не повернулася
додому після вечірнього
гостювання в односельчан,
надійшло вчора близько першої
години ночі
Марина БАЛДИЧ

о допомогу до правоохоронців звернулися її діти, які нині
проживають у Харкові, а відтак
не мали можливості долучитися до пошуків матері. Слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (Любомль)
швидко зреагувала на виклик: розшукали чоловіка, з яким жінка перебувала у гостях, встановили ймовірний
маршрут зворотної дороги, «прочесали» навколишні території. Пропажу
виявили на одній із вулиць села — вона
лежала у заметі снігу, як з’ясувалося
згодом, десь близько години.
На місце поліцейські викликали
«швидку». Поки машина була в дорозі,
правоохоронці спільно з односельчанами доставили жінку додому та надали їй першу медичну допомогу. А вже
потім потерпілу госпіталізували. Завдяки злагодженим діям та оперативному реагуванню поліцейських і медиків вона врятована, стан її здоров’я
задовільний. n

П

Неповнолітнього грабіжника
знайшли швидко
16 січня близько 23-ї години про пограбування
повідомив поліції 21-річний ковельчанин
Власта КРИМСЬКА

і слів потерпілого, невідома особа відкрито викрала у нього мобільний телефон. Трапився інцидент
на Привокзальній площі у Ковелі. Співробітники
відділу реагування патрульної поліції, працівники кримінальної поліції, дільничний офіцер спільно з патрульними з’ясували, що пограбування скоїв 16-річний житель
Ратнівського району. Телефон правоохоронці вилучили.
Вирішується питання про оголошення зловмиснику про
підозру. Слідство, під час якого будуть встановлені всі
обставини злочину, триває. n

З

У Турійську думають,
як жити в нових умовах
Під час засідань постійних комісій селищної ради
депутати прийняли рішення винести на чергову
сесію 17 важливих для громади питань
Іван ПЕТРУК

зв’язку зі зникненням із карти Волині такої територіальної одиниці як Турійський район, змінюються
назви місцевих закладів, тепер вони звучатимуть
так: Турійська публічна бібліотека; Турійський міський будинок культури; Турійська лікарня планового лікування; Турійський центр ПМСД. Водночас будуть затверджуватися
нові статути цих установ, повідомляє сайт громади.
Оскільки в Мокреці, Дольську та Озерянах приміщення
бібліотек знаходяться в аварійному стані, надійшла пропозиція закрити їх, а книжкові фонди передати у шкільні
книгозбірні.
Йшлося і про надання пільг та встановлення плати за
харчування дітей у закладах дошкільної освіти, а також учнів пільгових категорій. Запропоновано створити продовольчий фонд за сприяння благодійників та аграріїв, що
дасть можливість здешевити витрати на харчування у садочках та школах, а також допомагати продуктами лікарні.
Обговорили депутати цільову соціальну програму
розвитку фізичної культури і спорту на 2021–2023 роки.
Розглядали й інші питання, важливі для життя Турійської
територіальної громади в нових умовах. n

У
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n Ексклюзив
Фото з архіву КРОНОСПАН.УА.

«Кроноспан» демонструє
високі екологічні стандарти
й реальну турботу про людей
ТОВ «Кроноспан УА» — компанія не
лише з іноземними інвестиціями, а
й з іноземними традиціями ведення
бізнесу. Безперервна модернізація,
нарощування виробничих потужностей
та збільшення екологічної безпеки —
основні пріоритети діяльності заводу.
Тому «Кроноспан» уже не один рік є
одним із лідерів галузі та прикладом
для інших деревообробних підприємств
України. Проте коронавірусний 2020-й
став викликом для бізнесу в цілому світі й
в Україні зокрема. Пандемія ускладнила
й без того непросту економічну ситуацію
в країні. Як карантинні обмеження
вплинули на діяльність «Кроноспану»?
Таке перше запитання ми поставили
генеральному директорові підприємства
Наталії Покінській
Роксолана ВИШНЕВИЧ

«В УМОВАХ КРИЗИ НАМ ВДАЛОСЯ
ВИСТОЯТИ З МІНІМАЛЬНИМИ
ВТРАТАМИ»

— Безумовно, нам було та й надалі є досить важко, — говорить Наталія
Петрівна. На час оголошення пандемії
підприємство було на стадії запуску
нового обладнання, тому ми проводили переговори із закордонними постачальниками, котрі здійснювали нагляд
над монтажем, просили їх залишитися
хоча б на короткий час, аби виробництво запрацювало. До запровадження локдауну у нас було більше сорока
іноземців, і коли в один момент вони
всі прийняли рішення про виїзд з України, довелося «боротися» за кожного
спеціаліста. З їх допомогою ми все ж
таки подолали ту критичну точку, коли
перша плита на новій виробничій лінії
була випущена. А далі вже працювали
виключно українські спеціалісти у тісній
співпраці із іноземними в режимі дистанційного спілкування. Відтак нам таки
вдалося завершити реалізацію проєкту,
ми зуміли самі освоїти нові виробничі
потужності.
Щодо фінансового стану підприємства та економіки України загалом, то,
звісно, в березні–квітні було падіння в
продажах компанії. Тоді відчули, що попит зменшився. Але з червня, коли країни почали адаптовуватися до роботи
в умовах карантину, ми спостерігаємо
зростання попиту на меблі як в Україні,
так і за кордоном. З чим це пов’язано?
До карантину люди подорожували і суттєву частку свого бюджету вкладали в
подорожі. І коли вони працюють в умовах віддаленого доступу до робочого
місця та багато часу проводять у своїй
оселі, то більше уваги приділяють затишку навколо себе. Ми також зуміли
налагодити співпрацю з партнерами
та клієнтами у режимі онлайн. Для збереження контакту проводяться і «живі»
зустрічі, однак із дотриманням усіх карантинних заходів. Тому, резюмуючи, я

Такий вигляд має сучасний фільтр WESP.

Наталія Покінська: «Бажаю волинянам наполегливо працювати і не боятися приймати часом
нелегкі рішення».

б сказала, що 2020 рік в умовах кризи
нам вдалося вистояти з мінімальними
втратами.
— Підприємство надає роботу
декільком сотням мешканців міста
та прилеглих населених пунктів. Чи
вдалося організувати безпеку виробництва в умовах пандемії?
— «Кроноспан» є міжнародною організацією, яка дбає про своїх працівників у будь–якій ситуації. Ми запровадили усі заходи, які є обов’язковими
під час карантину. Розпочали з того, що
закупили необхідну кількість ноутбуків,
аби організувати віддалену роботу з
дому. Відтак працюємо у так званому
шаховому порядку: одна команда в
офісі, інша — вдома, потім міняються.
Максимально обмежили кількість осіб

у медпункт придбали пульсоксиметр,
безконтактні термометри.
За кошти підприємства закупили
вакцину від грипу. Відтак проводимо
добровільне щеплення. Багато хто з
недовірою ставиться до нього, однак
очікуємо, що провакцинується значна
кількість працівників.
«ТЕ, ЩО РАНІШЕ ІМПОРТУВАЛИ,
СЬОГОДНІ ВИРОБЛЯЄМО
НА МІСЦІ»

— Попри карантин, підприємству вдалося не лише втримати свої
позиції на ринку деревообробки, а
й значно розширити виробництво.
Розкажіть детальніше про виробничі
потужності, котрі запустили в роботу у 2020–му?

є міжнародною організацією, яка дбає про своїх
« «Кроноспан»
працівників у будь–якій ситуації.
»
із підрядних організацій на території
підприємства. Встановили особливий
режим пропуску співробітників, відвідувачів, в'їзду і виїзду автотранспорту.
Забезпечили підвезення працівників з
урахуванням карантинних обмежень, за
потреби — запроваджуємо додаткові
рейси. Постійно проводимо інформаційно–роз’яснювальну роботу, адже
люди дуже повільно звикають до нових
умов, до необхідності дбати не лише
про своє здоров’я, а й про оточуючих.
Окрім того, ми запровадили тестування своїх працівників коштом підприємства у приватних лабораторіях, якщо є
симптоми або ж людина перебувала у
контакті з хворим. Маємо підписані договори з двома лабораторіями, завдяки
чому можемо оперативно відреагувати
на ситуацію, аби не допустити масового
інфікування. Всі структурні підрозділи
забезпечені дезінфікувальними засобами, масками, рукавичками, також
запровадили додаткове провітрювання та озонування приміщень, встановили нове вентиляційне обладнання,

— У нас завершені два великі проєкти: лінія з виробництва ОСП (орієнтовно–стружкові плити) та модернізація
уже існуючої лінії з виробництва ДСП
(деревинно–стружкові плити). Як анонсована екологічна складова — встановлене сучасне очисне обладнання.
Стосовно лінії ОСП із плановою потужністю 270 000 м3/рік, то нам усе ж
таки вдалося випустити першу плиту,
працюємо на поступовий вихід до очікуваних параметрів виробництва. Це,
звичайно, величезний позитив. Адже
те, що раніше імпортували, сьогодні
замінюємо виробництвом в Україні, і
тепер наші клієнти отримують вітчизняний продукт.
Щодо лінії ДСП, то ми провели чергову модернізацію обладнання. Збільшили
потужності цієї лінії, а також встановили
WESP фільтр. Усе для того, аби бути готовими випускати той продукт, який відповідає міжнародним стандартам (знижений рівень формальдегіду) і є у попиті
на ринку. А загальна вартість інвестицій
у підприємство в Нововолинську на сьо-

годні становить 370 млн євро.
— Нерідко «Кроноспан» звинувачують у забрудненні атмосферного повітря. Разом із тим компанія з
року в рік декларує курс на збільшення екологічної безпеки виробництва — підприємство анонсувало
встановлення двох нових надсучасних фільтрів. Що це за обладнання і
чи працює воно вже?
— Ми взяли на себе зобов’язання
встановити фільтри на заводі, ідучи в
ногу з тими технологіями, які є за кордоном і визнані у світі одними з найкращих і найсучасніших. У 2020 році на
заводі у Нововолинську запрацювали
два WESP (Wet Electrostatic Precipitator)
— це електростатичні фільтри вологої
очистки на дільниці висушування стружки ОСП та дооснащеній дільниці висушування стружки ДСП. Окрім цього,
на підприємстві працює й інше обладнання, зокрема фільтри для очистки
викидів від формальдегіду. Це так звані
скрубери, якими обладнані усі преси. І
ще одна сучасна технологія фільтрації
буде встановлена на нашому заводі на
Рівненщині. Це система UTWS (UmluftTeilluftstromverbrennung-W rmer ckgewi
nnung-Staubabscheidung) — очищення
за допомогою спалювання. Тобто ті результати, які ми отримуємо в процесі
очищення повітря, — це показники,
що відповідають європейським стандартам, які є жорсткішими, ніж українські. Стосовно формальдегіду, то ми
не лише застосовуємо сучасне очисне обладнання, але ще й використовуємо у виробничому процесі смоли
зі зниженим вмістом формальдегіду,
які виготовлені на наших заводах за
кордоном.
Тенденція на виробництво екологічно безпечного продукту зараз існує не
лише в Україні — вона започаткована в
ЄС, а вже звідти прийшла до нас. Станом на сьогодні продаж екологічно безпечних меблів зріс із 8% до майже 30%.
Для того, щоб експортувати продукцію власного виробництва або продавати за кордон виготовлені з нашої

плити меблі, ми повинні отримати відповідний сертифікат. А щоб мати можливість продавати за кордон, необхідно
відповідати не тільки екологічним параметрам, а й вимогам системи сталого
розвитку. Приміром, якщо купуємо деревину і відходи, то за каскадним принципом беремо найбільше відходів чи
тієї деревини, яка пошкоджена або маленького діаметра. Важливий також той
момент, що ті, у кого її купуємо, повинні підтвердити легальність походження
деревини. З метою відповідності цим
стандартам ми навіть започаткували
власні аудити у постачальників, де беремо найбільшу кількість сировини.
— Торік ви організували екскурсію
на виробництво для мешканців Нововолинська та представників ЗМІ,
чим вкотре показали відкритість та
готовність навіть до позапланових
перевірок. Із аналогічними пересторогами з боку громадськості компанії «Кроноспан» довелося стикнутися
і в Рівненській області, де триває будівництво заводу. Окремі активісти
навіть організовували протестні акції
проти цього. Чи вдалося налагодити
діалог із тамтешніми мешканцями та
місцевою владою?
— Обговорення були не тільки дискусійними, а й найпублічнішими на Рівненщині. «Кроноспан» провів наймасштабніші громадські слухання свого звіту
з оцінки впливу на довкілля. В грудні
2019 року вони відбувались двічі. На них
побувало понад 250 людей, що втричі
більше, ніж зазвичай. За цей час місцеві та всеукраїнські ЗМІ опублікували
майже сотню матеріалів про майбутній
завод, у тому числі неодноразово відбувались гострі дебати на телебаченні, були опубліковані розслідування
авторитетних журналістів. Ми не раз
зустрічались із депутатами Рівненської
міської та обласної рад, Городоцької,
Обарівської сільських рад. Поширювали матеріали з найдетальнішою технічною та екологічною інформацією про
діяльність нового заводу. Організовували екскурсії для депутатів та активістів
з Рівного, Городка, Шпанова, Обарова,
Зорі та Клевані на виробництва «Кроноспану» у Нововолинську та польських
містах Щецінек та Мєлец. Усі незаангажовані люди змогли переконатися у
високих екологічних стандартах роботи
компанії.
Нині існує протистояння з боку окремих активістів, створених ними нещодавно громадських організацій, які

подають на нас до суду. Складається
враження зумисного переслідування,
коли єдиним завданням організації є
боротьба проти «Кроноспану». Ніхто не
відміняв також економічної конкуренції. Гарячими у 2020–му були і виборчі
баталії. Все це накладає свій відбиток
на розвиток ситуації. Очевидно, частина таких людей мала сподівання заробити собі якісь політичні дивіденди на
критиці одного з найбільших інвестиційних проєктів. Саме тому в публічний
простір продумано і сплановано запускались різноманітні маніпуляції та
недостовірна інформація. Професійно
організовувались нібито народні акції
протестів. Триває юридичний спам з
однотипних і безпідставних позовів,
які під копірку подають такі активісти.

на сьогодні продаж
« Станом
екологічно безпечних
меблів зріс із 8%
до майже 30%.

»

Звідкись знаходяться кошти на дуже
дорогих адвокатів. Однак ми не боїмося судових позовів, адже переконані в
своїй правоті. Маємо докази, результати досліджень, які підтверджують, що
«Кроноспан» працює з дотриманням
усіх законодавчих норм.
Знаходяться ресурси для того, щоб
орендувати конференц–зали в Києві та
проводити там пресконференції з порушенням усіх журналістських стандартів.
Ці «випадкові» збіги можна перераховувати безкінечно, але ж на Рівненщині
проживають розумні люди, і вони вже
чітко зрозуміли, звідки ростуть ноги у
такої активності. Раніше активісти палко доводили, що роблять усе заради
інтересів громади, але аж ніяк не заради політичних дивідендів. І, як завжди,
лукавили. Більшість із таких «борців»
балотувались на місцевих виборах.
Але результати голосування показали реальний рівень їхньої підтримки:
вони зазнали гучної поразки. Громада
підтримує економічний розвиток, залучення інвестицій, створення нових
робочих місць, збільшення податкових
надходжень до місцевих бюджетів і, як
наслідок, будівництво шкіл та садочків, соціальної інфраструктури. Все це
набуло особливої важливості у такий
непростий рік. Ми продовжуємо працювати з дотриманням усіх законодав-

чих норм для реалізації задекларованих
інвестиційних проєктів.
— А на якому етапі зараз реалізація проєкту в Городку?
— 70% технологічного обладнання
вже було імпортовано, у грудні розпочався його монтаж. Наша ціль — початок виробництва на заводі в Городку у
2021 році.
Лише одна лінія (а їх буде дві — ОСП,
ДСП) на Рівненщині буде чи не найбільшим інвестиційним проєктом в Україні
за останній час. Сьогодні є сподівання,
що меблева галузь стане однією із пріоритетних із 2021 року. Дуже багато країн чекають на імпорт меблів з України.
У нас є потенціал іти шляхом Польщі у
галузі їх виробництва. Маємо це сповна
використати.
— Як відомо, «Кроноспан» також
долучився до Професійної асоціації
екологів України?
— Участь у ПАЕУ підкреслює наш
курс на екотрансформацію, вірність
принципам сталого розвитку та відповідального ставлення до довкілля. Асоціація екологів — це співпраця з найкращими екологами–професіоналами, які
мають багаторічний досвід та практичні
навики взаємодії з органами влади всіх
рівнів. Також це додаткова можливість
для взаємодії між сторонами «держава–бізнес–наука–громадськість» шляхом участі у практичних конференціях
та зустрічах з органами влади. І найважливіше — це можливість обміну досвідом для подальшого вдосконалення
екотехнологій у промисловості.
«ПЛАНИ ГРАНДІОЗНІ:
ВІД МЕБЛЕВИХ ФАБРИК
У НОВОВОЛИНСЬКУ —
ДО ЗАПУСКУ ВИРОБНИЦТВА
НА РІВНЕНЩИНІ»

— У ЗМІ неодноразово були статті про те, що компанія «Кроноспан»
очолила рух кластерного розвитку в
Україні. Тобто групової співпраці. Про
меблеві кластери як стимул для заробляння коштів на місцях йшлося на
зустрічі з міністром розвитку громад
та територій Олексієм Чернишовим.
Які проблеми могло б це вирішити?
— Кластер — це спільний майданчик для роботи усіх зацікавлених у
деревообробній та меблевій галузях.
Тобто поруч працюють виробники плити, виробники меблів, постачальники
матеріалів і комплектуючих. Основні
переваги участі в кластері: доступ до
повного портфоліо продуктів «Кро-

носпану»; економія на транспортних
витратах; доступ до поставок плити
нестандартних розмірів, що не можна
перевезти автотранспортом; зниження
потреб оборотного капіталу за рахунок
своєчасного виробництва та постачання сировини, швидші та ефективніші
операції по прямому ланцюгу «клієнт
— постачальник». У найближчих планах — створення меблевих кластерів
у Нововолинську, Рівному та Калинівці
(Київська обл.).
Для Нововолинська в умовах планомірного закриття вугільних підприємств
це можливість створення нових робочих місць. Адже одна маленька меблева
фабрика починається з 200 працівників, а їх буде декілька. Відтак ми готові
взяти на себе фінансування етапу цивільного будівництва для кластеру, бо
зацікавлені в тому, що кожен «кластерянин» у результаті буде споживачем
нашої продукції.
— Під час зустрічі Президента
України Володимира Зеленського
з представниками бізнесу Волині
ви озвучили питання необхідності
прийняття Закону «Про ринок деревини». Чи є на сьогодні позитивні
зрушення в цьому напрямі?
— Ринок необробленої деревини
уже більше двох років живе в правовому вакуумі — немає жодного нормативно–правового акта, який би регулював
процедуру продажу деревини суб’єктам
господарювання. У 2020 році ми бачили та активно обговорювали на різних
дискусійних майданчиках чотири законопроєкти про ринок необробленої
деревини. І той факт, що такі документи
пишуться і навіть реєструються у Верховній Раді, — це вже маленький крок до
врегулювання ринку. Проте, на жаль, на
цей момент ані ми (як учасники ринку),
ані залучені до процесу експерти галузі не побачили законопроєкту, який би
розставив усі крапки над «і» та врегулював ринок на принципах забезпечення
сталого використання лісових ресурсів,
визнання пріоритетності розвитку ринку
лісоматеріалів і водночас пріоритетності розвитку виробництва деревопохідної продукції глибокої переробки.
Натомість замість комплексного
вирішення проблеми ринку завдяки
прийняттю відповідного закону бачимо спроби «врегулювати» ситуацію
шляхом запровадження обов’язкових
продажів деревини через платформу ProZorro. Ми повністю підтримуємо «прозорість» продажів та віддаємо
належне цій платформі, яка себе зарекомендувала для державних закупівель. Але в цьому випадку торгівля
на електронних майданчиках не може
врегулювати ринку, оскільки якщо немає загальних зрозумілих правил, то й
не буде результату. Це — не панацея,
адже в нашому випадку державні підприємства продають, тоді як зазвичай
функція ProZorro — це державні закупівлі. Однозначний плюс — з’явилася
Державна стратегія управління лісами
України до 2035 року. 26 жовтня минулого року Міндовкілля опублікувало
відповідний проєкт для обговорення.
Тому робимо висновок, що рух є, а чи
в правильному він напрямі і чи буде результат — побачимо.
— Рік завершився, і це час підбивати підсумки і ставити нові цілі.
Яких новинок чекати від «Кроноспану» у 2021–му?
— Плануємо вийти на проєктні потужності у Нововолинську та втілити задекларовані плани на Рівненщині.
— Наталіє Петрівно, ви як успішний керівник успішного підприємства що порадите та побажаєте колегам у цей надскладний для бізнесу час?
— Головне — мати мету, яка домінує над тим, що відбувається навколо.
Якщо вона підтримана хорошим колективом, який також працює на результат,
тоді усе вдасться. Побажання — працювати і не боятися приймати часом
нелегкі рішення. n

14

21 січня 2021 Четвер

■ Пульс тижня

Депутати висловили
рішучий протест проти
підвищення тарифів
18 січня під час засідання сесії Любешівської
селищної ради вони проголосували
та підтримали одноголосно проєкт рішення
про звернення обранців Любешівської
селищної ради Камінь-Каширського району
до Президента, Кабінету Міністрів, Верховної
Ради України щодо недопущення підвищення
тарифів для населення

НОВИНИ З КАМЕНЯ

www.volyn.com.ua

n Проблема

Як доїхати до райцентру КаміньКаширський із колишнього
райцентру Маневичі?
Адже жодна маршрутка не ходить...
Фото youtube.com.

Богдана КАТЕРИНЧУК

епутати, інформує сайт Любешівської ТГ, висловили рішучий протест проти зростання ціни на природний газ, електроенергію, підвищення тарифів
за розподіл (доставку) природного газу для газорозподільних компаній та просили главу держави, уряд, Верховну Раду ввести мораторій на підвищення комунальних платежів до кінця року.
Зазначається, що в період боротьби з пандемією
коронавірусу центральні органи влади в першу чергу повинні дбати про своїх громадян, підтримати бізнес, відновити економічну стабільність, віру і надію
співвітчизників. n

Д

місцевим
« Подумати
радам є над чим,

Владика Михаїл освятив
недільну школу в парафії,
яка приєдналася до ПЦУ

адже проблема
громадського
транспорту у районі
не обмежується
відсутністю
автобусів до Невіра
і Нових Червищ.

Митрополит Луцький і Волинський уперше
відвідав парафію Архістратига Михаїла в селі
Красноволя Маневицького деканату

»

Мирослава СЛИВА

рхіпастир очолив Божественну літургію. Із ним
служили декан протоієрей Андрій Закидальський,
настоятель парафії священник Петро Лущинський,
інше місцеве духовенство.
Після богослужіння владика освятив новозбудоване
приміщення недільної школи.
Активних парафіян високопреосвященний відзначив
благословенними грамотами.
Парафія Архістратига Михаїла однією з перших перейшла в лоно ПЦУ. Наприкінці грудня 2018 року громада
розпочала цей процес і звернулася в духовну консисторію із проханням возз’єднатися. n

А

Лісівники мають знати
проблеми громади
Саме це стимулювало директора ДП «СЛАП
«Камінь-Каширськагроліс» Олександра Грицая
піти на минулих місцевих виборах у депутати
Камінь-Каширської міської ради
Олена ВОЛИНЕЦЬ

ідразу після завершення виборчого процесу він ініціював проведення зустрічей із керівниками громад та місцевим активом у населених пунктах Камінь-Каширської
та Сошичненської ТГ, на яких ішлося про проблеми, що найбільше турбують людей. Для самого підприємства, інформує
пресслужба ДП «СЛАП «Камінь- Каширськагроліс», важливим залишається не лише повноцінне виконання лісогосподарських завдань, а й збереження робочих місць та достойного рівня заробітної плати для працівників.
На підприємстві, де працевлаштовано 120 людей,
зберігається повний пакет соціальних гарантій, а середня заробітна плата утримується на рівні 10 тисяч
гривень. Це одні з найкращих показників у районі. Крім
того, за 11 місяців 2020 року ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» сплатило у бюджети різних рівнів 14 мільйонів 124 тисячі гривень податків і зборів. З них майже
4 мільйони надійшло до місцевих бюджетів. Щодо соціальних проєктів, то за останні роки у селах збудовано
11 автозупинок, постійно проводиться грейдерування
доріг місцевого значення, озеленення територій біля
шкіл та державних об’єктів. n

В

з відповідними пропозиціями
невірці звернулися до депутата районної ради Богдана Пташника, який пообіцяв
«ініціювати створення робочої групи з числа обранців
районної ради, ТГ, місцевих
обласних депутатів, задіяних
працівників райдержадміністрації, небайдужих людей
та перевізників» і зрушити
проблему пасажирських перевезень з мертвої точки. Районна рада вже звернулася
до камінь-каширських міської
ради та райдержадміністрації
з пропозиціями вирішити наболіле питання.

Залишається або «голосувати», або міряти відстань кроками і тягти
нелегкі сумки...

Поки що нові адміністративно-територіальні «союзи»
на Волині виглядають штучними і аж ніяк не поліпшують
життя людей. А саме це й було головною метою
об’єднання — наблизити послуги до населення. Наразі ж
декому до того комфорту, у прямому значенні слова,
ні дійти, ні доїхати
Іванна ВЕЛИЧКО

окрема, в непростій ситуації опинилися жителі
села Невір колишнього
Любешівського району, яке
увійшло до складу Камінь-Каширської міської ТГ. Населений пункт розташований
за 9 кілометрів від головної
транспортної артерії Камінь-Каширський — Любешів,
відтак практично сполучення

З

з центром громади і водночас
райцентром проходить повз
нього. У той же час до міста
курсує автобус із Великої
Глуші, діє маршрут Каливиця — Луцьк. Очевидно, що
пускати нові маршрутки ніхто
не візьметься, тож місцеві жителі пропонують внести зміни
в роботу згаданого громадського транспорту, аби він
заїжджав і в їхнє село. Шукаючи підтримки й допомоги,

Насправді подумати місцевим радам є над чим,
адже проблема громадського транспорту у районі
не обмежується відсутністю
автобусів до Невіра і Нових
Червищ. Лишень одна маршрутка з Каменя їде до Любешова (і та проїздом) і жодної — до Маневичів. Потрібно
вчитися мислити глобально,
адже відтепер усі дороги ведуть до Каменя-Каширського
і чинні напрацювання інколи
є недостатніми. Як наслідок,
питання створення «прив’язаних» до міста маршрутів має
стати пріоритетним: йдеться
не лишень про забезпечення
максимально зручного доїзду
з найвіддаленіших куточків району, але й про підтвердження
високого статусу центру. n

n «Золота рибка»

Чоловік віз у човні 12 нібито куплених щук
Нещодавно волинські рибпатрульні спільно з
працівниками Національного природного парку
«Прип’ять – Стохід» провели рейд на водних об’єктах
Любешівської ТГ
Олена ВОЛИНЕЦЬ

олинський рибоохоронний патруль повідомляє, що на озері Люб’язь
в урочищі Бейжа, поблизу
села Підкормілля на Любешівщині, було виявлено порушення природоохоронного

В

законодавства. Чоловік, який
підплив човном до берега, віз
12 щук загальною вагою 4 кілограми. Правда, жодних засобів
лову при собі він не мав. Ймовірно, помітивши патрульних,
заздалегідь позбувся заборонених знарядь. Походження
риби пояснив тим, що купив її

нібито в селі Хоцунь у продавця, у якого не було відповідних
дозвільних документів.
На горе-рибалку складено протокол про правопорушення. Матеріали справи
готуються до передачі в суд
для притягнення чоловіка до
відповідальності. Незаконне
придбання, збут чи розповсюдження об’єктів тваринного
або рослинного світу тягне за
собою штраф від 510 до 1 700
гривень. 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.

ПОБАЧЕННЯ З ВОЛИННЮ
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n Репортаж із глибинки
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Усі фото Людмили ВЛАСЮК.

У ті тяжкі воєнні часи, які довелось пережити, вони не вміли говорити
про любов. Натомість ревно її берегли.

Троє доньок-школярок Марії Черевко люблять це село так же сильно,
як і їхня мама.

Століття тому тут поле волами орали,
а тепер залишилась лиш назва
Закінчення.
Початок на с. 24
Людмила ВЛАСЮК

У СТАРОСТІ СВОЯ КРАСА

Заходимо до помешкання
Кратів. Василіна Григорівна,
як відрекомендувалась бабуся, стоїть, обпершись біля стіни і молитовно склавши руки,
всміхається. В її очах стільки
любові й тепла. Пасмо неслухняного сивого волосся вибилося з–під хустини. У старості
своя краса. Вона на кілька
літ молодша за Степана Івановича, якому 90. Він сидить
на ліжку і лагідно поглядає на
дружину. У ті тяжкі воєнні часи,
які довелось пережити, вони
не вміли говорити про любов.
Натомість ревно її берегли. До
цього часу. На кріселкові поруч лежить газета «Волинь».
Ще обоє читають, мають добрий зір.
— Було нас восьмеро в
сим’ї. Батько та брат загинули на фронти, — розповідає
Степан Іванович. — Ми зосталися малиє, з див’яти літ я вже
за плугом ходив. У нас то ще
й воли були, але я вже орав
коровами. І в колгоспі землю
обробляли волами. Як згадаю,
задарма там робили: 100 грам
жита за день виходило.
У діда Степана сині очі
й широкі плечі. Він, як скеля, — незламний. Троє дітей
поховав, син Василь у Дніпрі
священником служить, Саша в
селі живе, а Іван — військовий
пенсіонер — у Воронежі.
— Він суворий, але справедливий, — каже Василина
Григорівна, поправляючи чоловікові комірця, щоб на знімку вийшов файний.
З ТАКИМ КОШИКОМ
І ДО ЦЕРКВИ МОЖНА ЙТИ

Бабу Олену — слухати не
переслухати. Вона сидить

15

картоплі, посушимо, із зерном
змелемо та такий хліб їли. Ото
як чую, коли нарікають, що
черствий та чорний, то мені
душа болить. Ніяким не перебираю. Я їла всєкий.
Дочка хоче забрати до
себе, а я кажу: «Не зривайте
мене з місця, тут і дров багато,
і грубу ще натоплю». Будувала оту хату важно, бєрємєнна
носила колоди, а тепер як її
покинути… З дев’ятьох нема
вже трьох моїх дітей, — баба
Олена показує на стіл, де
стоять перев’язані чорними
стрічками їхні портрети. —
Другий рік, як хазяїн вмер. 18
літ, як старшого сина не стало.
Письмо тоді прислав: «Може,
я зостануся тут сверхсрочно.
Військовим був». Кажу: «Синок, як хоч». Зостався там навік. Поїхав рибу ловити і впав в
ополонку. Коля в Калінінграді і
похований. Нема Володьки та
Валєрки. Маю 20 правнуків і 3
праправнучки. Отаке щастя. А
зараз сиджу коші роблю. Мені
легше, дочко, так. Внукам
усім поплела на споминок про
бабу. І ти вибирай собі, який
хочеш.
Сонце просочується крізь
маленькі фіранки. Стою у веранді з тим кошиком — бабиним дарунком. Тут нема
чогось такого філігранного —
зроблений старечими пальцями. Але в кожному прутику
живе любов. Міцно сплетена
бабиними руками.
ТІ, ХТО ЗАЛИШАЄТЬСЯ,
І ДАЛІ ВЧАТЬ ЛЮБОВІ.
ОДНАКОВО СИЛЬНОЇ

Бувають люди от із такими красивими душами. У 90 літ. Ківерчанка Оксана Вітківська з чоловіком
уподобали це місце, бо тут спокійно
і красиво.

під грубою у яскравій помаренчевій блузці. Від груби
віє теплом, як і від цієї жінки.
Бувають люди от із такими
красивими душами. У 90 літ.

ки, вишивала рушники, ткала
сорочки, закодовуючи щастя
у стібках. Тримала корів і свиней й виховувала дітей.
— Нас у батьків було шість

не любив тих, хто не працює, і я тепер
« Батько
отак кажу: не люблю лодарів, бо привикла

»

робити, дитино.

Згадуючи своє життя, Олена Пасевич сміється й плаче.
Весільний знімок пам’ятає її
молодість — висить вгорі, під
бальками. Вона полола гряд-

дочок і три сини, — говорить
Олена Павлівна. — Всі поженилися, всі поладувалися,
всі парами були. Ми жили не
бідно. Батько був занадто ха-

На Волині закрили половину автостанцій, донедавна їх
діяло 20, зараз – 11. ПАТ «Волинське обласне підприємство автобусних перевезень», яким вони належать, інформує, що ця незручність
пов’язана з карантинними обмеженнями і через фінансові труднощі. Як
працюватиме підприємство після локдауну, наразі не відомо.

зяйський. Я все вміла: і жито
жати, і прєсти, і ткати, і нашивати. Батько не любив тих, хто
не працює, і я тепер отак кажу:
не люблю лодарів, бо привикла робити, дитино. Я з ним
у ліс ходила, де була найтовща хвоїна — вдвох зрізували.
Стрижені складали на лучину.
Як провели світло, то ми від
радости скакали.
Мій же хазяїн був у наймитах за рікою. Якось у тих панив
випроситься і біжить сюди. А в
мене коси чорні, брови чорні,
я не була така, як у 90… Після
війни настав голод, біднота.
Позбираємо лушпиння після

25–річна Оксана Вітківська
з чоловіком купили у Волі хату
і вже потрошки обживаються
з малечею. Вони з Ківерців.
Уподобали це місце, бо тут
спокійно і красиво. Так говорить і мій гід Марія Федорівна — багатодітна мама. У неї
три доньки–школярки: Яна,
Мирослава та Вікторія. Сама
вона з Підкормілля.
— Допоки ми трудимось,
тут життя є, — замовкає мій
екскурсовод, глибоко зітхає і
зачудовано дивиться у поле,
зоране на зиму. Не волами.
Про них лише згадка лишилась у назві села.
Ці люди тримають Віл на
плаву. І працюють до скону.
Можливо, через це вони й
рано марніють: жінки вдягають на голови хустки, а в
чоловіків сивіють скроні. Бо
звикли жити для інших. Хоч
вони, ті інші, прагнуть вибратися із цього відірваного від
світу куточка до цивілізації.
А ті, хто залишається, і далі
вчать любові. Однаково сильної.
P. S.: Коли вже віддавала
матеріал до друку, від свого колеги дізналась цікавий
факт: виявляється, як знімали
художній фільм «Тарас Бульба», об'їздили всю Україну,
але ніде не могли знайти волів. Привезли їх аж з Угорщини. n

Звернення до Президента щодо повернення звання
Героїв України Степану Бандері та Роману Шухевичу
підтримали депутати Рівненської обласної ради.
Спікер представницького органу зауважив: «Це питання нашої
єдності». Рішення підтримали 45 депутатів.
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■ Пульс тижня

Хлопчикащедрувальника кілька
годин шукали поліція
і батьки
Дитину знайшли уночі близько першої

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ
n Резонанс

Агент ФСБ хотів підірвати
водозабір для Рівного
Слідчим відділом обласного управління СБУ завершено досудове розслідування
та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного Олександра Безручка.
Жителю Одещини інкримінують вчинення державної зради та закінчений замах
на диверсію. Зловмисник мав завдання підірвати Горбаківсько-Гориньградський
водозабір, який забезпечує питною водою половину міста

Олена МИТРОФАНОВА

Ірина ПАСІЧНИК

нцидент трапився 13 січня у Здолбунові. 35-річна мати
звернулася до правоохоронців близько 23-ї години.
З її слів, син ще о 16-й пішов сам щедрувати і не повернувся. А після 19-ї взагалі перестав виходити на зв’язок.
Як розповіла пресофіцерка поліції області Катерина
Загурська, на розшук хлопця одразу зорієнтували увесь
особовий склад відділення у Здолбунові. Поліцейські
опитували жителів міста, знайомих родини та шукали
його в усіх районах.
Через дві години, майже о першій, дитину в новорічному костюмі, яка йшла вулицею Базарною, побачили
поліцейські Антон Демченко та Валерій Поляков. «Хлопчика привезли до райвідділу, де на нього вже чекали рідні.
Малолітній зізнався, що захопився щедруванням, а телефон у нього розрядився. Утім, пообіцяв, що більше ніколи
не залишатиме домівку», — прокоментувала випадок пресофіцерка. Із батьками провели профілактичну бесіду. n

осудовим розслідуванням встановлено, що чоловік у травні 2020 року
з власної ініціативи намагався
сконтактувати зі співробітниками спецслужб Російської
Федерації та у подальшому
вийшов на зв’язок із особою,
яка представилась працівником ФСБ. Після цього, виконуючи завдання зазначеної
особи, обвинувачений збирав
і передавав детальну інформацію про один із військових
об’єктів на території Одеської
області.
12 вересня 2020 року шляхом дистанційного підриву намагався знищити один з об’єктів критичної інфраструктури
«Рівнеоблводоканалу», що
має важливе народногосподарське значення, під
час чого і був затриманий.
За вказані дії чоловіку, який
раніше вже був судимий
за розбійний напад, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від
12 до 15 років. n

І

Трирічна дівчинка
випила засіб для
прочистки труб
Батьки та медики оперативно надали дитині
допомогу
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Диверсант постане перед судом.

Ірина ПАСІЧНИК

січня медики екстреної допомоги отримали повідомлення про те, що у селі Лісопіль Костопільського району Рівненщини отруїлася малолітня
дитина. Поки їхала «швидка», рідні самостійно почали
промивання шлунка малечі. На місці події з’ясувалося, що 3-річна дівчинка випила хімічний засіб для прочищення труб «Крот». «Дитина була при свідомості. Батьки
давали їй пити багато води та молока. Це спровокувало
блювоту. Ми провели огляд пацієнтки, поміряли температуру, артеріальний тиск. Ввели внутрішньовенно дексаметазон і внутрішньом’язево анальгін», — розповіла
лікарка Костопільської підстанції екстреної медичної
допомоги Лариса Семусьова.
Завдяки злагодженій та професійній роботі цієї бригади були проведені усі необхідні заходи, щоб дитина
краще почувалася. Потерпілу транспортували до Рівненської обласної дитячої лікарні. n
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Бойову гранату
прив’язали
до автомобіля
Поліцейські проводять оперативні заходи
за фактом виявлення вибухонебезпечного
пристрою
Мирослава СЛИВА

ідозрілий предмет на авто, припаркованому біля
багатоповерхівки на вулиці Курчатова у Рівному,
помітив житель обласного центру. Слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічної служби
на місці події виявили прикріпленою до водійських дверцят автомобіля Lexus гранату із запалом, схожу на бойову. Транспортний засіб належить 55-річній рівнянці.
Вибухотехніки привели боєприпас у безпечний стан.
Життю мешканців багатоповерхівки, яких евакуювали
з будинку, нічого не загрожує. Правову кваліфікацію вчиненому злочину дадуть слідчі у встановленому законодавством процесуальному порядку. n

П

n Неподобство

Незаконну АЗС виявили у вагончику
просто на подвір’ї
Підпільну автозаправку, яка функціонувала без
відповідних документів у Квасилові, викрили
поліцейські відділення № 1 Рівненського районного
управління поліції спільно з працівниками
фіскальної служби та СБУ
Олена МИТРОФАНОВА

равоохоронці встановили, що незаконний
«пункт» реалізації дизельного пального 57-річний

П

місцевий житель облаштував у металевому вагончику
на власній приватній території. За цим фактом поліцейські
склали на нього протокол про
адміністративне правопору-

шення за ч. 1 ст. 164 КУпАП.
Матеріали будуть скеровані
на розгляд до суду.
Відповідно до санкції
статті, за порушення порядку
провадження господарської
діяльності передбачений
штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Нелегальну АЗС поліцейські опечатали. У ємності
було орієнтовно чотири тонни
пального. n

n Шок!

30-річного чоловіка
зарізали за 20 гривень
17 січня о 14.55 на номер «103» надійшов виклик про
те, що на проспекті Генерала Безручка в обласному
центрі Рівненщини біля супермаркету лежить чоловік
із ознаками судом та посиніння
Мирослава КОЗЮПА

ригада «швидкої»
одразу виїхала на місце події, де побачили
мертву людину. Під час огляду медики виявили сліди ножового поранення у грудній
клітині. Це, за попередньою
версією, і стало причиною
смерті.

Б

Загиблий — 30-річний
місцевий житель. Оперативні
підрозділи за результатами
проведених першочергових
розшукових заходів встановили причетних до правопорушення осіб.
Як розповів начальник обласного слідчого управління
Олександр Панасюк, «п’яний»
конфлікт виник раптово:

– 30-літній чоловік був непрацюючим, ніякої небезпеки
для оточуючих не становив. Він
ішов вулицею та попросив у перехожого 20 гривень. На фоні
цього прохання виник конфлікт,
під час якого підозрюваний
у вбивстві вдарив рівнянина
ножем у грудину. Душогуба вже
затримали, а знаряддя вбивства було вилучено слідчими.
Встановлено, що він є наркоманом та був судимий за злочини, пов’язані з незаконним
обігом заборонених речовин.
Затриманого помістили
в ізолятор тимчасового тримання, вирішується питання
про оголошення йому підозри
у вбивстві. n

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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Близнюків хоронили у церкві,
де служить їхній батько
Cмертельна автопригода
сталася 14 січня
близько першої ночі
на автодорозі Київ-Чоп
поблизу селища Гоща на
Рівненщині
Олена МИТРОФАНОВА

оліцейські встановили, що 31-річний водій автомобіля Audi А5
не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та здійснив
наїзд на металевий відбійник, унаслідок чого загинув
на місці. Пасажиру авто —
рідному братові-однолітку —
медики «швидкої» надавали
допомогу на місці події, однак
життя його врятувати не вдалося. Дві пасажирки, 27-літні
жительки Львова, доставлені
до лікарні. Їх із різними нетяжкими травмами госпіта-

П

лізували у нейрохірургічне
відділення Рівненської центральної міської лікарні.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини смертельної ДТП. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило
загибель двох людей, слідчі
розпочали досудове розслідування.
Згодом стало відомо, що
в аварії загинули два львівські
айтішники Тарас та Іван Пашки. Вони — сини священника
УГКЦ з Давидова Григорія
Пашка. Обоє були неодруженими.
Похорон відбувся у церкві
Різдва Пресвятої Богородиці,
де править їхній батько. Співчуття отцю у зв’язку із трагічною загибеллю синів висловила Львівська архієпархія
УГКЦ та керівництво Давидівської ТГ. n

n За крок до біди

Дитина на санчатах
вилетіла на дорогу
Хлопчик ледве
не потрапив просто під
колеса маршрутки, але,
на щастя, врізався у бік
автомобіля

Як з’ясували згодом правоохоронці, малий пішов
кататися, коли мама саме
поїхала на роботу, а батько
якраз був у дорозі додому.
Однак родичів все одно покаМирослава СЛИВА
рають: їх притягнуть до адміністративної відповідальності
ТП сталася близько за невиконання обов’язків
17-ї години у селі Білів щодо виховання дітей. Крім
Рівненського району.
8-річний хлопчик на санчатах
мало не влетів під маршрутку.
Батьків притягнуть
Дитина вирішила покататися
до адміністративної
з гірки неподалік від проїжвідповідальності
джої частини, доки батьків
за невиконання
не було вдома.
обов’язків щодо
Завдяки швидкій реакції
водія маршрутки Рівне–Бівиховання дітей.
лів, який вчасно загальмував,
хлопець вдарився у бік авто
і серйозно не травмувався. того, з батьками та їхніми
Медики, яких разом із полі- трьома дітьми, які характецейськими викликав на місце ризуються позитивно, праподії 49-річний маршрутник, цівники ювенальної превенції
діагностували у нього забій вже провели профілактичну
плеча. Після надання допо- бесіду щодо правил безпеки
моги дитину відпустили до- та поведінки під час зимових
розваг. n
дому.
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сьогоднішнього візиту таки
буду повертати фірму під
керівництво своєї родини.
Нічого, знайду розумних
і досвідчених людей, які мені
допоможуть впоратись. Але
мова не про те…
Я маю чотирьох дітей погодок. Старшому дев’ять, молодшому — шість. Як і кожна
мама, маю чималий запас
помічних засобів першої необхідності від будь-якої дитячої недуги. Мій девіз: «Краще
викинути, не скориставшись
жодного разу, ніж буде конче
необхідне і його не матиму».
У мене є буквально все: від
животика, вушок, носика,
вошей. Хто має діток, мене
зрозуміє.
Телефонує днями брат
і просто благає, аби я позичила кілька лікарських засобів для його донечки:
— Усе швидко почалось.
Доки я до міста з’їжджу, краще в тебе візьму, а завтра
в місті придбаю і віддам.
Вони приїхали з невісткою удвох. Я ще здивувалася: дитина занедужала,
а вони вдвох. Дістали папір,
ручку, і почали записувати
все, що в мене брали. Причому не тільки назву, а й в якій
ємності і скільки його там
залишилось. Мені вже тоді
недобре стало, але ж дитину
шкода!
А вчора брат із жінкою
прийшли борг повертати.
Зачистили вони у мене тоді
практично все, бо й не знали, що з їхньою дитиною. Повертали зі списком того, що
брали, але…
— Ось цього засобу у пляшечці було 120 мілілітрів, але
там термін спливав через пів
року. Нова пляшечка коштує дорого, тому ми взяли
дешевший аналог, за нього ти нам винна шістдесят
гривень. Ось цей засіб поки
не має ліцензії, тому придбали такий же, але для дорослих. Цього брали пачку, але
у препарату дозування для
дітей інше, — ось тобі одна
пластинка.
І так усе, абсолютно.
Я не витримала — вигнала
їх обох. Усе, що принесли,
викинула до смітника. Такої
дріб’язковості не очікувала.
Вони не просто забезпечені — багаті. А тут!..
Завтра шукатиму адвоката. Схоже, родини
в мене вже немає. n

«Я не витримала – вигнала їх обох».

Братова
«вдячність»
Бридко якось після того, як брат борг повернув. Змити
з себе усе те хочеться. Ніколи не думала, що бувають
такі люди. Ми ж разом росли... Коли він став отаким?
Анна КОРОЛЬОВА

ій покійний чоловік
був чудовим агрономом у колгоспі.
Тому як тільки люди отримали власну землю, багато
хто віддав її нам в оренду.
Разом гектарів зо триста зібралось. Я, звичайно, дуже
переживала, адже потрібна
була техніка все те обробити і ми залізли у величезні
кредити. Але мій чоловік був
хазяйновитим, хорошим господарем. Вже за три роки
мали чималий прибуток,
посадили великий сад, вирощували овочі в теплицях,
мали розарій. Звичайно, чоловік не міг усе тягнути сам,
тому взяв на допомогу мого
брата. Він йому дуже довіряв, як і я.
Три роки вже немає
мого Володі. Мені особливо
не просто. Я бачу, як брат
руйнує все, що ми будува-

М

ли разом. Хоч і амбітний мій
братик, але в деяких речах
його скупість робить свою
чорну справу. Люди забирають землі, вже маємо кілька
позовів від тих, кому брат
землю повертати не хоче.

Я не витримала —
« вигнала
їх обох.
Усе, що принесли,
викинула
до смітника. Такої
дріб’язковості
я просто
не очікувала.

»

А найгірше — почав забирати більшу частку прибутків
від моєї фірми собі.
— Ти ж навіть нічим не допомагаєш? Що хочеш?
Якщо раніше ще якось,
зважаючи на родинні зв’язки, жаліла брата, то після

Р Е К Л А М А

Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

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

Тел. 096 40 10 108

«КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:
РЕМОНТ автотракторних двигунів;
ШЛІФУВАННЯ колінчастих валів;
РЕМОНТ паливної апаратури;

РЕМОНТ КОМПРЕСОРІВ КамАЗ, ЗІЛ130,
Т150, МАЗ;
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;
ТОКАРНІ, СЛЮСАРНІ ПОСЛУГИ.

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.
м. Ківерці, вул. Соборності, 49,
тел.: (03365) 2*21*70, 0677767599, 0990339210.

23, 30 січня

18

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

21 січня 2021 Четвер

www.volyn.com.ua

n Редакційний щоденник

Суомі – так! Софійка – так!
Авокадо – таки ні!
Чим переймався і з чого
дивувався останнім
часом доцент кафедри
видавничої справи Інституту
ту
журналістики Київського
університету імені
Бориса
Грінченка
Сергій
ХОМІНСЬКИЙ

Фото delikates.ua.

Зморшкуваті «алігаторові груші» не по кишені
багатьом українцям...

…З ЧЕРВОНОЇ ВІД СОРОМУ
РОСІЙСЬКОЇ ХОКЕЙНОЇ
«МАШИНИ», ЯКА ПРОБИЛА
ЧЕРГОВЕ ДНО

З 25 грудня по 5 січня у Канаді вирували пристрасті чергового Молодіждіжного чемпіонату світу з хокею.
Серед 10 команд-учасниць турнірніру була і збірна Росії. Вже традиційно
йно
наші сусіди ще до його початку оголосили самі себе головними фавоаворитами змагань. Вийшовши з групи,
упи,
у чвертьфіналі підопічні Ларіонова
ова
натужно — з рахунком 2:1 — здолали
али
відвертих середнячків у хокеї — німців.
І вийшли у півфіналі на Канаду…
Це вже навіть не смішно, але росіяни з якогось переляку досі вірять, що вони є основними суперниками канадійців у світовому хокеї
і — щонайменше — нічим їм не поступаються. Тож сподівалися і на перемогу своєї молодіжки у півфіналі
МЧС-2021. Хоча, приміром, на цьому
турнірі збірна Канади на груповому
етапі розібралася з уже згаданими
німцями з дещо переконливішим рахунком — 16:2. Хай там як, в очному
протистоянні молоді хокеїсти з Країни кленового листка просто не помітили своїх ровесників із «Червоної
машини» (то росіяни так самі себе
називають у хокеї). В Едмонтоні господарі розмазали гостей, неначе
дітки з ясельної групи манну кашу
по тарілці або ж як менхенгладбахська «Боруссія» — донецький «Шахтар». 5:0 — і канадійці вирушили у фінал, а росіяни — готуватися до битви
за «бронзу» з фінами. Щоб заввиграшки обіграти цих лузерів і забрати медальки (хоча, звісно, аж ніяк
не того ґатунку, на який сподівалися). Бо що таке якась там Фінляндія
у порівнянні із самою РОСІЄЮ. Країна-непорозуміння, яка 1917 року дивом зуміла вислизнути з рук російського імперіалізму (у 1809–1917 роках Велике князівство Фінляндське

було частиною Російської імперії), а згодом
таки вистояла під час
радянсько-фінської війни
1939–1940 років. Країна з населенням у якихось жалюгідних
п’ять мільйонів. Та де там взагалі тому
хокею взятися? Їм краще не ганьбитися, і відразу здатися — аби не потрапити під коток молодіжного варіанту тієї
славнозвісної «Машини» (бо ж 0:5 від

яка жодного
« Донька,
разу не бачила матір
із сигаретою в зубах, є
пропащою душею для
тютюнової індустрії.

»

канадійців то була чистісінька випадковість, яка стала можливою завдяки
світовій антиросійській змові).
Так-так, звісно-звісно… Тільки ось
молоді хокеїсти із Суомі (саме так називають свою країну самі жителі Фінляндії) були дещо іншої думки, без
особливих проблем розтрощивши ровесників з «Вєлікай Рассєї» з рахунком
4:1. Бо за сто років поза імперією фіни
зуміли розбудувати одну із найвисокорозвинутіших країн світу. А «Вєлікая
Рассєя» так і залишилася світовим
дном, яке продовжує бездарно про**рати, без жодного перебільшення,
грандіозні природні ресурси.
На відміну від Фінляндії, Україна
у 1917–1921 роках свою Незалежність
втримати не зуміла. Зуміти б зараз —
і тоді усе в нас ще буде. Навіть хокей.
А у фіналі, до речі, наші друзі канадці
програли іншим приятелям України —
США — 0:2.

…З ДІВЧИНКИ
ЗІ ЗДОЛБУНОВА
ТА ЇЇ БАТЬКІВ, ЯКИМ,
СХОЖЕ, НАЧХАТИ БУЛО
НА «ВИХОВАННЯ» ДОНЬКИ

ише 18 січня у медзакладі
прооперували чотирьох неповнолітніх, які покалічилися
під час катання на гірках. Цього ж
дня в лікарню звернулося майже
40 дітей, більшість з них травму-

Л

Днями вперше в житті довелося
скуштувати авокадо. Розрізавши навпіл грушеподібний плід із жорсткою
зморшкуватою шкіркою і виявивши
там велику кісточку, я докумекав: треба
вишкрібати щільний на вигляд м’якуш.
Зачерпую, значить, ложечкою зеленкувату масу, відправляю її до рота…
і ловлю себе на думці: смак не надто відрізняється від звичної нам картоплі — при цьому бульба коштує чи
не в 10 разів дешевше, та ще й ніякої
неїстівної кісточки у ній немає.
Ум’явши те авокадо (і не одержавши з того відчутного смакового задоволення), беруся «гуглити» — яка все ж
таки користь українцеві з цих тропічних
плодів. Пишуть, що користь — величезна! Там тобі і сила-силенна різних
вітамінів, і калій, і солі фолієвої кислоти,
і навіть мідь… Та ще й, мовляв, дуже поживна штука, бо містить багато жирів.
Особливо переконливою мені видається користь від вмісту в авокадо міді. Як
не крути, її — мідь — можна цілком реально уявити (ну, така рожевувато-золотиста залізяка!), а ось якийсь там вітамін К уявити якраз проблематичніше.
За кілька днів, опинившись у тому ж
магазині, згадую про авокадо. Підходжу у відділ овочів та фруктів — а 30%
«різдвяна» знижка на цю екзотику вже
закінчилася… Вагаючись, упродовж
кількох секунд розглядаю зморшкуваті «алігаторові груші» (ще одна
назва авокадо) — і впевнено крокую
до кошика з червонобокими яблуками по 20 гривень за кілограм. Тільки
не подумайте, що я «зажав» грошенят
на авокадо — просто надлишок міді
в організмі шкідливий для здоров’я! n

Р Е К Л А М А

Четверо дітлахів після катання на санчатах потрапили на операційний стіл

Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

…З ТОГО, ЯК МАЛО НЕ «ПІДСІВ»
НА «АЛІГАТОРОВІ ГРУШІ»

Після Різдва наш рівненсько-волинський інформаційний простір струсонула новина про Софійку зі Здолбунова.
Наколядувавши 200 гривень, вона
принесла ті грошенята у тамтешній
притулок для тварин.
«Серце переповнене вдячністю
і гордістю за те, що молоде покоління
підростає настільки свідомим, з вогнем добра в серці. Ми вдячні Софійці.
І вдячні її батькам за виховання», —
написали на сторінці притулку «Надія
на дім» у Facebook.
Повністю поділяючи захоплення
вчинком дівчинки, я таки не впевнений, що вирішальний вплив на мотиви
її вчинку мало саме батьківське виховання. Понад те, давно і серйозно
сумніваюся, що «виховання» батьками
своїх дітей здатне дати хоч якийсь позитивний ефект.
Звісно, тато, сидячи на дивані перед телевізором, цмулячи пивце й
почісуючи під майкою черевце, таки
може захоплено розповідати синові
про виняткову корисність для здоров’я
фізкультури. І ніхто не забороняє мамі,
починаючи другу за день пачку сигарет,
повчати доньку на предмет надзвичайної шкідливості куріння для жіночого
організму. Щоправда, толку від того
буде приблизно стільки ж, як від натхненного плювання у стелю.
А ось коли батько роками тричі
на тиждень прокидається на годинку раніше, вдягає спортивну форму
і чимчикує до найближчого шкільного
стадіону, аби «намотати» навколо нього

n Будьте обережні!
Десятки травмованих
звернулися до обласної
дитячої лікарні за допомогою

кілька кіл, а потім позайматися на турнику та брусах — у його сина гарантовано складеться з фізкультурою. Навіть
якщо той батько і близько не набридатиме тому синові філософськими сентенціями на навколоспортивні теми.
І донька, яка жодного разу не бачила матір із сигаретою в зубах, є пропащою душею для тютюнової індустрії.
Те саме стосується й «виховання»
поваги до старшого покоління. На словах тут можна розпинатися скільки
хочеш. Але якщо дитина змалку бачила, що татові з мамою глибоко начхати на вже стареньких дідусів та бабусь
з їхніми проблемами, то і їй колись буде
так само начхати на самотню та безрадісну старість мами й тата. І навпаки:
всіляко турбуючись про своїх батьків,
людина «заробляє» таке саме ставлення у майбутньому вже від власних дітей.
Впевнений, у випадку з юною здолбунівчанкою Софійкою також спрацювало не «батьківське виховання», а їхній
приклад. Якби дівчинка змалечку бачила, як мама «футболить» кота, який випадково опинився під ногами на дорозі,
а тато бичкує сигарету об ніс дворового
пса — не понесла б вона наколядовані 200 гривень у притулок для тварин.
Переконаний, що та дитина бачила від
батьків зовсім інші приклади. І не тільки
у ставленні до тварин. За що їм величезне «ДЯКУЮ!».

валися під час зимових розваг.
«Побільшало травм, які потребують оперативного лікування,
переломи зі зміщенням нижніх
і верхніх кінцівок. Так само і з черепно-мозковими травмами», —
повідомила завідувачка ортопедо-травматологічного відділення
Мирослава Набухотна.
Чимало дітей звернулися
до медиків з травмами голови.
Частину неповнолітніх лікарі від-

пустили на амбулаторне лікування,
решта отримують допомогу в стаціонарі.
Травмувалися під час масових
зимових розваг не лише діти, а й
дорослі. Зокрема, неподалік села
Лище Луцького району, де каталися сотні людей, хтось втопив квадроцикл. На водоймі біля гірки любитель екстриму заїхав на кригу.
Та не витримала навантаження —
і транспорт провалився під лід. n

Продаємо добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:
•курчата (бройлер, іспанка, несучка);
•каченята (мулатка, башкірка, благоварка, голубий
фаворит, мулатка, мускусна, чері веллі, пекінка);
•гусенята (легард та велика сіра);
•індичата (бройлерні БІГ6, канадські чорні).
Також реалізуємо для всіх видів тварин та птиці готові корми (комбікорми), концентрати (старт, гроуер,
фініш), премікси ДБМВ, засоби для дезінфекції приміщень, лампи для обігріву, годівниці, поїлки, сухе молоко,
ветаптечки.

Тел.: 066 4087776, 0673629532 (Людмила),
067 8166915, 066 4081404 (Ніна),
067 1195313, 0996278855 (Світлана),
0676348334, 050 4887771 (Віта),
0673326250 (Микола).

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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.

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 у
доброму робочому стані, є документи.
Можлива доставка. Тел. 096 80 48 733.

l Терміново продам трактор Т-40 у
доброму робочому стані, є документи.
Можлива доставка. Тел. 096 72 22 134.
l Продам трактор Т-16 М, 1996 р. в.,
неперефарбований, у доброму робочому стані. Можлива доставка. Тел.
066 38 05 882.
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 Продаються дешево газова плитка
в робочому стані та 15 нових пластикових плінтусів до підлоги (м. Луцьк).
Тел. 095 90 05 624.
l Продається морозильна камера
«Стінол» (б/в, 270 л). Тел. 095 82 27
773.
l Продам цеглу білу та червону (нову
та б/в), щифер (б/в), дрова рубані
(твердої породи), торфобрикет, пісок,
щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем
«Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам жом, торфобрикет, дрова,
пісок, відсів, щебінь різних фракцій,
цеглу (з доставкою до 10 тонн). Тел.
050 37 81 998.
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.
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l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу
білу та червону (нову та б/в), землю
на вимостку, гній, цемент. Доставка.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33
74 034, 096 99 43 100.
l Продам 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.
l Продам дрібну картоплю, сіно, солому в тюках, шифер б/в. Тел. 066 26
20 423.
l Продам насіннєвий овес, ячмінь,
картоплю (велику, насіннєву, дрібну),
кормовий буряк. Тел. 095 43 85 889.

ПОСЛУГИ
l Виконую усі будівельні та ремонтні
роботи. Тел.: 099 76 68 619, 098 95
32 778.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублений тимчасовий військовий квиток, виданий на ім’я Климук
Андрій Володимирович, вважати недійсним.

СЕРЕДА, 27 СІЧНЯ

l БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!

І віддала старенька
шахраям
17000 гривень…
«Соціальні працівниці» ошукують
громадян під приводом «перепису»
грошей
Тетяна МЕЛЬНИК

нями 72-річна лучанка, яка проживає на вулиці Грабовського,
впустила в квартиру двох жінок, які представились «соціальними
працівницями». Вони спитали, чи має
господарка купюри по 500 гривень,
мовляв, їх «треба переписати». Поки
старенька відволіклась, шукаючи
гроші, одній з них буцімто стало зле.

Д

А напередодні Водохреща жертвою
шахрайок
стала
92-річна лучанка, яка живе
на
проспекті
Відродження.
Спрацювала
та ж схема. У результаті спритКоли ж пенсіонерниці поцупили
ка вийшла, щоб
в довірливої бабупринести їй води,
сі мішечок із17 тиінша вкрала гроші.
сячами гривень, які
Так стареньку ошукали
вона відкладала багато
на шість сотень гривень.
років.
Подібний
інцидент
Фото pixavay.com.
«Відповідно до чинного затрапився на Ківерцівщині у Щедрий вечір. Дві зловмисниці викра- конодавства, працівники органів соли у 73-річної мешканки гаманець ціального захисту населення не мають
з п’ятьма тисячами гривень. Аферист- права здійснювати будь-які операції
ки запропонували жінці «переписати з грошовими коштами», — застерігає
номери купюр» на п’ятисотках. Ста- начальник управління карного розшуренька їм повірила і показала всі гро- ку ГУНП у Волинській області Руслан
Гамольчук. n
ші з гаманця.

Програма телепередач на 25 — 31 січня
ПОНЕДІЛОК, 25 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00, 06:00, 10:55, 03:10
Енеїда 06:30 М/ф «Круглячок»
06:40 М/ф «Лисичка з
качалкою» 06:50 М/ф «Літачок
Ліп» 07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15,
02:15, 05:25 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20, 01:45, 02:45 Суспільна
студія 09:30, 00:25 Т/с «Гранд
готель» 11:25 Телепродаж
15:10, 21:35, 23:40, 02:40,
05:50 Спорт 15:20 UA Фольк.
Спогади 16:30 Т/с «Імперія»
17:25, 21:45 Д/ц «Боротьба
за виживання» 18:55 Д/ц
«Неймовірне місто». Сінгапур
19:55 Д/ц «Суперчуття» 20:25
Д/ц «Дикі тварини» 22:10 Д/с
«Світ дивовижних тварин» 23:45
Перша шпальта 04:05 Д/ф
«Капелани»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.55 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08.50 «Битва екстрасенсів.
Спокуса та спокута»
(16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
18.15 «СуперМама»
20.15, 22.50 Т/с «Два полюси
любові» (16+)

ICTV

05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дітей
05.15 Громадянська оборона
06.05 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
1+1
10.10 Анти-зомбі
11.05 Секретний фронт
05.35, 09.25 «Життя відомих
11.45, 13.15 Х/ф
людей»
«ОБЛАДУНКИ БОГА»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
12.45, 15.45 Факти. День
«Сніданок з 1+1»
13.55, 16.10 Х/ф
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
«ОБЛАДУНКИ БОГА-2:
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
ОПЕРАЦІЯ «КОНДОР»
«Телевізійна служба
16.25 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
новин»
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)
11.15, 12.20, 14.15 Х/ф
«АНЖЕЛIКА - МАРКIЗА 18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.05, 21.25 Х/ф
ЯНГОЛIВ»
«ЗЛОЧИНЕЦЬ» (16+)
14.25 Х/ф «ПРЕКРАСНА
22.55 Свобода слова
АНЖЕЛIКА»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
НОВИЙ КАНАЛ
20.30 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
06.00, 07.20 Kids’ Time
БАТЬКАМИ»
06.02 М/с «Том і Джеррі»
22.40 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
07.22, 15.00 Орел і Решка
ФАКЕРАМИ» (16+)
08.20 Т/с «Надприродне» (16+)
ІНТЕР
10.10 Вар’яти (12+)
11.20 Х/ф «ВУЛИЧНІ ТАНЦІ»
05:00, 04:55 «Телемагазин»
05:30, 22:05 «Слідство вели... з 13.20 Х/ф «ВУЛИЧНІ ТАНЦІ 2»
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 21.00 Х/ф «НА ДРАЙВІ» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЧІР СУДНОГО
Новини
ДНЯ» (16+)
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
МЕГА
10:05, 18:00, 19:00, 03:25 Токшоу «Стосується кожного»
06:00 Бандитська Одеса 08:20,
12:25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ
01:30 Правда життя 10:05,
КРИСТО»
00:20 Речовий доказ 11:15,
16:05 «Чекай на мене. Україна» 23:25 Зона будівництва 12:15
20:00 «Подробиці»
Особливий загін 13:15 Код
21:00 Т/с «Речдок. Особиста
доступу 14:15 Їжа богів 15:10
справа»
Дике виживання 16:10, 21:45
23:55 Т/с «Згадати молодість 6» Життя після людей 17:05 Дива
01:50 Т/с «Два серця»
природи 18:00 Інженерні ідеї
19:00 Містична Україна 19:50
УКРАЇНА
Гучна справа 20:50 Крила війни
22:25 Невідома Австралія
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
02:50 Органи на експорт 03:40
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Зворотній бік Місяця 04:25
Полювання на НЛО 05:05 Теорія
Сьогодні
Змови
09.00 Зірковий шлях
10.45 Свекруха або невістка
К-1
11.40 Реальна містика
06.30 «TOP SHOP»
13.40, 15.30 Агенти
08.00 М/с «Юху та його друзі»
справедливості (12+)
08.25 «Ух ти show»
17.00 Історія одного злочину
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
(16+)
11.00 Х/ф «ПЕРШИЙ ПЕС
20.10 Ток-шоу «Говорить
ДЕРЖАВИ»
Україна»
12.45 Х/ф «КІНОЗІРКА В
21.00 Т/с «Жіночий лікар 5»
ПОГОНАХ»
(16+)
14.30, 22.00 «Орел і Решка.
23.10 Т/с «Хлопчик мій» (12+)
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Навколо світу»
16.20 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
17.15 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
18.15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00, 19.25 Т/с «Дзвонар» (16+)
10.00 Х/ф «ЧАС СКАЖЕНИХ
ПСІВ» (16+)
11.45 Х/ф «ОСТАННІЙ
ЗАМОК» (16+)
14.10 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
22.20 «Гроші»
23.35 «Дубинізми»

ФУТБОЛ-1
06.00 Олімпік - Львів. Чемпіонат
України 07.45, 18.00 Журнал
Ліги чемпіонів 08.15 Ювентус Болонья. Чемпіонат Італії 10.00,
18.30 Топ-матч 10.10 Арсенал
- Баварія. 1/8 фіналу (2012/13).
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.00
Лаціо - Сассуоло. Чемпіонат
Італії 13.50 Наполі - Свонсі. 1/16
фіналу (2013/14). Ліга Європи
УЄФА 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 15.55 «Як ми перемогли»
(1 епізод). Кубок УЄФА.
Прем’єра 16.10 МЮ - Порту. 1/4
фіналу (2008 /09). Ліга чемпіонів
УЄФА 18.45 Мілан - Аталанта.
Чемпіонат Італії 20.35 Чемпіонат
Італії. Огляд туру 21.30 «Вмикай
підігрів» 22.45 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 23.40
Швейцарія - Німеччина. 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 Сімейка У
09.45, 00.15 Країна У 10.45,
18.45, 20.15, 21.45 Танька і
Володька 11.45, 22.45, 23.45
Казки У 12.15 М/ф «Братик
ведмедик» 14.00 Панянкаселянка 15.00 4 весілля 16.15
Богиня шопінгу 19.15, 20.45
Одного разу в Одесі 01.15
Рятівники 02.15 Щоденники
Темного (16+) 03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.45 «Top Shop» 05.30
Х/ф «ЖІНОЧА ДОЛЯ» 08.25,
16.50, 21.25, 02.55 «Випадковий
свідок» 09.15 Х/ф «ЙШОВ
ЧЕТВЕРТИЙ РІК ВІЙНИ...»
10.55, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+) 12.30, 16.30, 19.00, 22.00,
02.25 «Свідок» 12.50 «Таємниці
світу» 14.45, 03.25 «Речовий
доказ» 18.20 «Свідок.Агенти»
22.30 Т/с «Нарко - 3» (18+)
00.30 Х/ф «БАГРЯНІ РІКИ - 2»
(18+) 03.55 «Правда життя»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55, 03:35
Енеїда 06:30 М/ф «Люлька
миру» 06:40 М/ф «Маленький
великий пес» 06:50 М/ф
«Найменший» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15, 02:15, 05:25
Новини 07:05, 08:05, 09:05,
12:00, 13:10, 18:20, 01:45,
02:45 Суспільна студія 09:30,
00:25 Т/с «Гранд готель» 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35,
23:40, 02:40, 05:50 Спорт 15:20
UA Фольк. Спогади 16:30
Т/с «Справжня гра престолів»
17:25 Схеми. Корупція в
деталях 18:55 Д/ц «Тваринна
зброя» 19:55, 23:45 Д/ц
«Суперчуття» 20:25 Д/ц «Дикі
тварини» 21:45 Наші гроші
22:10 Д/с «Світ дивовижних
тварин» 04:25 Д/ф «Іспит на
людяність»

(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Жіночий лікар 5»
(16+)
23.10 Контролер
23.50 Т/с «Торкнувшись серця»
(12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
08.50 «Битва екстрасенсів.
Спокуса та спокута»
(16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
18.15 «СуперМама»
20.15, 22.50 Т/с «Тільки скажи»
(12+)

1+1

ICTV

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, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
12.20, 14.15 Х/ф «АНЖЕЛІКА І
КОРОЛЬ»
14.55 Х/ф «НЕВГАМОВНА
АНЖЕЛІКА»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.30 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ 2» (16+)
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЯН:
ТЕОРІЯ ХАОСУ» (16+)

05.35, 20.15 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Багач - Бідняк
11.05 Секретний фронт
12.00, 13.15 Х/ф «СЕКРЕТНІ
АГЕНТИ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач»
(12+)
17.05 Х/ф «НАЙМАНИЙ
УБИВЦЯ» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
23.10 Х/ф «28 ДНІВ ПОТОМУ»
(18+)

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 Х/ф «АТЕЛЬЄ
ФОНТАНА - СЕСТРИ МОДИ»
14:40, 15:35 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00, 03:20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23:55 Х/ф «ВІЗИТ
ІНСПЕКТОРА»
01:35 Т/с «Два серця»
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
10.45 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Агенти
справедливості (12+)
17.00 Історія одного злочину

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 Kids’ Time
06.02 М/с «Том і Джеррі»
07.22, 15.00 Орел і решка
08.20 Т/с «Надприродне» (16+)
10.10 Вар’яти (12+)
10.50 Х/ф «ГОСТЯ» (16+)
13.00 Кохання на виживання
(16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «КРУТІ СТОВОЛИ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЗАКАТАТИ В
АСФАЛЬТ» (18+)

реліквіями»
12.00 Т/с «Хутен та леді:
Пригоди на двох» (16+)
15.25, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17.15 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
18.15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 Х/ф «СОРОК ВІСІМ
ГОДИН» (16+)
07.55 Х/ф «ІНШІ СОРОК
ВІСІМ ГОДИН» (16+)
09.50 Х/ф «ГРОМОБІЙ» (16+)
12.00 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Дзвонар» (16+)
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
22.15 Т/с «Кістки-9» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Топ-матч 06.10 Шахтар Колос. Чемпіонат України 08.00
«Як ми перемогли» (1 епізод).
Кубок УЄФА 08.15 Верона Наполі. Чемпіонат Італії 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 «Вмикай підігрів» 11.15,
22.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру 12.10 ПСВ - Валвейк.
Чемпіонат Нідерландів 13.55
Селтік - Фенербахче (2015/16).
Ліга Європи УЄФА 15.55 «Як
ми перемогли» (2 епізод).
Кубок УЄФА. Прем’єра 16.10
Барселона - ПСЖ (2014/15).
Ліга Чемпіонів УЄФА 18.00
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
туру 18.55 Ювентус - Болонья.
Чемпіонат Італії 20.40
Шахтар - Динамо (2012 /13).
Чемпіонат України 23.40 Боснія
і Герцеговина - Польща. 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 Одного разу в Одесі
09.45 Країна У 10.45, 18.45,
20.15, 21.45 Танька і Володька
11.45, 22.45 Казки У 12.15
МЕГА
М/ф «Братик ведмедик 2»
06:00 Бандитський Київ 08:50, 14.00, 23.45 Панянка-селянка
15.00 4 весілля 16.15 Богиня
01:30 Правда життя 10:00,
шопінгу 05.50 Корисні підказки
00:20 Речовий доказ 11:10,
23:25 Зона будівництва 12:10,
НТН
17:55 Інженерні ідеї 13:10 Код
доступу 14:10 Гучна справа
05.45 М/ф «Ніч перед Різдвом»
15:05 Дике виживання 16:05, 07.05 М/ф «Як козаки куліш
21:45 Життя після людей 16:55 варили» 07.50, 16.50, 21.20,
Дива природи 18:55 Містична 02.40 «Випадковий свідок»
Україна 19:55 Їжа богів 20:50 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
Крила війни 22:25 Невідома
22.00, 02.10 «Свідок» 09.00
Австралія 02:45 Бандитська
Х/ф «БЕРЕМО ВСЕ НА СЕБЕ»
Одеса 05:20 Теорія Змови
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+) 12.50 «Свідок.Агенти»
К-1
14.40, 03.25 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровi» 22.30
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі» Т/с «Нарко - 3» (18+) 00.45
«Легенди бандитської Одеси»
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
04.55 «Top Shop»
10.15 Т/с «Мисливці за

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55, 03:35 Енеїда
06:30 М/ф «Найсправжнісінька
пригода» 06:40 М/ф «Про
порося, яке вміло грати в
шашки» 06:50 М/ф «Неслухняна
мама» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:15,
02:15, 05:25 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:01, 13:10, 18:20,
01:45, 02:45 Суспільна студія
09:30, 00:25 Т/с «Гранд готель»
11:25 Телепродаж 12:00
Хвилина мовчання: День пам’яті
жертв Голокосту 15:10, 21:35,
23:40, 02:40, 05:50 Спорт 15:20,
21:45 Спецпроєкт «Голокост.
Засвідчений злочин» 16:30 Т/с
«Справжня гра престолів» 17:25
Наші гроші 18:55 Д/ц «Тваринна
зброя» 19:55, 23:45 Д/ц
«Суперчуття» 20:25 Д/ц «Дикі
тварини» 22:35 Д/ц «Боротьба
за виживання» 04:25 Д/ф «Війна
на нульовому кілометрі»

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, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
11.00, 12.20 Х/ф «АНЖЕЛІКА І
СУЛТАН»
13.25, 14.15 Х/ф «ПАРФУМЕР:
ІСТОРІЯ ОДНОГО
ВБИВЦІ» (16+)
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.30 Х/ф «ЛЮСІ» (16+)
22.05 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ
ГОРОБЕЦЬ» (16+)

ІНТЕР
05:25, 06:05, 23:55, 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 Х/ф «АТЕЛЬЄ ФОНТАНА
- СЕСТРИ МОДИ»
14:40, 15:35 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00, 02:40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
23:00 Док.проект
«Аушвіц. Інструкція щодо
НЕвикористання»
00:45 Т/с «Згадати молодість 7»
04:55 «Телемагазин»

УКРАЇНА

06.02 М/ф «Микита Кожум’яка»
07.42 Х/ф «ПЕРЛИНИ
ДРАКОНА: ЕВОЛЮЦІЯ»
09.20 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ:
ВИПРОБУВАННЯ
ВОГНЕМ» (16+)
12.00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ
ВІД СМЕРТІ» (16+)
15.00 Х/ф «ХІТМЕН» (16+)
16.50 Х/ф «ХІТМЕН: АГЕНТ
47» (16+)
18.40 Х/ф «ВИКРАСТИ ЗА 60
СЕКУНД» (16+)
21.00 Х/ф «ВИКРАСТИ Й
ПРОДАТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ТАЧКА 19» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:55,
01:30 Правда життя 09:55,
00:20 Речовий доказ 11:05,
23:25 Зона будівництва 12:05,
17:55 Інженерні ідеї 13:05 Ілюзії
сучасності 14:05 Секретні
території 15:00 Дике виживання
16:00, 21:45 Життя після людей
16:55 Дива природи 18:55 1377
спалених заживо 19:55 Гучна
справа 20:50 Крила війни 22:25
Дика природа Японіі 02:25
Скептик

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30, 15.25, 22.00 «Орел і
Решка. Навколо світу»
10.15 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
17.15 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
18.15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 «Помста природи»
06.45 Х/ф «КАРМУЗСЬКА
ВІЙНА» (16+)
08.55 Х/ф «КРУТИ»
11.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
13.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Дзвонар» (16+)
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
22.25 Х/ф «КОЛОНІЯ» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Топ-матч 06.10 Десна Зоря. Чемпіонат України 08.00,
18.35 «Як ми перемогли» (2
епізод). Кубок УЄФА 08.15 Рома
- Спеція. Чемпіонат Італії 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.15
Шахтар - Базель (2008 /09). Ліга
Чемпіонів УЄФА 12.05 Удінезе
- Інтер. Чемпіонат Італії 13.50
Тоттенгем - Гент. 1/16 фіналу
(2016 /17). Ліга Європи УЄФА
15.55 Чемпіонат Італії. Огляд
туру 16.50 Баварія - Інтер. 1/8
фіналу (2010 /11). Ліга чемпіонів
УЄФА 18.50 Матч 20.45 Шахтар
- Динамо (2018 /19). Чемпіонат
України 22.45 Журнал Ліги
чемпіонів 23.15 Нідерланди Італія. Ліга Націй УЄФА

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 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика
13.40, 15.30 Агенти
справедливості (12+)
17.00 Історія одного злочину
(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
ТЕТ
Україна»
21.00 Т/с «Жіночий лікар 5» (16+) 06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
Х/ф «ЗАЛІЗНИЙ ГАНС» 11.25
23.10 Т/с «Одна на двох» (12+)
Х/ф «СПЛЯЧА КРАСУНЯ»
12.35 Х/ф «КРАСУНЯ Й
СТБ
ЧУДОВИСЬКО» 14.20 Х/ф
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
«ЗЕМЛЯ В ОБЛОЗІ» 16.00 Х/ф
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна«ХРАНИТЕЛЬ ЧАСУ» 18.20 Х/ф
Новини»
«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
15.55, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
20.00 Х/ф «МАРСІАНІН» (16+)
18.15 «СуперМама»
22.45 Х/ф «ВІК АДЕЛАЙН»
20.15, 22.50 Т/с «Список
(16+) 00.45 Панянка-селянка
бажань» (16+)
01.45 Рятівники 02.45
Щоденники Темного (16+) 03.30
ICTV
Віталька 05.50 Корисні підказки
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
НТН
06.30 Ранок у великому місті
06.05 М/ф «Гидке каченя»
08.45 Факти. Ранок
06.55 М/ф «Як козаки наречених
09.15, 19.20 Надзвичайні
визволяли» 07.50, 16.50, 21.20,
новини
02.40 «Випадковий свідок»
11.15, 13.15 Х/ф «ПОЛІТ
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
ФЕНІКСА» (16+)
22.00, 02.10 «Свідок» 09.00
12.45, 15.45 Факти. День
Х/ф «ДУРНІ ПОМИРАЮТЬ ПО
14.00, 21.25 Т/с «Нюхач» (12+)
П’ЯТНИЦЯХ» (16+) 11.00,
16.15 Х/ф «КАВАЛЕРІЯ» (16+) 19.30 Т/с «Коломбо» (16+) 12.50
18.45, 21.00 Факти. Вечір
«Таємниці кримінального світу»
20.15 Секретний фронт
14.40, 03.00 «Речовий доказ»
23.15 Х/ф «28 ТИЖНІВ
18.20 «Вартість життя» 22.30
ПОТОМУ» (18+)
Т/с «Нарко - 3» (18+) 00.50
«Легенди бандитської Одеси»
НОВИЙ КАНАЛ 03.55 «Правда життя» 04.45
06.00, 07.40 Kids’ Time
«Top Shop»

ЧЕТВЕР, 28 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ

20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Речдок. Особиста
06:00, 06:00, 10:55, 03:35
справа»
Енеїда 06:30 М/ф «Червона
23:55 Т/с «Згадати молодість
жаба» 06:40 М/ф «Що на що
7»
схоже» 06:50 М/ф «Чудасія»
01:55 Х/ф «БУДНІ КАРНОГО
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15, 02:15, РОЗШУКУ»
04:55 «Телемагазин»
05:25 Новини 07:05, 08:05,
09:05, 12:00, 13:10, 18:20, 01:45,
УКРАЇНА
02:45 Суспільна студія 09:30,
00:25 Т/с «Гранд готель» 11:25 06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
Телепродаж 15:10, 21:35,
23:40, 02:40, 05:50 Спорт 15:20 07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
UA Фольк. Спогади 16:30
Т/с «Справжня гра престолів»
09.00 Зірковий шлях
17:25 Розважальна програма з 10.45 Свекруха або невістка
Майклом Щуром 16+ 18:55 Д/ц 11.40 Реальна містика
«Тваринна зброя» 19:55, 23:45 13.40, 15.30 Агенти
Д/ц «Суперчуття» 20:25 Д/ц
справедливості (12+)
«Дикі тварини» 21:45 Схеми.
17.00 Історія одного злочину
Корупція в деталях 22:10 Д/с
(16+)
«Світ дивовижних тварин»
20.10 Ток-шоу «Говорить
04:25 Д/ф «Хто створив Змієві
Україна»
Вали?»
21.00 Т/с «Жіночий лікар 5»
(16+)
1+1
23.10 Слідами
05.35, 09.25 «Життя відомих
23.50 Т/с «Чужий гріх» (16+)
людей»
СТБ
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
05.50 Т/с «Коли ми вдома.
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
Нова історія»
«Телевізійна служба
08.50 «Битва екстрасенсів.
новин»
Спокуса та спокута»
11.50, 12.20, 14.15 Х/ф «ІНША
(16+)
ЖІНКА» (16+)
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.40 Х/ф «РАНКОВИЙ
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаПІДЙОМ» (16+)
Новини»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
20.30 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
18.15 «СуперМама»
ХМАРОЧОС» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Любов з
22.30 Х/ф «НА МЕЖІ» (16+)
ароматом кави» (12+)

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 Х/ф «ВСЕ АБО НІЧОГО»
14:35, 15:30 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00, 03:20, 04:05 Токшоу «Стосується кожного»

П’ЯТНИЦЯ, 29 СІЧНЯ
20.15 Антизомбі
23.15 Х/ф «ДІВЧИНА З ТАТУ
ДРАКОНА» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 Kids’ Time
06.02 М/с «Том і Джеррі»
07.22, 15.00 Орел і решка
08.20 Т/с «Надприродне» (16+)
10.10 Вар’яти (12+)
11.00 Х/ф «НА ДРАЙВІ» (16+)
13.00 Кохання на виживання
(16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
(12+)
23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛІВ»
(16+)

19.25 Т/с «Дзвонар» (16+)
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
22.30 Т/с «Кістки-9» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00, 13.35 Топ-матч
06.10 Олександрія - Маріуполь.
Чемпіонат України 08.10 Мілан
- Аталанта. Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.15 Барселона - Селтік
(2016/17). Ліга Чемпіонів УЄФА
12.05 Матч 13.50 Ніцца - Баєр.
Ліга Європи УЄФА 15.55
Боруссія (Д) - Реал (2017/18).
Ліга Чемпіонів УЄФА 17.45
Чемпіонат Італії. Огляд туру
18.40 Геренвен - Феєнорд.
Чемпіонат Нідерландів 20.30
МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:55, «Як ми перемогли» (1 епізод).
Кубок УЄФА 20.45 Шахтар 01:35 Правда життя 10:00,
Динамо (2013 /14). Чемпіонат
00:25 Речовий доказ 11:10,
23:25 Зона будівництва 12:10, України 22.45 Д/ф «Розгнівані»
18:00 Інженерні ідеї 13:10 Ілюзії 23.40 Бельгія - Ісландія. Ліга
Націй УЄФА
сучасності 14:10, 19:55 Гучна
справа 15:05 Дике виживання
ТЕТ
16:05, 21:45 Життя після
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.15,
людей 17:00 Дива природи
19:00 Містична Україна 20:50 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 19.45,
21.15, 22.15, 23.15 Одного разу
Крила війни 22:25 Політ над
під Полтавою 08.45, 19.15,
Землею
20.45 Одного разу в Одесі
09.45, 00.15 Країна У 10.45,
К-1
18.45, 20.15, 21.45 Танька і
06.30 «TOP SHOP»
Володька 11.45, 22.45, 23.45
08.00 М/с «Юху та його друзі» Казки У 12.15 М/ф «Геркулес»
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
14.00 Панянка-селянка
10.15 Т/с «Мисливці за
15.00 4 весілля 16.15 Богиня
реліквіями»
шопінгу 01.15 Рятівники 02.15
12.00 Т/с «Хутен та леді:
Щоденники Темного (16+)
Пригоди на двох» (16+) 03.45 Віталька 05.50 Корисні
15.25, 22.00 «Орел і Решка.
підказки
Навколо світу»
ICTV
НТН
17.15 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
05.35 Громадянська оборона
05.45 М/ф «Дикі лебеді» 07.05
18.15 «Орел і Решка.
М/ф «Як козаки олімпійцями
06.30 Ранок у великому місті
Перезавантаження»
стали» 08.00, 16.50, 21.20,
08.45 Факти. Ранок
02.25 «Випадковий свідок»
09.15, 19.20 Надзвичайні
2+2
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
новини
22.00, 01.55 «Свідок» 09.00
06.00 Х/ф «СВІТ РОБОТІВ»
10.10 Секретний фронт
Х/ф «ЛЮДИНА В ЗЕЛЕНОМУ
(16+)
11.00, 13.15 Х/ф «АППОЛО
КІМОНО» 10.30, 19.30
07.40 Х/ф «МАЙСТЕР ТАЙ13» (16+)
Т/с «Коломбо» (16+) 12.50
ЦЗИ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
«Вартість життя» 14.45,
09.40
Х/ф
«КІБЕР»
(16+)
14.15, 16.15, 21.20 Т/с «Нюхач»
02.35 «Речовий доказ» 18.20,
12.05 «Загублений світ»
(12+)
04.05 «Правда життя» 22.30
18.00 «Секретні матеріали»
16.45 Х/ф «ЗЛОЧИНЕЦЬ»
Т/с «Нарко - 3» (18+) 00.35
18.15 «Спецкор»
(16+)
«Легенди бандитської Одеси»
18.50 «Джедаі»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
04.55 «Top Shop»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
05.20, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
17.30, 20.15 «Вечірній квартал»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
21.50 «Жіночий квартал 2020»
23.15 «Світське життя. 2021
дайджест»

КАПІТАНА»
16:00 Х/ф «ЗДРАСТУЙ І
ПРОЩАВАЙ»
18:00, 20:30 Т/с «Несолодка
пропозиція»
20:00 «Подробиці»
22:20 «Ювілейний вечір Валерія
Леонтьєва «Кращий назавжди»
00:30 Х/ф «ТІЛЬКИ ЛЮБОВ»
02:15 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
ЗАПИС»
03:30 «Орел і Решка. Курортний
сезон»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Реальна містика
11.00 Т/с «Замок на піску» (12+)
14.50, 15.20 Т/с «Будинок,
який...» (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу «Маска»
23.00 Т/с «Забудь і пригадай»
(16+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.25, 10.50 Т/с «Кафе на
Садовій» (12+)
07.55 «Неймовірна правда про
зірок»
13.10 Т/с «Сонячні дні» (12+)
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 «Звана вечеря» (12+)

ICTV

05.05 Т/с «Копи на роботі» (12+)
06.55, 08.25, 10.00 Скетч-шоу
«На трьох» (16+)
07.55, 09.30 Т/с «Вижити за
будь-яку ціну»
ІНТЕР
10.50, 13.00 Т/с «Нюхач» (12+)
05:40 «Орел і решка. Дива світу» 12.45 Факти. День
16.40 Х/ф «МІСІЯ
06:35 «Мультфільм»
НЕЗДІЙСНЕННА» (16+)
06:55 Х/ф «БУРКУН»
09:00 «Готуємо разом. Домашня 18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «МІСІЯ
кухня»
НЕЗДІЙСНЕННА-2»
10:00 «Корисна програма»
(16+)
11:00 Х/ф «САМОТНЯ ЖІНКА
21.35 Х/ф «МІСІЯ
БАЖАЄ ПОЗНАЙОМИТИСЯ»
НЕЗДІЙСНЕННА-3»
12:50 Х/ф «ПЕРШ, НІЖ
(16+)
РОЗЛУЧИТИСЯ»
14:20 Х/ф «ВИЙТИ ЗАМІЖ ЗА 23.50 Х/ф «ЕШЕР» (16+)

1+1
05.15 «Світське життя. 2021
дайджест»
06.05, 09.25 «Життя відомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30
ТСН: «Телевізійна
служба новин»
11.45, 12.20, 14.15 Х/ф
«РАНКОВИЙ
ПІДЙОМ» (16+)
14.45 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЕФІРІ»
17.10 Т/с «Жінка» (12+)
20.10, 22.10 «Ліга сміху»

ІНТЕР
05:25 «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 Х/ф «ПОДРУГИ
МИМОВОЛІ»

14:35, 15:30, 02:15 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна
пристрасть»
18:00, 03:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Шерлок»
04:30 «Чекай на мене.
Україна»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.50 Т/с «З мене вистачить»
(12+)
14.40, 15.30 Т/с «Згадати
себе» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05.15 «Битва екстрасенсів.
Спокуса та спокута»
(16+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Сонячні дні»
(12+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10, 20.10 Дизель-шоу
(12+)
11.35 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 22.50 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
13.25, 16.15 Х/ф
«КАВАЛЕРІЯ» (16+)
16.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
(16+)
18.45 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 Kids’ Time
06.02 М/с «Том і Джеррі»

07.22 Орел і решка
08.20 Т/с «Надприродне»
(16+)
10.10 Вар’яти (12+)
11.00 Х/ф «ТАЧКА 19» (16+)
12.40 Суперінтуїція (12+)
17.50 Х/ф «ВИКРАСТИ ЗА
60 СЕКУНД» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.00 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ»
(18+)

Ворскла - Рух. Чемпіонат
України 08.10 Удінезе - Інтер.
Чемпіонат Італії 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 Аякс - Реал (2012/13).
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.05
Геренвен - Феєнорд.
Чемпіонат Нідерландів 13.50
Ліверпуль - Боруссія (Д). 1/4
фіналу (2015 /16). Ліга Європи
УЄФА 15.55 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру. Прем’єра
16.25 Мілан - МЮ. 1/8 фіналу
МЕГА
(2009/10). Ліга чемпіонів УЄФА
06:00 Бандитська Одеса
18.15 Д/ф «Розгнівані» 19.10
09:00, 01:35 Правда життя
Аякс - Віллем ІІ. Чемпіонат
10:05, 00:25 Речовий доказ
Нідерландів 21.00 Журнал.
11:15, 23:25 Зона будівництва УЄФА ЄВРО 2020 г. Прем’єра
12:15, 18:05 Інженерні ідеї
21.30 «Вмикай підігрів» 22.45
13:15 Ілюзії сучасності 14:15,
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
19:55 Секретні території
15:10 Дике виживання 16:10, туру 23.40 Данія - Англія. Ліга
Націй УЄФА
21:45 Життя після людей
17:10 Невідома Австралія
ТЕТ
19:05, 02:40 Містична Україна
06.00 ТЕТ Мультиранок
20:50 Крила війни 22:25
Політ над Землею
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
18.15, 19.45, 21.15, 22.15,
К-1
23.15 Одного разу під
Полтавою 08.45, 19.15,
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі» 20.45 Одного разу в Одесі
09.45, 00.15 Країна У 10.45,
08.25 «Ух ти show»
09.10 «Орел і Решка. Шопінг» 18.45, 20.15, 21.45 Танька
11.00 Х/ф «ПОСПІШАЙ
і Володька 11.45, 22.45,
КОХАТИ» (16+)
23.45 Казки У 12.15 М/ф
13.00, 22.00 «Орел і Решка.
«Секрет Робінсонів» 14.00,
Навколо світу»
02.15 Панянка-селянка 15.00
16.50, 21.00 «Орел і Решка.
4 весілля 16.15 Богиня
Перезавантаження»
шопінгу 01.15 Рятівники
18.45 Х/ф «АГОРА» (16+)
03.45 Віталька 05.50 Корисні
підказки

2+2

06.00 «Джедаі 2019»
06.15 Х/ф «РЕЙД У
ПУСТЕЛЮ» (16+)
11.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКІ»
(16+)
21.25 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА:
ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10

НТН
05.55 М/ф «Дюймовочка»
06.50 М/ф «Як козаки на
весіллі гуляли» 07.55, 17.25,
21.00, 02.20 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 22.00, 01.50 «Свідок»
09.00 Х/ф «НІЧНИЙ
ПАТРУЛЬ» 11.00, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+) 12.50, 03.50
«Правда життя» 14.40, 02.25
«Речовий доказ» 16.50 «Наші
права» 18.20 «Таємниці світу»
22.30 Т/с «Нарко - 3» (18+)
00.30 «Легенди бандитської
Одеси» 04.45 «Top Shop»

НЕДІЛЯ, 31 СІЧНЯ

СУБОТА, 30 СІЧНЯ
06:00, 06:00, 02:35 Енеїда
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:45, 02:10, 03:30, 05:35 Новини
07:10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови» 07:30 М/ф «Як козак
щастя шукав» 07:40 М/ф «Як
козаки на весіллі гуляли» 08:05
Д/ц «Суперчуття. Особливий
загін» 09:05 Відтінки України
09:40 Т/с «Снігопад» 11:25
Біатлон. Чемпіонат Європи.
Гонка переслідування 10 км,
жінки 12:15, 17:20 Д/ц «Дикі
тварини» 13:20 Телепродаж
13:55 Біатлон. Чемпіонат
Європи. Гонка переслідування
12, 5 км, чоловіки 14:55 UA
Фольк. Спогади 16:00 Міста
та містечка 16:20 Полювання
(Природнича історія) 18:00
Х/ф «ІСУС. БОГ І ЛЮДИНА»
19:50 Д/ц «Світ дикої природи»
21:25 Д/ц «Боротьба за
виживання» 22:00 Х/ф
«ТЮЛЬПАНИ ДЛЯ РОУЗ»
00:10 Д/ф «Блаженніший»
04:00 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 04:30
Бюджетники

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55, 03:35
Енеїда 06:30 М/ф «Свара»
06:40 М/ф «Парасолька на
модному курорті» 06:50 М/ф
«Парасолька і автомобіль»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15,
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 Т/с «Гранд
готель» 11:25 Телепродаж
15:10, 21:35, 23:40, 02:40,
05:50 Спорт 15:20 UA Фольк.
Спогади 16:30 Т/с «Справжня
гра престолів» 17:25, 04:25
Перша шпальта 18:55 Д/ц
«Тваринна зброя» 19:55,
23:45 Д/ц «Суперчуття» 20:25
Д/ц «Дикі тварини» 21:45
Д/ц «Боротьба за виживання»
22:10 «Герої України. Крути.
Перша Незалежність» 00:25
Д/ф «Вибір» 04:00 #ВУКРАЇНІ
04:55 Схеми. Корупція в
деталях

НОВИЙ КАНАЛ

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

06.00 Вар’яти (12+)
08.20, 10.00 Kids’ Time
08.22 М/ф «Феї»
10.02 Орел і Решка
12.00 У кого більше (12+)
14.00 М/ф «Тачки 3»
16.00 Т/с «Сторожова застава»
19.10 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОДОРОЖ 2:
ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ»
(12+)
23.00 Х/ф «КРУТІ СТОВОЛИ»
(16+)

06.00 Олімпік - Динамо.
Чемпіонат України 07.45,
11.15, 18.25 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 08.15 Лаціо Сассуоло. Чемпіонат Італії 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.15
«Вмикай підігрів» 11.45 «Як ми
перемогли» (2 епізод). Кубок
УЄФА 12.00 Аякс - Віллем ІІ.
Чемпіонат Нідерландів 13.50
Торіно - Фіорентина. Чемпіонат
Італії 15.55 Журнал. УЄФА
ЄВРО 2020 г. 16.25, 18.10, 21.05
Топ-матч 16.40 Матч 18.55 LIVE.
Сампдорія - Ювентус. Чемпіонат
Італії 20.55 «Суперматчі».
Ліга чемпіонів УЄФА 21.30
«Суперматчі». Ліга Європи УЄФА
21.40 LIVE. Інтер - Беневенто.
Чемпіонат Італії 23.40 Франція Хорватія. Ліга Націй УЄФА

06:00, 06:00, 02:30 Енеїда 07:00,
08:00, 08:55, 21:00, 23:40, 02:05,
03:30, 05:35 Новини 07:10 М/ф
«Уроки тітоньки Сови» 07:30 М/ф
«Парасолька на риболовлі» 07:40
М/ф «Парасолька на полюванні»
07:50 М/ф «Як козаки куліш
варили» 08:20, 16:25 Д/ц «Дикі
тварини» 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 13:30 Міста
та містечка 13:55 Біатлон.
Чемпіонат Європи. Змішана
естафета 15:15 Біатлон.
Чемпіонат Європи. Одиночна
змішана естафета 16:05 Студія
«Біатлон» 17:00 Древні невидимі
міста. Стамбул 18:20 Д/ц
«Незвіданий океан» 19:20 Д/с
«Масштабні інженерні помилки»
20:20 Д/ц «Світ дикої природи»
21:25 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 22:00,
04:00 Х/ф «ГЕРОЙ МОГО ЧАСУ»
00:05 Д/ф «Справа «Рифи»

МЕГА

06:00 Бандитський Київ 07:10,
00:55 Містична Україна 07:55,
18:00 Там, де нас нема 09:55
Речовий доказ 11:05, 00:00
Гучна справа 12:00 Вирішальні
битви 2 світової 13:00, 21:00
Людство: забута історія 16:00
ТЕТ
Дика природа Японіі 17:00 Політ
06.00
ТЕТ
Мультиранок
над Землею 01:40 Підроблена
10.30 М/ф «Альфа та Омега:
історія
братва з іклами» 12.10 Х/ф
«ХРАНИТЕЛЬ ЧАСУ» 14.30
К-1
Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
06.30 «TOP SHOP»
(16+) 16.15 Х/ф «МАРСІАНІН»
(16+) 19.00, 20.00, 21.00,
08.00 М/с «Кротик і Панда»
22.00 Одного разу під Полтавою
08.30 «Ух ти show»
19.30, 21.30 Танька і Володька
09.35 «Орел і Решка. Шопінг»
20.30, 22.30 Одного разу в
11.30 Х/ф «АГОРА» (16+)
13.50 «Орел і Решка. Дива світу» Одесі 23.00, 00.00 Казки У
23.30, 00.30 Країна У 01.00
14.50 «Орел і Решка. Дива
Панянка-селянка 02.40 Віталька
світу 2»
05.50 Корисні підказки

2+2

НТН

06.00 «Шалені перегони 2018»
07.55 «Джедаі 2020»
08.55 «Загублений світ»
13.55 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР» (16+)
16.20 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
(16+)
19.00 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА: НАЦІЯ
ІЗГОЇВ» (16+)
21.40 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА:
НАСЛІДКИ» (16+)

05.45 Х/ф «НАВІКИ - 19»
08.50 Х/ф «ЧЕКАЮ ТА
СПОДІВАЮСЬ» 11.20 Х/ф
«ТОРПЕДОНОСЦІ» 13.10
«Легенди карного розшуку»
15.35, 03.00 «Випадковий
свідок» 18.05 «Переломні 80-ті»
19.00, 02.30 «Свідок» 19.30
Х/ф «ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ»
21.00 Х/ф «ПОГАНИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ» (16+) 23.20
Х/ф «КРУТІ СТВОЛИ» (16+)
01.25 «Реальні злочинці» 03.10
«Речовий доказ» 04.10 «Легенди
бандитського Києва»

1+1
05.00, 19.30 ТСН: «ТСНТиждень»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.30 «Світ навиворіт»
15.40 Х/ф «ЛЮСІ» (16+)
17.30 Х/ф «НА МЕЖІ» (16+)
21.00 «Голос країни 11»
23.05 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЕФІРІ» (16+)

ІНТЕР
05:00 «Мультфільм»
05:35 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО ЗА
ШЛЮБНИМ ОГОЛОШЕННЯМ»
07:15 Х/ф «ПРИНЦЕСА
СПЕЦІЙ»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 12:00 «Інше життя»
13:05 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
18:00 Т/с «Детектив Ренуар»

20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Т/с «Шерлок»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 У кого більше? (12+)
07.50, 09.50 Kids’ Time
УКРАЇНА
07.52 М/ф «Тачки 3»
06.50 Реальна містика
09.52 М/ф «Гербі: Шалені
09.50 Т/с «Спадкоємиця
перегони»
мимоволі» (12+)
11.50 Т/с «Сторожова застава»
16.50, 21.00 Т/с «Діамантова
15.00 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
корона» (12+)
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
16.50 Х/ф «ПОДОРОЖ 2:
Олегом Панютою
ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ»
23.00 Т/с «Забудь і пригадай»
(12+)
18.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
СТБ
(16+)
05.20 «Невідома версія.
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
Карнавальна ніч» (12+)
ГРА ТІНЕЙ» (16+)
05.55 «Невідома версія.
Джентльмени удачі» (12+) 23.40 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ» (18+)
07.00 «Невідома версія.
Діамантова рука» (12+)
07.55 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦЯ»
09.45 Х/ф «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ
ПОБЛИЗУ ДИКАНЬКИ
(НІЧ ПЕРЕД РІЗДВОМ)»
11.05 «СуперМама»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
20.00 «Один за всіх» (16+)
22.05 «Я соромлюсь свого тіла»
(16+)

ICTV
05.00 Факти
05.25 Більше ніж правда
06.15 Антизомбі
07.05 Секретний фронт
08.00 Громадянська оборона
08.55 Т/с «Таємні двері» (16+)
11.50, 13.00 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА» (16+)
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-2»
(16+)
16.25 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-3»
(16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКИЙ
СНАЙПЕР» (16+)
23.45 Х/ф «28 ДНІВ ПОТОМУ»
(18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:10, 00:55 Містична Україна
07:55, 18:00 Там, де нас нема
09:55 Речовий доказ 11:05,
00:00 Секретні території 12:00
Вирішальні битви 2 світової
13:00, 21:00 Людство: забута
історія 16:00 Політ над Землею
01:40 Скарб.UA

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.35 Х/ф «ПОСПІШАЙ
КОХАТИ» (16+)
11.25 Х/ф «ЗА П’ЯТЬ КРОКІВ
ДО КОХАННЯ» (12+)
13.35 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
16.35 «Орел і Решка. Дива світу»

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 15.25, 20.45,
21.30 Топ-матч 06.10 Колос Львів. Чемпіонат України 08.10
Ліверпуль - Рома. 1/2 фіналу
(2017 /18). Ліга Чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра 10.45 Сампдорія Ювентус. Чемпіонат Італії 12.35
«Суперматчі». Ліга чемпіонів
УЄФА 12.45 Журнал. УЄФА ЄВРО
2020 13.15 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА 13.25 LIVE. Спеція
- Удінезе. Чемпіонат Італії 15.55
LIVE. Аталанта - Лаціо. Чемпіонат
Італії 17.55 Класичні матчі Ліги
Чемпіонів 18.50 Матч 21.00
Журнал Ліги чемпіонів 21.40 LIVE.
Рома - Верона. Чемпіонат Італії
23.40 Швеція - Португалія. Ліга
Націй УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 11.00
М/ф «Геркулес» 12.45 М/ф
«Динозавр» 14.15 М/ф «Братик
ведмедик» 15.50 М/ф «Братик
ведмедик 2» 17.15 М/ф «Секрет
Робінсонів» 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Одного разу під Полтавою
19.30, 21.30 Танька і Володька
20.30, 22.30 Одного разу в Одесі
23.00 Х/ф «Марсіанин» (16+)
01.45 Панянка-селянка 02.35
Щоденники Темного (16+) 03.25
Віталька 05.50 Корисні підказки

НТН

05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф
«Тричі про кохання» 07.40
«Будьте здоровi» 08.20 «Страх
у твоєму домі» 12.00 Х/ф «За
2+2
двома зайцями» 13.30 Х/ф
06.00 «Шалені перегони 2018»
«Снігова королева» 15.05 Х/ф
07.00 «Джедаі 2019»
«Морозко» 16.45 Х/ф «Поганий
08.00 «Загублений світ»
лейтенант» (16+) 19.00 Х/ф
13.50 Х/ф «БОГ ВІЙНИ» (16+)
«У небі «Нічні відьми» 20.35
16.15 Х/ф «РОБІН ГУД» (16+)
Х/ф «Очікування полковника
Шалигіна» 22.15 Х/ф «Новий
19.00 Х/ф «22 КУЛІ» (16+)
21.10 Х/ф «ЛЕОН-КІЛЕР» (16+) апокаліпсис: блискавка долі»
(16+) 00.10 Х/ф «Круті стволи»
23.20 Х/ф «РАБОТОРГІВЛЯ»
(16+) 02.15 «Речовий доказ»
(16+)

n На замітку
Фото megaogorod.com.

n Домашня ферма

Знайте: ворог кролів — капуста
Попіл – природне мінеральне добриво.

Леонід Олійник із Чарукова Луцького району вже 40 років вирощує вуханів
і має величезний досвід догляду за ними
Сергій НАУМУК

Фото Сергія НАУМУКА.

–В

зимку даю тваринам
сіно, полин та зерно, — розповідає Леонід Михайлович. — Зерно не дроблю.
Звісно, для відгодівлі добре робити
осипку і запарювати з картоплею. Але
лактуючим самкам не бажаний такий
корм, бо зажиріють і не захочуть паруватися. Тому змішую пшеницю,
ячмінь і кукурудзу у пропорції
1:1:1. Якщо ж зерно перемішати з комбікормом,,
то вийде погано. Бо тварини вибирають лише
комбікорм і вигрібають
решту.
Зерном господар
годує підопічних щоденно. Адже кролеві
треба багато їсти, тим
більше нині холодно
і для обігріву потрібна енергія. Каже, що дає
зернову суміш вранці, хоча
це не принципово.
— Уже починаю злучати. У жовтні–листопаді багато кролівників скаржилися, що не могли спарувати. Але
у тварин є так званий місяць затишшя, коли вони не гуляють. Це природний процес, і нічого страшного
немає, — пояснює пан Леонід.
Маленьким кроленятам, які вилазять з кубла, треба обов’язково давати комбікорм. Бо взимку мало вітамінів у кормах. Звісно, вони й без нього
ростимуть, але будуть нікудишні. Тож
господар засипає сухий комбікорм
у годівниці. При цьому безумовно
має бути вода, щоб малі могли пити
вволю.
— Хоча кажуть, що морози, холодно і поїти не треба. Дехто переконаний: мовляв, даю буряк, то води
не треба. Ну як без води? — риторично запитує кролівник. — Усе живе
хоче пити. Ви дайте-но при морозі
тепленької (холодна одразу замерзає). А якщо додати ще й краплю солі
до неї, побачите, як питимуть.
У раціоні вуханів є й соковиті кор-

Поки триває зима, варто
не забувати заготовити деревний
попіл. Звісно, його можна просто
висипати на город, а можна —
у мішки і використати пізніше
з більшою користю

Досвідченого чаруківського кролівника часто просять допомогти порадою.

ми. Картоплі Леонід Олійник
не варить, згодовує сирою. Хоча зауважує, що її їдять спочатку неохоче. Треба потроху привчати тварин
до цього овоча. Але зовсім виключати
бульбу не варто. Адже в ній міститься
крохмаль, від якого кролі поправляються. Тому перед забоєм добре під-

профілактики різних
« Для
хвороб раз на один-два
тижні чоловік дає
кролям полин.

»

годувати вуханів невеликими порціями бараболі.
— Морква має каротин, і її поступово можна вводити у раціон. Хоча від
цього овоча часом буває понос, — застерігає пан Леонід. — Коренеплоди
попередньо трохи чищу ножем. Але
якщо на них багато ґрунту, то бажано помити. Ніколи не даю капусти.
Вона — ворог королеві (так цих тварин називають в народі. — Авт.),

бо від неї дуже дує. Кролики і капуста — це стереотип. Цим овочем
годують ті, хто тримає їх хіба кілька
голів. Якось знайомий до мене дзвонить і скаржиться, що його вухані поносять, дуються і здихають. Питаю,
чим годує. Відповідає, що дає все
добре. «Капусту теж?» — «Так, скільки схочуть». А це і є перша причина.
Для профілактики різних хвороб
раз на один-два тижні чоловік дає
кролям полин, якого доволі заготував
ще з літа.
— На базарі покупці, буває, заглядають тваринам у вуха, чи є кліщі. Але
в моїх такого ніколи немає. Люди добрі,
для кролів на першому місці — гігієна, — каже Леонід Михайлович. — Вони
не повинні стояти на гноєві. Кліща можна занести із сіном. Але якщо за ними
дивитися, то паразитів не буде. Є відповідні препарати, якими можна лікувати і від вушного кліща, і від глистів,
і від волосоїда. Не хоче їсти, значить,
щось мучить тварину. Вколов — і її стан
одразу покращується, навіть шерсть
стає блискучішою. n

Фото rastenievod.com.

Помідори на підвіконні
Відкрийте ненадовго горщик, щоб зайва
волога випарувалася.
Через 6–7 днів з’являться сходи.
Коли вони 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.

n На всі руки майстер
Фото youtube.com.

Нічого складного в цьому нема.

Як зробити отвір
у керамічній
плитці?
Не біда, якщо під рукою є
спеціальні пристрої. А коли нема?
Досвідчений майстер і тоді дасть
собі раду

Цю культуру можна запросто виростити і в кімнатних умовах.
Головне — правильно підібрати сорт. Для цих цілей підійдуть
Грибовський, Перемога, Первісток, Де-Барао, Соната, Форма

Д

важкі глинисті і суглинні ґрунти
вносити золу потрібно в осінній
період, для супіщаних і торф’яних
краще підійде весна.
Можна зробити рідке добриво:
на 10 л води додайте 1склянку попелу
і перемішайте.
Для різних культур є певні норми
внесення золи в ґрунт:
• для огірків, перцю, помідорів та капусти вкиньте жменю її просто в лунку;
• смородину найкраще підживлювати навесні, вносячи 1 склянку попелу
у викопану заздалегідь ямку і присипаючи зверху шаром землі;
• при удобренні полуниць, петрушки, моркви, буряка і редьки золу розсипають між рядами кущів із розрахунку
1 склянка на 1 кв. м, а потім ретельно
розпушують ґрунт;
• для картоплі перед посадкою
в кожну лунку дають 1/4 склянки попелу
і перемішують із землею. n

У

n Спробуйте і ви

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.

Підживіть
рослини золою

тож, покладіть плитку на рівну
поверхню, накресліть необхідного діаметра коло. Просвердліть
отвори по колу (якомога ближче один
до одного).
Відтак тим же свердлом під кутом
забираємо проміжки між ними. Вийде
потрібний отвір, але з нерівними краями. Кусачками та крупною наждачкою (а ще краще спеціальною насадкою для дриля) їх можна добре
вирівняти. n

О
І у вас такі можуть бути томати.

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

Сторінку підготував
в
Сергій НАУМУК.
Тел. 725102.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua
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n Спробуйте – не пошкодуєте!

SUDOKU

«Зварю тобі борщику в чарівному
горщику!»
Та не тільки ця перша страва вдається доброю й ароматною
у глиняному посуді – готують у ньому і печеню, і плов,
і каші, і супи, і м’ясо, і гриби... Причому запечені у такий
спосіб страви смакують по-особливому, зберігають більше
вітамінів та корисних елементів
ПЕЛЬМЕНІ ПІД
МОЛОЧНО-СИРНИМ
СОУСОМ
Фото smachno.ua.

Приготування. М’ясо
поріжте невеликими шматочками. Цибулю, моркву,
картоплю й огірки поріжте
кубиками. Дрібно посічіть
зелень. Змішайте майонез із кетчупом. М’ясо обсмажте в олії на великому
вогні з усіх боків, наприкінці посоліть і поперчіть.
На дно горщиків викладіть
огірки, на них — обсмажене м’ясо. Додайте спеції
і полийте соусом. На великому вогні обсмажте в олії
Фото papigutto.com.ua.

Інгредієнти: 1 кг пельменів, 200 г твердого сиру,
1 л молока, 50 г вершкового масла, 100 г майонезу,
чорний мелений перець
та сіль — за смаком.
Приготування. Пельмені покладіть у змащені вершковим маслом
горщики. Трохи посоліть
і поперчіть молоко, але
зважайте, що пельмені
і майонез уже містять сіль.
Залийте молоко в горщики
в рівень із пельменями, але
не вище, ніж на 2/3 ємності. Зверху посипте потертим на крупній тертці сиром
і покладіть по ложці майонезу. Горщики з пельменями
накрийте кришечками і готуйте у розігрітій до 220 °C
духовці 20–25 хвилин.
АЗУ ПО-ТАТАРСЬКИ

Інгредієнти: 500 г м’яса
(свинина, яловичина, баранина), 400 г картоплі, 1 морквина, 2 цибулини, 4 солоні
огірки, зелень (петрушка,
кріп, кінза), 4 ст. л. олії, 3 ст.
л. майонезу, 3 ст. л. кетчупу, 1 ст. л. томатної пасти,
4 лаврові листки, 8 горошин
духмяного перцю, мелені
спеції (чилі, коріандр, чорний перець), а також цукор
та сіль — за смаком, 1 скл.
бульйону або води.

:)) Анекдоти
:)):)):))
– Я сьогодні поїлку для морської
свинки купила. Уяви собі: в ній кнопка є, натискаєш – і вода тече.
– Ну, морські свинки розумні,
розберуться. Ти ж розібралася.
– Мені чоловік показав.
:)):)):))
– Куди ми поїдемо на свята?

:)):)):))
Змерзли вчора, глінтвейн варили
з того, що знайшлося вдома: зі спиртного — самогон, зі спецій — чорний
перець, а з цитрусових — ріпчаста
цибуля...
:)):)):))
Мовчання — найнадійніша профілактика проблем.
:)):)):))
Різниця між терористом і розгніваною жінкою – в тому, що з терористами
ще якось можна вести переговори.

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович
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– Якщо кум віддасть гроші, то в
Буковель.
– А якщо не віддасть?
– Як не віддасть, то до кума!
:)):)):))
– Холодець будеш їсти?
– Ні, не хочу! Скільки можна:
вчора холодець, позавчора холодець?!.
– А суп?
– Суп буду!
– От і добре, – сказала дружина і...
поставила холодець у мікрохвильовку.

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
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Інгредієнти: 6–8 середніх цибулин, 2 ст. л.
вершкового масла, 2 ст.
л. оливкової олії, 3 ст. л.
борошна, мускатний горіх, сіль, мелений перець,
дрібка солі, 100 мл білого
сухого вина, 5 скл. бульйо-

ЦИБУЛЕВИЙ СУП
У ГОРЩИКАХ

Правила нескладні:
заповніть порожні клітинки
цифрами від 1 до 9 так, щоб
у кожному рядку і кожному
стовпчику не було двох
однакових цифр.
Леонід МАНЧИНСЬКИЙ.
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горіхом, залити бульйоном
і варити на повільному вогні протягом 20 хвилин, далі
розлити у глиняні горщики.
На сухій сковорідці обсмажити шматочки батона або
французького багета. Сир
натерти на тертці. У кожен
горщик із супом покласти по столовій ложці сиру.
На нього — грінку й знову столову ложку тертого
сиру. Запікати в духовці
у горщиках до розплавлення сиру.

Тижневик «Газета Волинь».
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»

www.volyn.com.ua

ну (м’ясного чи овочевого),
100–120 г твердого сиру,
грінки.
Приготування. Цибулю нарізати кубиками
або півкільцями й смажити на олії або вершковому
маслі на великому вогні
доти, поки не виділиться
багато соку. Тоді зробити
мінімальний вогонь і пасерувати якнайдовше (приблизно півгодини), періодично помішуючи. Тоді
всипати сіль, перець та цукор, перемішати й пасерувати ще 10 хвилин, після
чого додати борошно, обсмажити декілька хвилин.
Якщо хочете, щоб шматочки цибулі зовсім не відчувалися, а суп мав ніжну консистенцію, то збийте суміш
блендером. Влити до пюре
вино, ретельно перемішати, присмачити мускатним
Фото 4ernika.com.

картоплю 5 хвилин, посипте меленим чилі і всипте у горщики. Обсмажте
цибулю з морквою в олії
на середньому вогні, залийте розведеною в бульйоні томатною пастою, додайте сіль та цукор до смаку, перемішайте і тушкуйте
ще 2–3 хвилини, тоді перелийте в горщики, накрийте
їх і готуйте азу в розігрітій
до 200 градусів духовці
протягом 45–60 хвилин.
Перед подачею посипте
зеленню.
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По горизонталі:
5. Старовинна гнотова рушниця великого калібру. 7. Вчений
ступінь у Франції. 8. Морський курорт в Португалії неподалік
Лісабона. 9. За давніми віруваннями гуцулів — чорт, сатана,
злий дух. 10. Те саме, що й дівчина. 13. Винагорода за виконану роботу. 15. Людина, що віддає свою кров хворим. 17. Книга
або зошит для малюнків, колекції. 18. Лікарня, в якій перебувають смертельно хворі пацієнти. 19. Приміщення для зберігання
документів. 21. Пристрій для показу фільмів. 23. Засіб масової
інформації. 25. Справжнє прізвище О. Вишні. 27. Найнижче
і найдоступніше місце для переходу в гірському масиві. 28.
На Україні у 15–17 ст. ділянка землі площею 16,8 га. 29. Назва
музичного твору, що виконується швидко, жваво.
По вертикалі:
1. Хвиля від землетрусу. 2. Меморіальна плита. 3. Шарфик, кашне. 4. Перший хлопець в аулі. 6. Столиця європейської держави. 11. Вірш без рими і розмірів. 12. Назва британських островів в давнину. 13. Тривимірна протяжність над
землею. 14. Вчений, що зробив значне відкриття, перебуваючи у ванні. 15. Струнний щипковий музичний інструмент. 16.
Райцентр на Закарпатті. 20. Гірське пасмо. 22. У штатах США
пастух-вершник, що пасе у степах табуни коней. 24. Ввезення
в країну товарів з-за кордону. 25. Український народний танець.
26. Щомісячна зарплата.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля, Ратнівський район.

ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД ЗА 14 СІЧНЯ:
1-2. Водохреща. 2-3. Ангел. 3-4. Літургія. 4-5. Ялинка. 5-6.
Авраам. 6-7. Метро. 7-8. Оберіг. 8-9. Героїзм. 9-10. Мадонна. 1011. Амур. 11-12. Різдво. 12-13. «Оранта». 13-14. Аврора. 14-15.
Актор. 15-16. Рік. 16-17. Кутя. 17-18. Янус. 18-19. Соборність.
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n Репортаж із глибинки
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n Стоп–кадр

«Хто скоріш зі стовпа зіскочить,
той бика за роги й вхопить!»
Історії для душі

Тож, друзі, у новому 2021 році
дійте енергійно, рішуче,
не розмінюйтесь на дрібнички,
а починайте з найголовнішого.
Так, власне, і трактує
фразеологічний словник вислів
«брати бика за роги»

А

Вміє родина Вітовщиків радіти життю: насолоджуються всім, що дає їм новий день.

Століття тому тут поле волами орали,
а тепер залишилась лиш назва
У селі Віл на Любешівщині ні школи, ні клубу, ні церкви.
Тільки магазин, у який тричі на тиждень привозять
хліб та інші продукти. Час тут міряють від свята до
свята, і ніхто достеменно не знає своєї історії, лише
переповідають із уст в уста, що колись тутешні землі
обробляли волами та коровами
Людмила ВЛАСЮК

юди треба їхати тим,
хто втомився від міського шуму і буденності,
— лікувати душу враженнями
і тишею. На перший погляд
село спорожніло, он хати похилилися, потроху повгрузали
в землю. Але люди настільки
привітні і доброзичливі, що
їхня енергія б’є ключем. До
найближчого села і старостинського округу Березичі три кілометри. У Волі 120 жителів,
54 будинки. Молодих сімей
небагато, в основному старші
люди мешкають. До населеного пункту ще належать хутори
Корнач, Коновка, Заверхлісся.
Тут займаються сільським господарством, тримають худобу,
ходять у ліс по ягоди та гриби.

С

МОЛОДЬ ПО ХАТАХ
ЗБИРАЄТЬСЯ, ЯК КОЛИСЬ
НА ВЕЧОРНИЦІ

Село тонким серпанком
огортає туман. Хтось на узбіччі, біля високих струнких беріз, залишив коня, який вірно
чекає на господарів. Ми стоїмо біля приміщення старої
школи, де в одній її половині
розміщується магазин, а на
іншій ще висить вивіска «Виборча дільниця» — як спогад
про те, що життя іде, постійно
в ньому щось змінюється. От,
наприклад, саме того дня у Березичах представляли нового
старосту — Людмилу Ланевич.
«Марія Черевко, приємно

познайомитись. Буду сьогодні
вашим гідом», — до нас бадьоро підходить усміхнена жінка,
яка тут мешкає, і ми йдемо оглядати село. З правої сторони
вулиці помічаю будинок, що
значно вирізняється з–поміж
інших. У садку стоять усілякі
декоративні пальми, столики
для кавування, повітряні млини, колодязі — такий собі власний райський куточок. По подвір’ю шпортаються чоловіки:
і старші, і молодші — наводять
лад, збирають гілля.

— Це село найкраще, —
каже жителька Вола. — Озеро
Шині за 8 кілометрів, ліс, красива природа. Дихаємо свіжим
повітрям, збираємо ягоди,
гриби. Складно, що транспортного сполучення немає. У нас
то своя машина, ми можемо
кудись виїхати, але скільки людей обмежені. Приватний рейс
заїжджає, та треба подзвонити, щоразу домовитися. А село
маленьке, багато хат порожніх, то й не хочуть курсувати у
нашому напрямку. На хуторі
Корнач сім’я живе, жінка прийшла до нас і каже: «Катічко, я
вже купила 10 літрів бензину.
То для моєї Свєти, коли буде
народжувати». Зарання мама
договорюється. От за молодь
обідно, бо нема тут куди їм вий-

треба їхати тим, хто втомився
« Сюди
від міського шуму і буденності, —
лікувати душу враженнями і тишею.
— 40 років уже тут живу,
— каже господар Іван Вітовщик. — А батьківська хата он
там, через канаву, як я завжди
жартую, в Березичах. Дружина
тутешня.
— Ви прийшли в приймаки
сюди? — цікавлюся знову.
— Нє, на тиждень брав
туди, — і ми всі дружно заходимось сміхом. — А потім Іван
Васильович стає серйозним,
згадуючи минулі роки. — Я де
хоч робив: і трактористом тут у
колгоспі, і поштальйоном відпрацював 12 років у Любешові.
Дружина — то від слова
друг. Катерина Михайлівна —
справді найліпший йому порадник. І є мамою чотирьох
дітей.

»

ти. По хатах просто збираються, як колись на вечорниці. А
ми з чоловіком облаштовуємо
подвір’я, діти порозходились,
треба ж чимось зайнятися. Я
придумую якісь поробки, він їх
реалізовує: то лисички, то грибочки.
До кімнати заходить старший онук Едуард, за ним забігає молодший, Тарас. Донька,
вродлива жінка з великими
світлими очима і довгим волоссям, стоїть усміхнена біля
дверей. Я дивлюсь на них і розумію, що вміють воловці радіти життю. Вони не відкладають
на потім емоцій та вражень.
Насолоджуються всім, що дає
їм новий день.
Закінчення на с. 15

«Ми з чоловіком облаштовуємо подвір’я: я придумую якісь поробки, він їх реалізовує», каже Катерина Михайлівна.

№1 Ціна договірна

ТАК
не КОХАВ
Через кохання до Ірини
Федишин її майбутній
чоловік не став священником

volyn.com.uaa

ДІМ, ДЕ ЖИВЕ ЛЮБОВ

Колись хтось із внуків
Ірини та Григорія
Волощуків напише
про них роман.

За два роки
відправили
одне одному
600 листів

Фото volyn.com.ua.

в першому цьогорічному
випуску нашого дітища –
місячника «Так ніхто не
кохав» – на вас чекає багато
кумедних підписів до цієї світлини. Сьогодні ж у «Волині» ми
надрукуємо лише деякі з них.
До речі, у січневому випуску
ви дізнаєтесь, як заради любові до співачки Ірини Федишин
її коханий полишив мрію стати
священником; що найкращий
весільний фотограф світу живе
не за морями, а по сусідству –
в Рівному; прочитаєте неймо-

ніхто

Фото з домашнього архіву родини ВОЛОЩУКІВ.

21 січня 2021 Четвер

с. 9—11

БАГАТІ ТЕЖ ПЛАЧУТЬ

ІСТОРІЯ НОМЕРА

В зірковому успіхові співачки
всі шукають мільйони
та впливових родичів, а
насправді своєю кар’єрою
завдячує впертості другої
половинки
с. 4—7

Фото з фейсбук-сторінки Ірини ФЕДИШИН.
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»

Фото themorningbulletin.com.au.

А сьома дружина
мільйонера
його… отруїла
с. 16—17

»

вірну історію родини Волощу
Волощуків, основою якої стали 600
дошлюбних листів і драматичний матеріал, як мільйонера
звела зі світу… сьома дружина.
Номер уже в продажу –
тож запитуйте в листонош і
точках реалізації газет.
Фото pixabay.com.

Мужиком як хочеш стати —
Дівку мусиш виручати!
(Микола КЛИМУК, м. Луцьк).
Не до всіх прийде Білий Бик…

***
Бик — це народ, це сила.
Ці двоє — депутати.
Ось що буде, «люба» Радо,
Як з народу насміхатись!!!

***
Перевтілення після відрядження.
(Олександр НЕВОДНІЧИК,
с. Межисить Ковельського
(донедавна Ратнівського)
району).
Терпіння в мене, у бика, — воляче,
А ніжки ваші вже тремтять, одначе…

***
Через твої трусики червоні
Тепер ми у бика в полоні.

***
…Так опинились ми в житті
На «недосяжній» висоті!
(Миколай ШОСТАК, м. Луцьк).

Увагуар: с!
конк

ПІДСУМКИ «СТОП–КАДРУ» № 11 (2020)
ІІІ МІСЦЕ (50 ГРИВЕНЬ ПРИЗОВИХ)
Добре, що не ведмідь!
(Олександр НЕВОДНІЧИК,
с. Межисить Ковельського району).

ІІ МІСЦЕ (75 ГРИВЕНЬ ПРИЗОВИХ)
На кону чудовий лот,
розуміє це народ:
хто скоріш зі стовпа зіскочить,
той бика за роги й вхопить!
(Наталія НЕЛІНА, смт. Вендичани
Могилів-Подільського району Вінницької області).

І МІСЦЕ (125 ГРИВЕНЬ ПРИЗОВИХ)
Хочу їм пораду дати:
Червоненьке треба зняти!
(Микола КЛИМУК, м. Луцьк).
ТУР № 1 (2021)
У стартовому
турі року Білого
Металевого Бика
ми пропонуємо
вам помудрувати
над підписами
до цієї світлини
з українського
гіпермаркету, яка
нас не залишила
байдужими. Кожен
учасник може
запропонувати до
2 лютого будь-яку
кількість варіантів
текстівок і надіслати
їх нам на адресу:
43025, просп. Волі,
13, м. Луцьк, «Так
ніхто не кохав»,
або на електронну —
takvolyn@
gmail.com .
Не забудьте вказати
свої дані, щоб
отримати
250 гривень
призових.
Хай щастить!

Фото pixabay.com.

