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n На поворотах долі

Після першого бою з росіянами його почали називати Ураганом.
Фото з домашнього архіву родини РОМАНЧУКІВ.

«Прощавайте,
бо я виконав свою
місію на землі…»
Так промовив стиха
до найрідніших ветеран АТО
Михайло Харків й, звільнившись
від болю, полегко зітхнув
і навіки пішов за межу...
У суботу у віддаленому селі Скригове на Горохівщині
сотні людей прийшли, щоб попрощатися з Учителем і
Воїном – місцевий храм Успіння Пресвятої Богородиці
не зміг вмістити всіх, хто хотів вклонитися Герою
Подружжя Романчуків: «Ми дуже щасливі, що знайшли одне одного».

Закінчення на с. 3, 9

«Тепер ритм нашого
життя визначає Олежик»

n Ім’я Волині

Автор пісні «Волиняночка»
з 10-го класу аж 41 рік
був «ворогом народу»

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Вони хотіли, аби у їхню сім’ю
прилетів лелека. Але Бог,
кажуть лучани Вікторія й Сергій
Романчуки, повів їх так, щоб
взяли дитину із сирітського
будинку. Нині у них є синочок,
якому подружжя дарує
батьківську любов, а він їм —
своє миле «мама», «тато»

Фото із сайту volynrada.gov.ua.

Композитор, поет-пісняр, диригент, збирач
фольклору, громадський діяч з Нововолинська
Олександр Каліщук, коли днями отримував звання
«Почесний громадянин Волині», заспівав з трибуни
обласної ради: «Я ще й досі на сцені співаю пісні, хоч
уже 90 мені!»

І перші книжки маленького Олега –
від тата й мами, з якими він буде пізнавати світ.

Читайте на с. 18, 19

Найкраща матуся, любляча дружиН
на, ттурботлива донька
Наталія Володимирівна
СИДОРЧУК
із села
с
Печихвости 18 грудня святкуватиме 50-річний ювілей. З такої наговатим
прийми найщиріші вітання і найкращі
ди при
побажання добра, миру і любові.
побажан
днем народження вітаєм,
Зд
Щастя й радості бажаєм,
Щ
А здоров’ячка найбільше,
Бо без нього життя гірше.
Любові, достатку, веселих
пісень,
Хай радість дарує тобі кожен
день,
А Матінка Божа – Цариця свята –
Дарує щасливі і довгі літа.
З повагою чоловік, мама,
син і дочка з сім’ями.

Учителька
з Ратнівщини єдина
в Україні написала
Радіодиктант-2021
без помилок

На таких, як Олександр Пилипович, і тримається Україна.

Читайте на с.7

Фото із сайту glavcom.ua.

Вітаємо!
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Про Галину Шуру (на фото) читайте на с.

Увага! Нова афера:
у ролі контролерів газових
лічильників… шахраї с.14
ЗАМОВТЕ РЕКЛАМУ:

0967731037, 0668247160
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Фото із сайту dyvys.info.

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
16 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 7.53, захід — 15.59, тривалість дня — 8.06).
Місяць у Тельці, Близнюках. 12/13 дні Місяця.
Іменинники: Аліса, Сава, Серафим, Федір.
17 ГРУДНЯ

«Надішли рідним
святкову листівку
з Луцька»
Акція з такою
назвою стартувала
у Центрі
туристичної
інформації
та послуг, що
в обласному центрі
Волині
Олена МИТРОФАНОВА

радиція надсилати різдвяні вітання зародилася
ще в XV столітті, а через
кілька віків завдяки розвитку друкарства такі картки стали випускати масовими тиражами. На першій
українській листівці був
зображений запорожець
художника Іллі Рєпіна.
І навіть повстанці створю-

Т

вали відкритки на друкарській машинці чи методом
штампування.
Нині комп’ютерні технології витіснили друковані поштівки, але все ж
багатьом людям приємно
отримати «у руки» святкове вітання. Для тих волинян, які цінують давню
традицію, створили проєкт
«Надішли рідним святкову
листівку з Луцька».
За допомогою новорічної пошти можна привітати рідних та друзів
із прийдешніми святами.
«Маємо унікальні картки
та марки із зображенням
Луцького замку! Приходьте, обирайте, пишіть
теплі слова своїм близьким, адресуйте та зра-

Фото: Центр туристичної інформації та послуг.

Сонце (схід — 7.54, захід — 15.59, тривалість дня — 8.05).
Місяць у Близнюках. 13/14 дні Місяця.
Іменинники: Варвара, Іван, Геннадій, Уляна, Юлія.
18 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 7.55, захід — 16.00, тривалість дня — 8.05).
Місяць у Близнюках. 14/15 дні Місяця.
Іменинники: Захар, Микита, Ілля, Сергій,
Геннадій.
19 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 7.55, захід — 16.00, тривалість дня — 8.05).
Місяць у Близнюках, Раку. 15/16 дні Місяця.
Іменинники: Микола, Максим.
20 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 7.56, захід — 16.00, тривалість дня — 8.05).
Місяць у Раку. 16/17 дні Місяця.
Іменинники: Антон, Григорій, Лев, Павло,
Іван.
Зробіть свято цьогоріч незабутнім!

зу ж у нас надсилайте!
Зробіть свято цьогоріч
незабутнім!» — закликають у Центрі туристич-

ної інформації та послуг.
Пошта діятиме до 10 січня, а листівки можна придбати постійно.

21 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 7.56, захід — 16.01, тривалість дня — 8.05).
Місяць у Раку, Леві. 17/18 дні Місяця.
Іменинники: Вікторія, Кирило.
22 ГРУДНЯ

Пошила понад пів тисячі ялинкових прикрас
Фото з фейсбук-сторінки Катерини ГОЛУБОВИЧ.

Вже кілька років триває
благодійна акція «Тепла
іграшка надії», під час якої
кожен може долучитися
до проєкту по боротьбі
з онкологією

n Погода

Миколай прийде у кожушку,
але з парасолькою

Ірина ПАСІЧНИК

кція передбачає створення
новорічного декору з фетру.
Виручені від продажу прикрас кошти спрямують на обстеження жінок на рак шийки матки
й на рак шкіри у віддалених селах
Волині. За словами керівниці Фонду боротьби з раком Марії Адамчук-Коротицької у 2021-му таких
виїздів було більше 30. За задумом, проєкт «Тепла іграшка надії»
має зібрати кошти для 120 виїздів
і обстеження понад 7 тисяч жінок.

А

Катерина Голубович: «Творити добро — просто!»

Традиційно до благодійності долучаються луцькі навчальні
заклади, гуртки, громадські активісти, митці і просто небайдужі українці. Днями 2 тисячі гривень «наторгував» Волинський
краєзнавчий музей. Понад
500 ялинкових іграшок із фетру
за 4 роки участі в проєкті виготови-

Вітаємо!
Гарний ювілей – 30 років і день
ангела – зустрів 10 грудня дорогий
син, брат
Андрій
Миколайович
МИРОНЮК.
Бажаємо міцного здоров’я, кавказького довголіття, ангела-охоронця, мирного неба, Божої опіки.
Нехай оптимізм, віра, надія допомагають долати труднощі, а тепло та затишок рідної оселі надійно захищають від негараздів. Хай милосердний Господь дарує
тобі свою прихильність, оберігає та захищає.
Нехай радість приносить кожна хвилина,
Від горя боронить молитва свята.
Нехай легкою буде життєва стежина
На многії-многії літа.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба.
А Матінка Божа — Цариця Свята —
Дарує щасливі та довгі літа.
З любов’ю
мама, тато, вся родина.

Сонце (схід — 7.57, захід — 16.01, тривалість дня — 8.04).
Місяць у Леві. 18/19 дні Місяця.
Іменинники: Ганна, Анатолій, Самуїл, Степан.

ла начальниця відділу соціального
захисту населення Підгайцівської
тергромади Катерина Голубович.
Жінка сподівається, що своїм внеском зможе комусь допомогти.
До слова, під час ярмарку в громаді уже зібрали понад 4 000 гривень для Фонду боротьби з
раком.

Добряче
похуліганили
на Андрія
На Горохівщині згадали давні традиції…
і висунули вози на дах автобусної
зупинки
Олена МИТРОФАНОВА

давніх-давен у ніч на Андрія молодь збиралася на вечорниці. Після загального
гуляння дівчата ворожили, а парубки
робили збитки: виносили на городи січкарні, знімали ворота чи хвіртки з подвір’їв, де є
потенційні наречені, й ховали їх. Найбільшим
бешкетом вважали витягти на дах хати сани
або воза.
13 грудня ввечері у селі Лемешів на даху
помітили дві підводи та автомобільний
причіп, а поряд стояла знята хвіртка. Очевидно, місцеві хлопці вирішили зробити традиційні Андріївські збитки. Ну бо ж
на Горохівщині й донині дотримуються
звичаїв.

З

Уночі з 18 на 19 грудня подарунки і солодощі святий Чудотворець кладе під подушку
тільки слухняним діткам. Дехто для цього ставить на підвіконня черевички. Але взуття краще звечора просушіть добре, бо за прогнозом
чергового синоптика Волинського обласного
гідрометцентру Надії Голі, 16 грудня — хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий і мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7–12 метрів
за секунду. Вночі очікується від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень — від мінус 2 до плюс
3. За багаторічними спостереженнями, цього
дня найтепліше було у 2019 році — плюс 9, найхолодніше — 1997-го, 25 градусів морозу.
17-го — хмарно з проясненнями, вночі
без істотних опадів, вдень невеликий, подекуди мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7–12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура повітря від 3 градусів морозу до 2 тепла.
18-го — хмарно з проясненнями, невеликий і мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер північний, 7–12 метрів за секунду. Температура протягом доби від мінус 3 градусів
до 2 вище нуля.
19-го — хмарно з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг. Вітер західний,
7–12 метрів за секунду. Упродовж доби температура коливатиметься від 3 градусів морозу
до 2 тепла.
У Рівному 16 грудня хмарно, дощ. Температура повітря від 0 до плюс 2. 17-го — дощ
зі снігом, температура повітря 0–1 градус
із позначкою плюс. 18-го — хмарно, сніжитиме, температура 1–2 градуси морозу. 19-го —
хмарно, вдень без опадів, ввечері
вечері
можливий дрібний дощ зі снігом. Температура від 4 морозу
озу
до 0 градусів.

Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА.
Тел. 72-39-32
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n Герої не вмирають!

«Прощавайте, бо я виконав свою
місію на землі…»
Фото із сайту volyn.com.ua.

Продовження. Початок на с. 1
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ПІСЛЯ ПЕРШОГО БОЮ
З МОСКАЛЯМИ ВОЇН
БАЯН СТАВ УРАГАНОМ

…Цьогоріч 25 грудня
мине 40 років, як у Бужанівській школі Євгенія Харків познайомилася зі своїм
Михайлом. Відтоді й жили
душа в душу 39 подружніх літ.
Ранки починали молитвами,
вечори закінчували вдячністю Творцеві навіть у часи
войовничого радянського
безвірництва. Втішалися, що
цеглина до цеглини своїми
руками збудували дім, що
в щирій християнській вірі
виховали доньку Ольгу й
сина Віталія і ще сотні скригівських діточок. Обоє ж
бо дуже любили своє вчительське покликання. У сільській школі Євгенія Іванівна
навчала грамоти й чемності
наймолодших. Михайло Васильович знайомив школярів зі світом музики.
Через те на війні на Донбасі бойові побратими теж
спершу дали йому псевдо
Баян. Так кликали 52-річного бійця до першого бою,
в якому за сміливість і ненависть до ворогів «перехрестили» Баяна в Ураган. Не дивувалися, що в такому віці
прийшов на війну боронити
Україну. Відповідь на пи-

У руках Михайла Харківа баян завжди вигравав пісні любові до життя,
які так любила слухати дружина Євгенія.

тання, чому прийняв таке
рішення замість жити розміреним життям на заслуженому відпочинку, знаходили в його мудрому погляді,
в дивовижній скромності й
доброзичливості. Не одному
солдатові його поради стали
потрібними, наче батьківські. Вони просили їх і тоді,
коли вже повернувся додому, пройшовши добровольцем 15 місяців пекла війни
в Новомихайлівці, Станиці
Луганській, Малиновому,
Теплому… Про командира
3-го механізованого взводу
1-ї механізованої роти 1-го
механізованого батальйону

Михайла Харківа досі переповідають в окопах як про
патріота, гідного пам’яті.
Тим часом, щоб ночі чекання здавалися коротшими, дружина вишивала ікони.
Щомісяця — одну, де кожен
хрестик — то слово туги й
молитви за чоловіка й усіх,
хто був поруч із ним віч-навіч із ворогом. Коли ж ступив на рідне подвір’я, хотіла
лише одного: щоб відтоді був
завжди поруч.
Удвох Харківи власноруч
збудували біля свого обійстя
Свято-Троїцьку каплицю,
щоб помолитися у ній мав
можливість кожен подорож-

одному
« Несолдатові
його
поради стали
потрібними, наче
батьківські.

»

ній. За три місяці перед освяченням святині видали альбом-календар «Я не просто
воїн АТО, мої плечі — це щит
України, щоб її не топтав ніхто», в якому розповіли про
всіх учасників бойових дій
із сіл Скригове та Пильгани.
Навесні господиня насі-

яла біля ґанку соняшників.
Щоб було гарно, аби чоловік
дивився, як квіткова краса
всміхається до сонця, і якнайшвидше забував окопи.
Та в котрусь хвилину вловила в його погляді невимовний
сум за тими, хто в 2014-му
виходив з Іловайська й серед
соняшникових полів втрапив
не в «зелений», а у вогненний
коридор. Тоді подумки перепросила чоловіка й ті квіти,
і більше вони не росли біля
їхньої хати…
У 2018-му невтомна освітянка на заслуженому відпочинку стала автором ідеї
створення фільму з красномовною назвою «Я вірю, що
закінчиться війна». Стрічка,
знята журналістами «Газети Волинь», збирала сотні
глядачів у Горохові, Берестечку, Луцьку, правдивістю
про жахіття війни викликала
сльози навіть у чоловіків. Задля цього Євгенія Іванівна
з Михайлом Васильовичем
не втомлювалися щодня
долати десятки кілометрів
бездоріжжям, аби зустрітися з атовцями, шукати однодумців, меценатів. У Горохові під час презентації
фільму переможцю акції
«Людина року» Михайлові
Харківу було вручено редакційний «Оскар» «Газети Волинь» — «Крилатий плуг».
Щоб розповісти про тих,
хто тоді залишився поза кадром, вони працювали над
книгою «Долі, обпалені війною» й зібрали десятки розповідей про земляків – захисників України. Водночас
починали проєкт, який задумали присвятити ветеранам
Другої світової війни…
Закінчення на с. 9

Увага! Нова акція для передплатників
«Щономера – по ТИСЯЧІ – за Любов до «Волині»!
В акції беруть участь
як передплатники
на увесь 2022 рік, на півріччя,
на квартал, так і всього на місяць
обто, заплативши 30 гривень на місяць
за «Газету Волинь» (для рівнян — «Волинь-нова. Рівненський край», для
решти України — «Волинь-нова») і надіславши квитанцію чи її копію про передплату
на адресу редакції, — Ви вже маєте шанс стати власником ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ!
Ваша квитанція братиме участь у жеребкуванні щотижня. Але якщо кожного місяця
продовжуватимете передплату, то й гратимете постійно протягом року.
Зрозуміло, що для тих, хто, приміром, виписав «Волинь» одразу на рік, буде
аж 52 ШАНСИ отримати тисячу, бо саме
стільки разів газета виходить протягом 12 місяців!
Якщо ж Ви передплачуєте разом ще й
«Цікаву газету на вихідні» — шанси ще подвоюються, оскільки Ваш конверт із квитанцією отримає 2 номери (тобто, граєте 104 варіантами).
Але і це ще не все: якщо випишете на рік
весь комплект із 4 наших видань від «Волині»
(це для жителів Волинської області), то шанси
збільшуються у 4 рази: 52х4=208. Таке саме
право мають і передплатники інших областей,
але тоді маєте підтвердити свою участь в акції
4 квитанціями на кожне із наших видань (газету

ву газе«Волинь-нова», «Цікаву
ту на вихідні» і місячники «Так ніхто
не кохав» та «Читанка для всіх»).
Отож, річні передплатники комплекту
(індекс 86772) або 4 наших видань окремо гратимуть аж 208 варіантами!
Уявляєте, наскільки можуть зрости Ваші
шанси! Тож скористайтеся ними. Бо не виграє той, хто не грає. А в нашому випадку —
хто не виписує газет.
Оформивши передплату, покладіть квитанцію чи її копію в конверт і надішліть її на адресу: 43005, м. Луцьк,
просп. Волі, 13, газета «Волинь-нова».
Обов’язково вкажіть на конверті — Акція
«Тисяча від «Волині»!
Як передплатити наші видання, Ви можете дізнатися зі сторінки 20 нинішньої «Газети
Волинь».
І, будь ласка, зауважте: гроші переможцям працівники редакції доставлятимуть особисто або поштовим переказом. Тож нікому
ні за яких умов не називайте по телефону
реквізити своєї банківської картки!

Ваш номер мобільного:

Т
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Хам без освіти і досвіду, але з російським
паспортом — обличчя команди Зеленського
Фото із сайту zbruc.eu.

І це не образні
вислови, а
характеристика
цілком конкретної
людини, яка зі згоди
глави держави
обіймала високу
посаду заступника
міністра внутрішніх
справ
Василь РОГУЦЬКИЙ

ова про Олександра Ґоґілашвілі, який
переїхав з Росії до
України десь у 2010 році і, не
виключено, досі залишається
підданим Путіна. Попри те, що
цей «кадр» був — увага! — помічником депутата російської
Держдуми Ніколая Валуєва
і мав у трудовій книжці лише
один запис: роботу кілька місяців (!) у якійсь громадській
організації, він примудрився
у 2020–му стати одразу заступником міністра одного з
ключових українських міністерств, де займався темою
наркотиків!
Причому документ про
вищу освіту він — не хочеться
казати здобув — швидше роздобув лише у 2019–2020–х у
Львівському університеті бізнесу та права, фактично напередодні наказу про його призначення заступником. Більше того, вже через пів року
роботи Ґоґілашвілі отримав
від Володимира Зеленського
державну нагороду — орден
«За заслуги» III ступеня.
За які ж заслуги такий небачений кар’єрний ріст невідомої «людини з вулиці»,
причому російської? А через
те, не виключено, що він вдало
знайшов собі подругу – Марію
Левченко. Це не проста пані,

М

Левченко, Зеленський та Ґоґілашвілі. І російський прапорець…

вона є особистим помічником
Володимира Зеленського у
його Офісі і працює з ним ще
з часів «Кварталу».
Але, як виявилось, і за Машею тягнуться грішки. Є дані,
що, працюючи у президентській канцелярії, минулого
року зарплату вона отримувала у… «Кварталі». При цьому
пересічна «кварталівка», яка не
має доступу до державної таємниці, перебуває на секрет-

запитати: а чи не знає про це
все в деталях її чоловік, громадянин Росії із погонами українського поліцейського Олександр Ґоґілашвілі?
Це та інші питання вимагають детального розслідування і відповідей. Одного лиш
звільнення Ґоґілашвілі, як
справедливо зазначає партія
«Європейська Солідарність» у
своїй заяві, мало…
Ми ніби вже звикли, що у

Матюки, хамство, образи, бикування і навіть
« спроба
нападу на поліцейського — усе це
було знято на камеру, після чого Україна
побачила істинне лице ще одного «дружбана»
Зеленського.

»

них нарадах при Президентові.
В голову не вкладається. Марія
Левченко, наприклад, була на
закритому зібранні з приводу резонансної спецоперації
щодо «вагнерівців», після чого
операція була зірвана. Логічно

Зеленського маса таких кадрів — не просто людей без
освіти та досвіду, а навіть
злочинців — ґвалтівників та
хабарників. Але якщо одні
тихо сидять собі у Верховній
Раді і, як пишуть ЗМІ та й го-

ворять самі нардепи, отримують конверти за правильні
голосування, то інші, як Олександр Ґоґілашвілі, розгорнули бурхливу діяльність, після
якої доводиться хапатись за
голову. Бо про Ґоґілашвілі голосно заговорили після того,
як він влаштував конфлікт на
блокпосту при в’їзді в Донецьку область. «Баріну» не сподобалось, що рядові поліцейські зупинили його авто і вимагали посвідчення. На думку
заступника міністра, його
мали знати в лице. Матюки,
хамство, образи, бикування і
навіть спроба нападу на поліцейського — усе це було знято
на камеру, після чого Україна
побачила істинне лице ще одного «дружбана» Зеленського.
ДО РЕЧІ

Після перемоги керівника
«Кварталу 95» на президентських виборах в Україну повернулось багато темних осіб,
починаючи від олігара Ігоря

Коломойського і закінчуючи
прихвоснем Януковича юристом Андрієм Портновим. Їм
тут було б доволі комфортно,
якби кашу своїми санкціями не
псували США. От і цими днями
Сполучені Штати ввели санкції
щодо Андрія Портнова та судді Конституційного суду Олександра Тупицького. Портнова
у Вашингтоні бачать як людину, яка встановила «широкі
зв’язки в українській системі
правосуддя та правоохоронних органах через хабарі».
Але ж ці його «здібності»
виявились дуже на руку… Володимиру Зеленському, адже
саме за заявами Портнова
були зареєстровані десятки
безглуздих кримінальних проваджень, де фігурує п’ятий
Президент Петро Порошенко!
Руками Портнова Зеленський
переслідував ненависного
йому попередника на президентській посаді. І тут така
«несподіванка» з боку США…
До речі, за даними ЗМІ,
Андрій Портнов є близьким
до заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова. Будете сміятись, але
ще один заступник керівника
Офісу Олег Татаров, який курує правоохоронні органи, був
адвокатом Портнова. При цьому сам Татаров (в часи Майдану — міліцейський рупор
Януковича — Ред.) фігурує у
кримінальному провадженні
про махінації з квартирами
Укрбуду…
Як бачимо, Президент
України Володимир Зеленський уже просто тоне у лавині кадрових зашкварів, яку сам
же і спровокував, набравши в
команду якихось януковичівців, антимайданівців, російських агентів, пройдисвітів і
просто випадкових людей з
вулиці. Отакі–от «нові обличчя»… Вже, здається, навіть
найзатятіші прихильники Володимира Олександровича
мають побачити, що його кадрова політика — це не підсилення державних інституцій, а
їхнє поступове вбивство і деградація. n

n Соціологія

Партія «ЄС» лідирує у Західній, Східній
та в Центральній Україні, «слуги»
пасуть задніх – засвідчує соцопитування
«Щономера — по ТИСЯЧІ
— за Любов до «Волині»!
Річні передплатники комплекту (індекс 86772)
або 4 наших видань окремо гратимуть
аж 208 варіантами!

Читайте
нас
24
години
поспіль
VOLYN.COM.UA

«Європейська Солідарність»
очолила рейтинг політичних
партій у трьох із чотирьох
макрорегіонів держави
Петро МАКАРУК

ро це свідчать результати соціологічного опитування Київського
міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 3–11 грудня
2021 року.
Зокрема, серед тих, хто визначився
і буде голосувати, «Європейську Солідарність» підтримують на заході 27,0%,
у центрі — 18,0%, на півдні — 17,4% і
на сході — 13,5%. Водночас електорат
президентської партії зменшується. Так,
«слугам» симпатизують на заході 20,9%,
у центрі — 16,8%, на півдні — 20,4% і на
сході — 13,3%.
Загалом по Україні, якби вибори до
Верховної Ради відбувалися в першій по-

П

Фото із сайту eurosolidarity.org.

ловині грудня 2021 року, то партію «Європейська Солідарність» підтримали б
19,8% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, партію «Слуга народу» — 18,4%.
Рейтинги інших політичних сил: «Батьківщина» — 9,1%, «ОПЗЖ» — 9%, «Сила
і честь» — 7%, Радикальна партія Олега Ляшка — 5,2%, «Українська стратегія
Гройсмана» — 5,1%, партія Разумкова —
4,8%, «Наші» — 4,4%, партія Шарія — 4%.
Опитування проводилось методом
телефонних інтерв’ю з використанням
комп’ютера на основі випадкової вибірки
мобільних телефонних номерів. У ньому
взяли участь 2000 респондентів. Статистична похибка — не більше 2,4%. n
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n Тема №1

Порошенко в Авдіївці передав
комплекс відеоспостереження
десантникам
Фото із сайту eurosolidarity.org.

Волонтери ставлять собі
за мету забезпечити всю
лінію зіткнення «очима» —
спеціальною системою
відеорозвідки
Дарія КЛИЧ

’ятий Президент, лідер партії
«Європейська Солідарність»
Петро Порошенко, який перебував на Донеччині, в Авдіївці
передав комплекс батальйонного
відеоспостереження 25-й окремій
повітряно-десантній бригаді. Понад
5 тисяч українців перерахували кошти для забезпечення системами відеоспостереження на передовій, половину необхідної суми додав Фонд
Порошенка.
П’ятий Президент подякував волонтерам та активістам ГО «Справа громад» та «Res_Publika. Брати
по зброї» за ініціативу, яку реалізують
з початку цього року на передовій.
«Я хочу подякувати і воїнам, і волонтерам за дуже класну ініціативу, унікальний проєкт — це встановлення й
оснащення всієї лінії зіткнення системою відеорозвідки, спостереження.
Де будуть прилади нічного бачення,
камери з великим зумом, які чітко відзначатимуть будь-який рух ворожих
сил. Зараз з урахуванням підвищення
напруги на фронті це ще й додаткові
переваги. Почали ми це з 10-ї гірсько-штурмової бригади, яку змінила
зараз 95-та. Повністю оснащена вся
бригадна смуга оборони системою
відеоспостереження», — нагадав
Петро Порошенко.
«Сьогодні я пишаюся тим, що
привезений другий батальйонний
комплект. В Авдіївці інша геометрія,
яка використовується для відеоспо-

П

Обладнання допоможе боротись з ворожими снайперами, а це означає —
рятуватиме життя наших бійців.

стереження, інші технічні рішення,
більш затратні. Я хочу подякувати
тим, хто не залишився байдужим,
бо цей проєкт коштує мільйони гривень. 50% збирає «Справа громад».
На сьогодні більше 5 тисяч українців

5 тисяч
« Понад
українців
перерахували кошти
для забезпечення
системами
відеоспостереження
на передовій, половину
необхідної суми додав
Фонд Порошенка.

»

перерахували гроші. Це і є звіт, що
відбувається з вашими коштами.
А 50% перераховує Фонд Порошенка. Останній транш — 400 тисяч —
був буквально позавчора. І це дало

змогу сьогодні привести на фронт
ці комплекти», — наголосив п’ятий
Президент.
«Це означає, що і у снайперів, які
привезені з РФ, і в російських найманців з ПВК Вагнер, і в кадрових російських військовослужбовців не буде
можливості вести атаки, вести полювання на наших воїнів. Вони будуть
у безпечному місці. Будуть встановлені камери, які фіксуватимуть рух,
і відповідно буде протидія, починаючи з контрснайперських груп і завершуючи використанням в тому числі
і протитанкових, і повітряних (включно за даними дронів) сил для того,
щоб не дати росіянам організувати
наступ. Ми твердо переконані, що
передаємо це у професійні руки і цей
досвід буде позитивним», — наголосив Петро Порошенко.
Традиційно команда «Європейської Солідарності» привезла бійцям
на передову фрукти — цього разу
мандарини. n

n Новини одним абзацом

ку» після того, як дитина почала кашляти та задихатися. Вони розповіли,
що дістали новорічні іграшки, щоб
прикрасити ялинку. Відволіклися
лише на мить, і цього виявилося достаньо, аби світлодіодна лампочка
опинилася у роті сина. На щастя,
дістати її з бронха хлопчика вдалося
без жодного розрізу.

він дав уряду. Як повідомлялось
раніше, громадяни, які мають щеплення від коронавірусу, можуть
отримати по тисячі гривень і витратити ці гроші на книжки, кіно,
театр, концерти, спортклуби, поїздки Укрзалізницею.

 Укрзалізниця з 13 грудня
запустила найдовший маршрут в
Україні, що поєднує Донеччину та
Закарпаття. Потяг № 5/6 «Маріуполь — Рахів» сполучає 7 областей
України, проїжджаючи 1806 км.
Передбачені зупинки у Запоріжжі,
Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові,
Ворохті, Ясіні та Квасах. Кінцева –
у туристичному місті Рахів.

 Справжній чухраїнець:
боксер Василь Ломаченко після
переможного бою із представником Гани Річардом Коммі
вийшов на ринг не з прапором
України, а з прапором свого рідного міста Аккермана (Білгорода-Дністровського) на Одещині.
Українці вкрай негативно сприйняли таку зневагу. Відомий український тенісист Сергій Стаховський вважає, що таким чином
Василь «підтвердив, що не любить Україну». Відгукнувся на подію і боксер Володимир Кличко.
«Василь переміг, вітаю, але чи
представляв він країну, не використовуючи прапор своєї країни?» – поставив він риторичне
запитання, додавши абревіатуру
WTF (в інтернет-слензi розшифровується як «what the fuck?» в
українському перекладі – «якого
бicа?»).

 В Україні планують дозволити голосувати та балотуватися на
виборах не з 18, а з 16 років. У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт. Ініціатори
зазначають, що в низці держав Європи громадяни вже можуть брати
участь у політичному житті країни
із 16 років або виступають за надання такого права. Зокрема, в
Австрії й окремих землях Німеччини 16-літні можуть голосувати на
виборах.
Фото із сайту censor.net.

 Президент Володимир Зеленський повідомив, що повністю
щеплені українці віком від 60 років
у січні зможуть витратити тисячу,
яку даватимуть за вакцинацію, ще
й на ліки. Відповідне доручення

Фото із сайту zaxid.net.

 До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» госпіталізували 4-річного хлопчика зі Львова, у
бронхах лікарі виявили стороннє тіло
– світлодіодну лампочку з гірлянди
(на фото). Батьки викликали «швид-

 За ініціативи «Європейської
Солідарності» у Краматорську на
Донеччині біля входу до футбольного поля відкрили пам’ятник воротареві юнацької команди ФК
«Краматорськ» Степанові Чубенку
(на фото), якого закатували та розстріляли бойовики в окупованому
Донецьку у 2014 році. Російським
найманцям, ймовірно, не сподобалось, що 16-літній хлопець віз у
своєму рюкзаку стрічку з українською символікою. n
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Тамара ТРОФИМЧУК,
відповідальний секретар
«Газети Волинь»

Вирішили нарешті
постити?
Тоді вітаю. Перше, що треба зрозуміти тим,
хто прийняв таке рішення: ви не спізнилися.
Почати постити ніколи не пізно. Звісно,
дехто стримується в їжі всі 40 днів, але
раз ви вже відчули таку потребу тільки
тепер, не докоряйте собі. Той факт, що цей
крок усе-таки зроблено, вже похвальний.
Сподіваюся, що відповіді на найпоширеніші
запитання щодо Різдвяного посту стануть
вам у пригоді
1. Розберіться, що таке піст, відділіть головне від
другорядного. Зрозумійте, що обмеження у чомусь —
не самоціль. Так, треба відмовитися від найбільш
очевидного: певних продуктів, метушні, розваг. Але
все це не має сенсу без молитви, сповіді і причастя.
Звісно, вище перерахованих заборон слід дотримуватися, тому що вони дійсно дієві: допомагають
зосередитися не на тваринних потребах, а на духовних — поставити Ісуса Христа і Церкву на перше
місце, а життєві клопоти відкласти на потім.
2. Головний сенс посту не в голодуванні, а в праці душі. Їжа повинна бути простою, але давати достатньо сил для щоденних справ і молитви. Важливо
не осуджувати тих, хто постить менш строго. Гордість за свої «постні подвиги» зводить всі старання
до нуля. Намагайтеся не ображати ближніх, аналізуйте власні вчинки, прагніть позбутися гріхів і шкідливих звичок. Господь чує тих, хто кається і щиро
хоче змінитися.
3. Не перетворюйте своє рішення постити на випробування для рідних. Організуйте побут так, щоб
вони не відчували себе обділеними.
4. Будьте уважні до свого здоров’я: піст не повинен йому зашкодити. Якщо вам не можна постити
за медичними показами, дотримуйтесь порад лікаря. Пам’ятайте: до цієї справи можна підійти з іншого
боку. Скажімо, відмовитися лише від улюбленої їжі
або готувати її не так вишукано і смачно.
5. Не зациклюйтеся на стравах. У ситуації, коли
немає можливості споживати те, що запланували,
не з’ясовуйте, який у салаті майонез: пісний чи жирний.
6. Чи можна святкувати день народження під час
посту? Дивлячись, як це робити. Якщо у вигляді бурхливого застілля, після якого важко згадати, що було
напередодні, то однозначно — ні. Якщо ж зібратися
за столом з мінімальною кількістю спиртного, без
танців та інших неналежних розваг, із вдячністю згадати своїх батьків, душевно поспілкуватися, такий
день народження цілком прийнятний. А от переносити святкування «на після посту», щоб дозволити
собі як слід випити, — неправильно.
7. Якщо піст було порушено, у цьому треба покаятися і намагатися в майбутньому бути більш стійким. Головне — не відступати і продовжувати свій
покаянний шлях. У випадку невдачі не треба ставити
хрест на своїх стараннях, а обов’язково йти далі. n

n Пряма мова
Ірина ГЕРАЩЕНКО, народна депутатка
від фракції «Європейська Солідарність»,
категорично проти ідеї Володимира Зеленського
про проведення референдуму щодо долі
окупованих територій і навіть щодо «закінчення
війни»:

«

Єдина країна, яка прагне проведення референдуму щодо Криму чи Донбасу, – це Росія. Бо
тільки вона зацікавлена в глибокій дестабілізації
України. А подібний референдум розірве суспільство і розшматує країну. Юрист Зеленський,
який зараз працює гарантом Конституції,
звичайно ж, ніколи її не читав. Інакше б знав,
що питання територіальної цілісності не виносяться на референдум. Крим – це
Україна! Донбас – це Україна!
на! Заяви Зеленського, які ставлять
ть це
під сумнів, – це державна зрада.
рада.
Україна війни НЕ ПОЧИНАНАЛА. Тому жодним референдумом
умом
її не зупинити. Для цього поотрібно посилювати українську армію і дипломатію,
аби всім світом тиснути
на агресора. Путіна.
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n Із перших уст

«Українці перестали читати,
і ми намагаємося виправити
цю ситуацію»
Фото із сайту imk.net.ua.

Депутата Верховної Ради Ірину Констанкевич
без перебільшення можна назвати найактивнішим
представником нашої області у парламенті. Її виступи
на сесіях регулярно транслює телебачення, а виборці
часто бачать нардепа на окрузі. Під завісу 2021-го
розмовляємо про головні події року, до яких Ірина
Мирославівна була безпосередньо причетна
Тамара ТРОФИМЧУК

«ЧОМУ НАМ СТАЛИ
НЕ ПОТРІБНІ КНИГИ?»

— Як перший заступник
голови парламентського Комітету з питань гуманітарної
та інформаційної політики ви
послідовно відстоюєте українську книгу, бібліотеки, дбаєте про те, щоб нація була
читаючою. Однак практика
свідчить, що інтерес до друкованого слова в суспільстві
катастрофічно падає. Чи
зможе держава виправити
цю ситуацію?
— Інтерес до книги і читання
в Україні дійсно останніми роками суттєво зменшується. Читати перестало бути престижним, тоді як ще донедавна
вважалося нормою і навіть
модним трендом. Натомість
зараз маємо сумну статистику:
27% українців читають мінімум
раз на тиждень; в країні реалізується менше 0,5 примірника
на душу населення; коефіцієнт
оновлення бібліотечних фондів — 0,6%. Повне оновлення
фондів займе 150 років. Такі
тенденції показові лише в нас,
адже в інших країнах виглядає все по-іншому: мінімум
раз на тиждень читає в Італії
56% населення, в Німеччині —
50%; в Туреччині реалізується на душу населення 5 примірників книг, в Іспанії — 3,4.
Чому ж нам стали не потрібні
книги і читання перетворилося
в анахронічний рудимент? Пояснювати проблему лише здорожчанням паперових видань
було б неправильно. Статистика демонструє, що загальне
зубожіння впливає, але не є
вирішальним фактором. Тут
інше — це перестало бути внутрішньою потребою більшості
українців. Що в цій ситуації
може зробити держава? Багато. Треба комплексно відновити моду на читання. Навіщо?
Щоб сформувати нове покоління освічених українців. Адже
критичне, інноваційне мислення, креативність, ініціативність
уже в дефіциті і надалі будуть

затребуваними у суспільному
житті. І кроки, які напрацьовані у нашому парламентському
комітеті спільно з Українським
Інститутом книги, фаховими
спільнотами (книговидавцями, бібліотекарями) — це лише
перші ластівки. Щоб ефективною була ця робота, необхідні чималі кошти на підтримку
українського книговидання
(більше якісних і українською
мовою за невисокими цінами),
більше коштів на оновлення
бібліотечних фондів, загалом
на гуманітарну сферу потрібне
краще фінансування. Це реально необхідно було робити
ще вчора… Тому я постійно
це відстоюю. Намагаюся власним прикладом заохочувати
до читання. Спільно з фондом
Ігоря Палиці «Тільки разом»
ще з 2013 року даруємо книги бібліотекам. Започаткували
розіграш «Читай з народним
депутатом». Щонеділі проводимо його у фейсбуці. Учасниками цієї акції стали тисячі
людей, і ми раді великому інтересу до продукції, яку пропонуємо для розіграшу. У пріоритеті дитячі твори і дитяча
аудиторія читачів. Власне, все
починається з дитинства, інтерес до книг і любов до книг —
не виняток.

Ірина Констанкевич: «Треба комплексно відновити моду на читання,
щоб сформувати нове покоління освічених громадян».

Але 2021-й уже підходить
до завершення. Що реально
вдалося зробити за цей час?
– 2021–й був дійсно визначальний у культурному
вимірі. Ми заявили про себе
двома великими проєктами.
Це 150-річчя Лесі Українки.
Найбільшу роботу із вшанування її генія провели волинські науковці, музейники, діячі
культури, мистецтва. Повне
сучасне видання у 14-ти томах
творів Лесі Українки здійснене
у Волинському національному

проблему лише здорожчанням
« Пояснювати
паперових видань було б неправильно. Тут
інше — читання перестало бути внутрішньою
потребою більшості українців.
«В ЮВІЛЕЙНИЙ РІК ЛЕСІ
УКРАЇНКИ ВИКОНАЛИ
ПРОГРАМУ МАКСИМУМ»

— Цього року на слуху
в культурної громадськості Волині було два проєкти,
до яких ви безпосередньо
причетні. Мова йде про реставрацію замку Радзивіллів
у Олиці та реконструкцію
музею Лесі Українки у Колодяжному. На початку року
щодо обох об’єктів оголошувалися серйозні плани.

»

університеті, у Колодяжному проведені реставраційні
роботи (оновлена виставка
буде презентована 18 травня 2022 року на День музеїв).
Конференції, мистецькі заходи
як потужні імпульси йшли саме
з Волині. Постанова, яку я ініціювала, стала реальним результатом. І мені, звичайно, дуже
втішно від цього. І ще одна архіважлива подія — це Олицький замок та його включення
у перелік об’єктів «Великої

реставрації», які фінансуються з державного бюджету.
Це важливо для розвитку і туристичного потенціалу Волині,
й економічної спроможності
Олицької територіальної громади. Десять мільйонів, які
надійшли на археологічні роботи і консервацію, — це лише
початок. Далі необхідні значні
кошти, реставратори, фахівці
багатьох будівельних сфер, які
були б компетентними для цієї
роботи.
Підсумовуючи ювілейний
рік Лесі Українки, з радістю
кажу, що програму максимум
ми виконали спільно з великою
родиною шанувальників української культури. Наступний
рік буде теж багатим на знакові ювілеї, зокрема і видатних
волинян: громадського діяча,
політолога В’ячеслава Липинського, що родом із Затурець,
відомого математика Михайла
Кравчука із села Човниця колишнього Ківерцівського району
і композитора зі світовим ім’ям
Ігоря Стравінського.
«МЕДИЦИНА
НЕ ПОВИННА
ФІНАНСУВАТИСЯ
ЗА ЗАЛИШКОВИМ
ПРИНЦИПОМ»

— Як відомо, значна
частина звернень ваших

виборців стосуються проблем, пов’язаних із лікуванням. Не так давно
зі справжнім криком душі
до вас зверталися батьки
дітей із орфанними недугами, онкохворі, родичі важко
хворих волинян. Чи змогли
ви їм чимось зарадити?
— На жаль, кількість людей, які хворіють, не зменшується. Навпаки, очікується їх
зростання. Адже це безпосередньо пов’язано з коронавірусом, який загострив
хронічні недуги, спричинив
тяжкі постковідні синдроми.
Не виключаємо й скрутний
матеріальний стан людей,
серед старших більше стало незаможних, а медицина,
ліки дорожчають у геометричній прогресії. Тому так багато
звернень про матеріальні допомоги. Їх було завжди чимало, на жаль. Тому ми кооперуємося з депутатами обласної
ради від нашої партії і надаємо більше коштів на складні
випадки, онкологію, реабілітацію після трансплантації,
орфанні захворювання. А загалом, на моє переконання,
проблеми ці мали б вирішуватися на державному рівні,
тому що місцеві бюджети є
вкрай обмеженими, аби забезпечити багатомільйонні
потреби громадян на лікування.
Солідарна з думкою Ігоря Петровича Палиці щодо
того, що медицина не повинна
фінансуватися за залишковим
принципом. Аморально, коли
зарплата медиків не дотягує
до мінімальної. Особливо,
зважаючи на виклики пандемії
коронавірусу, які зараз стоять
перед усім людством. Депутатська група «Партія «За майбутнє» підтримала проєкт бюджету на 2022 рік, де на Програму медичних гарантій
передбачено 157,3 млрд грн.
Це на 33,8 млрд грн більше
порівняно з 2021-м. Понад
8,3 млрд заплановано на лікування онкологічних захворювань, що на 4,8 млрд
перевищує видатки Програми медгарантій цього року.
На лікування пріоритетних
серцево-судинних недуг, зокрема інфарктів та інсультів,
передбачено 4,8 млрд грн.
Це більше на 1,8 млрд порівняно з 2021-м.
Щодо орфанних хворих,
виявилося, що МОЗ навіть
не має їх повного реєстру, відсутнє загальне бачення питання дороговартісного лікування
цих пацієнтів. Ми надали свої
пропозиції щодо шляхів вирішення проблеми. У бюджеті
на наступний рік вперше передбачені кошти для хворих,
які потребують значних затрат
(йдеться про спинальників).
На законодавчому рівні ми
це ухвалили, далі виконавча
влада має виконувати свою
роботу. n
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ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ
(є у наявності, а також на
замовлення): балки, крокви,
дошки обрізні та необрізні,
рейки монтажні.
Вироби з дерева на
замовлення. Доставка.
+38
+38
+38
+38

(067)
(068)
(068)
(068)

304–15–65,
989–44–92
005–44–46 (запчастини)
005–44–47 (сервісна служба)

Тел.: 0991813332,
0976492371.

ВОЛОДИМИР-ІНФОРМГРАД

www.volyn.com.ua

Автор пісні «Волиняночка»
з 10-го класу аж 41 рік
був «ворогом народу»
Його життєве кредо — любов до Бога, України і до людей

О

Фото Алли ЛІСОВОЇ.

У Нововолинську постане
монумент Героям
Небесної сотні та АТО/ООС
Його облаштують у сквері на проспекті Дружби
Ірусина ПРИХОДЬКО

ам’ятник Героям Майдану, учасникам АТО
та захисникам України планують розмістити
напроти міської ради. Його зведення розпочнеться, коли дозволять погодні умови. Будівництво
меморіалу планують закінчити до 31 грудня наступного року. На його спорудження витратять близько
2,3 мільйона гривень. n

П

Військовий, який пробіг 270 км,
хоче встановити рекорд України
Нині спортсмен відновлює сили для наступного
марафону
Сергій ВИШЕНЬКА

ійськовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Романа Великого
Микола Луговий, який пробіг 270 кілометрів
за 27 годин, планує новий рекорд України — пробігти
400 кілометрів за 24 години. Перший забіг з Володимира до Львова волинянин влаштував на честь дня
народження військової частини. n

В
Усі співають: «Чи є в світі де дівчина, як та Ганночка…», а для дружини
Олександр Пилипович виводить: «Як та Галочка…» У парі з Галиною
Олексіївною вони вже
же 63 роки.

велося пережити юнакові в Луцькій тюрмі.
Разом із 15 однолітками був засуджений
до 25 років ув’язнення, яке відбував у Солікамському районі
(нині Пермський край,
РФ). Тайга, болота, лісоповал. Потім вирок
переглянули. Однак
три роки одинадцять
місяців і двадцять два
дні довелося-таки відстраждати.
Реабілітували
аж через 41 рік після арешту. У 1955-му
звільнений за амністією. Повернувся до батьків у село
на Турійщині вечірньої
пори. Легенько постукав у двері — вийшла
мати й… не впізнала
сина. Потім були сльози радості.

У чому секрет успіху пісні
«Волиняночка»?
— Пісні — як діти. Люблю їх усі.
Чесно кажучи, й сам не сподівався, що проста, весела і запальна пісня матиме
такий резонанс, — каже Олександр Каліщук. — Це був якраз той період, коли на весь
Союз гриміла новина про політ радянської
людини в космос. Усі захоплювалися Юрієм
Гагаріним, особливо дівчата. І я на цій хвилі
у 1961 році написав про нашу Ганнусю: «Чи є
в світі де дівчина, як та Ганночка — чорноброва, кароока волиняночка…».
хором шахтарів, з якими здобув 2 золоті медалі на Всесоюзному
конкурсі художньої самодіяльності. Створив
хор ветеранів війни
та праці, хор «Просвіт»,
народний ансамбль
«Райдуга», які успішно
виступали в Україні,

слава довго йшла
« доЗаслужена
цієї людини-легенди.
Багато прикрих
моментів у житті довелося ще пережити
«ворогу народу». Хотів навчатися на вокальному відділенні
Львівського музичного училища, але після
ознайомлення з біографією вступнику
наказали за 24 години
залишити місто. Хоч
згодом все ж таки закінчить і музучилище,
і консерваторію.
Уже після переїзду
з дружиною Галиною
Олексіївною в молоде
шахтарське місто, коли
був керівником художньої самодіяльності Палацу культури, за твір
«Волиняночка» перевели на посаду акомпаніатора й заборонили
писати. Продовжував
творити під псевдонімом. Згодом керував

Фото Алли ЛІСОВОЇ.

90-річчя від дня
народження
відзначив Олександр
Пилипович Каліщук —
композитор, поетпісняр, збирач
фольклору, диригент,
громадський
діяч, член Спілки
політв’язнів
і репресованих
України, член
Національної ліги
композиторів
України, заслужений
працівник культури
України, Почесний
громадянин міста
Нововолинська
та Почесний
громадянин Волині

станнього звання він удостоївся
у стінах волинського парламенту
якраз у свій день народження. Коли ювіляр
заспівав, депутати піднялися і з захопленням
слухали його стоячи.
Багато щемливо-хвилюючих моментів було
й під час урочистого
вечора в Палаці культури шахтарського міста.
Коли з його вуст лунало «Я ще й досі на сцені співаю пісні, хоч уже
90 мені» або з неофіційного гімну міста «Нововолинськ вечірній,
шахтарський краю мій.
Тобі я буду вірний —
бо ти в душі моїй…» —
бурхливі оплески довго
не стихали.
«Якою б доля
не була — життя прекрасне!» — ці рядки
з пісні Олександра Каліщука, як і багато інших, давно вже стали
крилатим висловом.
Перша пісенна збірка
«Волиняночка» вийшла
в 1998 році. Пізніше
побачили світ ще дві —
«Дзвонять в церкві
дзвони» та «Подарунок душі» з духовними
піснеспівами. А книгу «Безцінний скарб»
назвали «Євангелієм
від Каліщука». Він автор кількох поетичних
збірок — «Дзвонять
в церкві дзвони», «Ще
не вмерла Україна»
та «Безцінний скарб»,
друга книга якої невдовзі побачить світ.
Заслужена слава
довго йшла до цієї людини-легенди. Коли
навчався в 10-му класі Луківської школи,
його заарештували
за участь у Молодіжній
організації націоналістів. Сто днів допитів,
побоїв та знущань до-
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Польщі та Болгарії.
Подружжя Каліщуків гордиться дітьми,
онуками та правнуками. Маестро Каліщук —
хороший господар,
не цурається ніякої
домашньої роботи. Він

також може написати порадник, як довго і щасливо прожити
в парі.
Олександр Пилипович й досі у строю —
його можна зустріти
на багатьох творчих
заходах, які відбуваються у Нововолинську
й у Володимир- Волинському районі. А ще він
нерозлучний зі своїм
двоколісним другом
і, незважаючи на погодні умови, накручує
кілометри в шахтарському місті та його
околицях. Каже, що
хоче прожити мінімум
до ста років і на цьому ювілеї заспівати
на сцені. n
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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

На Молитовному сніданку священників слухали
з особливим трепетом...

Помолилися за Україну та зібрали
кошти для порятунку дітей
Морозно-сніжна груднева погода сприяла
знаковій події — першому Молитовному
сніданку у шахтарському місті, організованому
з ініціативи міської влади. У прекрасно
оформленому фоє Нововолинського центру
дитячо-юнацької творчості зібралися
духовенство, керівники підприємств
і бізнесових структур, депутати міської,
районної та обласної рад
Алла ЛІСОВА

едучі — начальник відділу культури Марія Душук та депутат Луцької міської ради Роман Кравчук — оголосили мету заходу: зібрати кошти на придбання діагностичного обладнання — аудіометра — для дитячого відділення КНП «Нововолинська центральна міська лікарня».
Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, нововолинський міський голова Борис Карпус зазначили, що
у нинішній непростий час молитва стає безцінним дороговказом для кожного. Вони подякували всім, хто прийшов
долучитися до неї й підтримати благодійну ініціативу.
Представники церков, які діють на теренах Нововолинська й області, виголошуючи вдячні слова Господу, говорили про те, що Україна потребує єднання, молитовного
захисту і Божого благословення. Просили в Нього захисту
для тих, хто обороняє нашу державу на східних теренах,
трудиться на благо Нововолинська і краю.
На дві години Молитовний сніданок об’єднав благодійною аурою всіх учасників духовного дійства. Позитивних
емоцій додавали проникливо-ліричні піснеспіви вихованців
Нововолинської школи мистецтв. Гімн України «Боже великий, єдиний», який велично прозвучав на завершення сніданку, вселив надію, що в єдності ми здатні перебороти всі
біди й труднощі, відстояти ідеали, за які віками боролися наші
предки. n

В
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Фото з архіву ПрАТ «СКФ «Україна».

За два з половиною роки роботи на посаді керівника цього солідного підприємства Богдан Волчок почувається впевнено й прекрасно
орієнтується в усіх проблемах, які доводиться щодня вирішувати.

Підприємство з Луцька
допомагає світові обертатися
ПрАТ «СКФ Україна» займає провідну позицію в промисловості регіону та залишається однією з успішних
в Україні компаній з іноземними інвестиціями. Як їм вдається тримати планку, переживши «ковідну»
кризу, наскільки затребуваною є продукція підприємства, чи залишається воно й надалі соціальноорієнтованим — про це в інтерв’ю з генеральним директором ПрАТ «СКФ Україна» Богданом Волчком
Алла ЛІСОВА

КЛЮЧОВИЙ АСПЕКТ
У ВЕДЕННІ БІЗНЕСУ —
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

— Богдане Анатолійовичу, під час нашого попереднього інтерв’ю ви вели
мову про те, що світова економічна криза негативно
вплинула на автомобільний
ринок і це позначилося на
роботі вашого підприємства. Яка ситуація зараз?
— Світовий автопром досі
не оговтався від економічної
та «ковідної» криз. Очевидно,
він уже ніколи не буде таким, як
раніше. Не тільки «СКФ Україна», але і весь світ уже не повернеться до темпів минулих
років. Капіталовкладення у
випуск авто з двигунами внутрішнього згоряння різко скорочуються через те, що провідні виробники прискореними
темпами збільшують інвестиції
у виробництво електромобілів. І ми повинні бути готовими
до змін, адаптуватися та йти
в ногу з часом. У кризовому
2020–му почали перші поставки підшипників для такого ключового споживача як компанія
Volkswagen — на електроплатформу (для електрогольфів
VW). Зараз уже думаємо, як
подовжити життя підшипників,
про можливість їх повторного
використання. Нині автопром
має ще одну проблему — дефіцит електропровідників. Причина — активне використання
гаджетів, телефонів, ноутбуків
та інших засобів цифрового
зв’язку. Оскільки ці товари
частіше міняються, то закономірно збільшується потреба в
електропровідниках, що має
відповідний вплив на виробників автомобілів. Тому наше підприємство з огляду на ці речі
повинне перебувати у стадії
мобільності, бути готовим до
змін.
— Минулий рік був для
вас важким. Що допомогло
втриматися?

— Справді, 2020–й приніс
нам багато викликів. Проте
команда прийняла їх, і завдяки зусиллям усіх працівників
ми впорались. А у нинішньому
році мобілізували всі ресурси,
щоб задовольняти потреби,
які зросли більш як на 50%.
Зараз маємо достатньо замовлень, аби працювати на
повну потужність. Хоча в нас
є інша довгострокова стратегія — диверсифікація бізнесу,
сфокусована на розширенні

маємо
« Зараз
достатньо
замовлень, аби
працювати на повну
потужність.

»

кола споживачів з індустріального ринку. Вважаємо, що
тільки маючи диверсифікований бізнес, можна залишатися гнучким у сьогоднішньому
світі. І це не локальна ініціатива — в цьому є сенс із точки зору стратегії Групи — нас
розуміють, підтримують і готові
надалі інвестувати у розвиток
нашого підприємства.
ОДНЕ З ГОЛОВНИХ
ЗАВДАНЬ — КОМФОРТ
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

— Хто ваші сьогоднішні
споживачі?
— 85–88 % виробництва —
це все ж таки авторинок. Завдяки високій якості продукції
та конкурентним цінам підшипники підприємства широко застосовуються в автомобілях,
тракторах, сільгосптехніці та
гірничобудівному устаткуванні.
Нашими споживачами є провідні світові виробники — VW,
SCANIA, МАN, Linamar, Meritor,
IVECO, Ford, Volvo, Poclain та
інші. До речі, частка експорту за результатами роботи
10 місяців 2021 року становить
98,6% — продукцію постачаємо у 50 країн світу. З точки

зору структури, бізнес на «СКФ
Україна» двоскладовий — компоненти підшипників і готовий
підшипник.
— Яким був рік, що минає, і що чекаєте від наступного?
— Він був значно кращий,
ніж попередній. Якщо тоді думали, як оптимізувати витрати,
зберегти працівників в умовах,
коли обсяги падають до нуля
(мали 4–денний робочий тиждень, скорочення зарплати на
20 %), то тепер клопочемося,
як при нинішніх потужностях
набрати працівників. Адже обсяги виготовленої продукції
становлять понад 50 відсотків
до рівня попереднього року.
Є відчутна потреба у токарях,
верстатниках широкого профілю та інших саме робітничих
професіях. Наше підприємство співпрацює з кількома навчальними закладами професійно–технічного спрямування,
учні яких проходять практику,
стажування, але, на жаль, на
виробництво їх повертається
небагато. Більшість молодих
людей усе ж таки рветься за
кордон.
Щодо 2022–го, то наші обсяги мають або залишитися на
тому ж рівні, або навіть ще більше зрости. Інвестиційний план
наступного року сягає 247 млн
грн, це без стратегічних інвестиційних проєктів (додаткових
303 млн грн). Основне використання інвестицій — модернізація та автоматизація
обладнання, покращення робочих умов та безпека праці,
вдосконалення інфраструктури підприємства тощо. Цього
року вже освоїли 5 млн євро.
Тобто, робимо усе, аби бути
ще більш інноваційними, безпечними та комфортними для
наших людей.
— Розкажіть, будь ласка,
що це за місія корпорації
«Світ надійного обертання».
— Підшипники є в усьому,
що крутиться, обертається,

рухається. І це не тільки автомобіль, а й звичні побутові речі,
які є у вас вдома, — пральна
машина, газонокосарка, дитячі машинки, мікрохвильова
піч… Декларуючи таку місію,
корпорація ставить на перше
місце якість та надійність своїх
підшипників. А ми в свою чергу допомагаємо світові обертатись!
— На вашу думку, Богдане Анатолійовичу, як можна
покращити інвестиційний
клімат в Україні й на Волині?
— Згідно з даними Світового банку, торік наша країна займала 64–ту сходинку в
рейтингу інвестиційної привабливості та легкості ведення
бізнесу порівняно із 71–м місцем у 2019–му. Багатоємний та
фактично конкуренто необмежений внутрішній ринок із більшості товарних позицій, географічне розташування на перетині основних транспортних
шляхів між Європою та Азією,
порівняно дешева та водночас
кваліфікована робоча сила, науковий потенціал та розвинена
інфраструктура є привабливими факторами. Але корупція,
неефективна судова система,
нечіткість та непрозорість законодавчих норм, практика
частих змін законодавства
та високий рівень бюрократії
створюють невизначеність і
псують імідж нашої держави
як надійного бізнес–партнера.
Будь–який іноземний інвестор хоче розуміти законодавчі
«правила гри», аби бути впевненим у своїх рішеннях. Влада
повинна працювати в напрямку зниження рівня податкового адміністрування платників
податків, перерозподілу бюджетних коштів, адже в Україні
майже вся дохідна частина бюджету йде на соціальні видатки та погашення боргових зобов’язань, тоді як на розвиток
та реформування держаних
інституцій та підтримку бізнесу
залишається мізер.

ПРИНЦИПИ,
ЯКИМ НЕ ЗРАДЖУЮТЬ

— Зважаючи на два роки
пандемії, чи залишається
ваша компанія соціально
відповідальним бізнесом?
— «Ковідний» час став періодом викликів та перерозподілу наших ресурсів. Та ми
завжди знаходимо можливість, щоб бути відповідальним бізнесом перед своїми
працівниками та громадою!
Процес вивільнення людей не
оминув, але розрахувались
працівники переважно пенсійного віку із відповідними
компенсаційними виплатами.
Намагаємось дбати про здоров’я і фізичну форму наших
робітників. Тим, хто відвідує
будь–які спортивні заклади,
50% вартості абонемента відшкодовує підприємство. Окрім конкурентної заробітної
плати та бонусної частини,
гарантуємо медичне страхування за рахунок компанії,
безкоштовні обіди в їдальні
заводу, довезення, путівки
для оздоровлення, поїздки
на гриби або визначними місцями України тощо. Велику
увагу приділяємо навчанню
та підвищенню кваліфікацій
працівників. Відтак цього року
стартувала програма розвитку «Lean кампус», на учасників
якої чекають навчання з лідерства, ощадливого виробництва, проєктного менеджменту. Переконані, що саме
мотивовані та цілеспрямовані
працівники роблять неможливе реальним.
Не припиняємо допомагати одиноким непрацездатним громадянам, інвалідам,
організаціям, які опікуються
дітками, в тому числі із обмеженими можливостями. Зараз більше спрямовуємо допомогу медичним закладам
для ефективнішої боротьби
із коронавірусом. Уже сьомий
рік наше підприємство вітає
діток, які втратили батьків в
АТО, із днем Святого Миколая,
даруючи їм позитивні емоції та
цінні подарунки.
— Якими принципами
керується компанія у своїй
управлінській діяльності?
— Ми сповідуємо високі
етичні принципи, відкритість,
наділення повноваженнями і
командну роботу. При оцінці
роботи працівника враховуємо не лише практичні результати, а й те, чи він відповідає
згаданим цінностям. У СКФ
є бачення, що кожна людина має право на помилки, на
них вчимося. У нашій компанії
немає каральної системи, депреміювання. Людині завжди
дається другий шанс.
— І на завершення. Припустимо, я шукаю роботу. Чому маю обрати саме
«СКФ Україна»?
— Ви правильно підмітили
— обирає та вибирає не лише
роботодавець, а й людина.
Кандидат шукає для себе
сприятливе середовище та
оточення, яке зможе розкрити його потенціал. ПрАТ «СКФ
Україна» — це підприємство з
іноземними інвестиціями, яке
має власну культуру та ментальність, я б сказав власне
унікальне ДНК. Тут цінують,
чують працівників і з розумінням ставляться до помилок.
Тут навчають, турбуються і дають змогу будувати кар’єру. А
вибір — за вами! n

www.volyn.com.ua

НОВИНИ НАДСТИР’Я
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n Пульс тижня

n Герої не вмирають!
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Фото із сайту npu.gov.ua.

«Прощавайте, бо я виконав
свою місію на землі…»
Фото із сайту volyn.com.ua.

Закінчення. Початок на с. 1, 3
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

СИН ПЕРЕЙНЯВ СПРАВУ
БАТЬКА — ТЕЖ ПІШОВ
ЗАХИЩАТИ РІДНУ ЗЕМЛЮ

У наступному році Михайла
Васильовича вітали б із 60-річчям. Не судилося. Кажуть, Бог
вибирає кращих серед нас.
Усі мрії раптово перекреслила підступна хвороба. Ураган боровся з нею так само
гідно, як із ворогом на полі
бою. До останнього подиху був
терплячим до болю, привітним
до людей. Навіть коли очі тьмяніли від фізичних страждань,
вмовляв свою Євгенію не перейматися, сісти біля нього й
відпочити. Про смерть не говорив. Згадував про те, як ростили дітей, як раділи народженню онуків Михайла, Олега,
двох Богданчиків і Романчика, тішилися їхніми першими
життєвими успіхами… Просив
дружину довишивати для світлиці рушник із гербом України,
встановити ялинку… Уявляв,
як із його дбайливо «вкутаних»
на зиму вуликів навесні вилетять бджоли, як зацвітуть сад
і квітник…
Чекав приїзду з військової
частини сина Віталія, щоб наговоритися востаннє. Рік тому
батьки не наважилися відмовляти його, тата двох малолітних
дітей, від військової служби
за контрактом. Віталій Михайлович уже воював на Луганщині
в складі 14-ї окремої механізованої бригади й продовжить
захищати територіальну цілісність України після ротації…
Так і згаснув тихо, без
стогону, без суєти в словах.
Відходив, як і жив, із почуттям упевненості, що нікому
не нашкодив, а гідно пройшов
свою хресну дорогу. Останніми
словами його були: «Прощавайте, бо я виконав свою місію
на землі…»
«ЗАВДЯКИ ТАКИМ
ВОЇНАМ, ЯК МИХАЙЛО
ХАРКІВ, НІХТО НАС
НЕ ПЕРЕМОЖЕ»

Попрощатися назавжди
з Михайлом Васильовичем,
провести його в засвіти прийшли односельчани, приїхали
бойові побратими, друзі з громадської організації «Спілка
учасників АТО «Щит» і голова
організації Микола Бернадський, працівники Першого
відділу Луцького районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, очолюваного Віктором
Дроздою, волонтери, вчителі
й випускники Скригівської гімназії на чолі з Володимиром
Сусем… За життя, достойне

Це не фотомонтаж. Моторошна світлина з обласного центру
Волині облетіла чи не всі ЗМІ країни.

16-літнього винуватця ДТП
взяли під варту
Підлітки, які збили чотирьох людей у Луцьку,
втікали від поліції і знімали відео для соцмереж
Леонід ОЛІЙНИК
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Щоб над рідним Скриговим завжди була Божа благодать, Євгенія
і Михайло Харківи збудували на обійсті Свято-Троїцьку капличку.

наслідування, герою нашого
часу Михайлові Харківу вклонився депутат Волинської обласної ради Тарас Щерблюк,
представники Мар’янівської
селищної ради на чолі з її головою Олегом Басаликом…
…Велика похоронна процесія йшла під синьо-жовтим прапором. Знамено, вкрите іменами захисників і їхніми словами

України, ніхто не переможе
нас на нашій землі, — мовив
отець Андрій і закликав пам’ятати, що в єдності — сила народу, а єдність Бог нам дає.
— Михайло Харків вибрав
для себе особливий життєвий шлях. Обрав його з любові до свого роду, до країни,
в якій народився. Людей, яких
на війну послало серце, потріб-

останнього подиху був терплячим до болю,
« Допривітним
до людей. Навіть коли очі тьмяніли
від фізичних страждань, вмовляв свою Євгенію
не перейматися, сісти біля нього й відпочити.

»

вдячності за справжню чоловічу дружбу, Михайло Харків
привіз із війни на Сході України.
У місцевому храмі Успіння Пресвятої Богородиці заупокійну
літургію на чолі зі старшим деканом Луцького району, настоятелем Свято-Вознесенського
храму міста Горохова Андрієм
Сидором служили священники
Православної Церкви України
Володимир Курчин, Сергій Петрущак, Роман Яцірук, Павло
Сукманський, капелани з Луцька Сергій Лівончук і Віталій Антонюк.
— Мав честь знати Пана
Михайла особисто. Він був
дуже добрим чоловіком, людиною, в якій не було лукавства.
Завдяки йому, воїнам, які готові щохвилини стати на захист

но пам’ятати не лише на словах. Важливо не зраджувати їх
вчинками. Не всі, звісно, можуть піти воювати, але жоден
українець не повинен боятися
називати ворога — ворогом.
Він не страшний на Сході України, коли немає зради в тилу.
Не зраджуймо ж тих, хто потребує нашої уваги й поваги, і тих,
хто вже відійшов у Небесний
Легіон, — промовив на могилі
військовий капелан отець Сергій Лівончук.
…Коли на кладовищі опустили в яму труну, яку накрили
синьо-жовтим знаменом, усі
учасники поховальної процесії
заспівали Михайлові Харківу
на прощання «Ще не вмерла
України…» Бо Герої не вмирають! n

n Факт

У Луцьку автор найкращої новорічної фантазії отримає 15 тисяч.
Аби місто набуло привабливого вигляду в Новорічно-Різдвяні свята, міська влада
вирішила задіяти місцевих підприємців. Хто оригінальніше оздобить свій заклад –
отримає винагороду: за перше місце – 15 000 гривень, за друге двом учасникам дадуть
по 10 тисяч, а за третє – трьом конкурсантам по 4 900. Конкурс «Вітражі новорічних
фантазій» стартує 19 грудня. Заявки прийматимуть до 31 числа.

грудня в обласному центрі патрульні помітили
автомобіль Renault Megane, який перетнув подвійну суцільну лінію розмітки. Водій не відреагував на вимогу поліцейських зупинитися та почав утікати.
Порушником виявився неповнолітній хлопець, який разом
з товаришами під час погоні знімали відео під музику. Підлітки навіть встигли опублікувати деякі ролики. Їм справді
вдалося «прославитися», але, вочевидь, це не та популярність, на яку сподівалися. На проспекті Соборності кермувальник не зупинився на червоний сигнал світлофора та
наїхав на п’ятьох людей, які перетинали проїжджу частину
на регульованому переході. А за кілька метрів автівка врізалася у дерево, електроопору та дорожній знак.
Троє осіб, яким по 15–16 років, після аварії намагалися
втекти. Однак водія поліцейські затримали одразу, інших
двох пасажирів наздогнали.
На місці працювали кілька бригад медиків. Серед постраждалих – мати з п’ятилітнім сином.
39-річну жінку з політравмами, переломами кісток черепа та гомілок доправили до обласної клінічної лікарні.
Пацієнтку без свідомості госпіталізували у реанімацію.
Зараз лучанці збирають гроші на лікування. Для того,
щоб допомогти сім’ї, можна переказати кошти на картку
батька: ПриватБанк, 4149 6293 1669 6020, Бандура Олександр Федорович.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за
ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. 16-річний водій нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Він
і його пасажири – учні першого курсу Луцького вищого
професійного училища, жителі обласного центру.
Подробиці цієї аварії активно обговорюють у соцмережах. Зокрема, ДТП прокоментував перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій
Білошицький. «Звичайно, за свої дії хлопець буде нести
відповідальність. Але тут інше питання, як він потрапив
за кермо автомобіля? І що б ми не говорили, які б заходи
та профілактику не проводили, але виховання та почуття
відповідальності розвивається змалечку і саме старшим
поколінням: батьками, вихователями, родичами…
А інше питання – вседозволеність. Дуже часто батьки
не те що забороняють, а ще й спонукають дітей до порушень. Наприклад, дають машину, аби поїхали в магазин,
на мийку. А потім батьків уже ніхто навіть не запитує…» –
написав посадовець. n

У пожежіі загинув колишній
ій
директор луцької гімназії
Біда сталася в селі Струмівка, що неподалік
обласного центру
Антон КАРАСЬ

ятувальникам знадобилося 6 хвилин, щоб прибути
на місце пожежі після виклику. Гасити палаючий
будинок виїхала чергова варта Державної пожежно-рятувальної частини №1, співробітники відділення
ДПРЧ-25 Луцька й оперативно-координаційний центр
ГУ ДСНС у Волинській області.
Вогнеборці в апаратах на стисненому повітрі відразу зайшли всередину задимленої будівлі для пошуків
господаря. Людину знайшли в одній із кімнат, винесли
на вулицю, але медики «швидкої» констатували, що чоловік помер. Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Вогонь в оселі загасили
менш ніж за пів години.
Згодом журналісти з’ясували, що загинув ексдиректор гімназії № 4 імені Модеста Левицького В’ячеслав
Поліщук 1938 року народження. n
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1 ˁ̍ ʿ̬̪͘ʳ̣̣ŝʺ̶̨̱̬̥́͘ˁ̯̏͘ʧ̨̛̬̬̞͕̐́ 
Ⴜ
̪̿͘ʽ̡̨̨̛̛̥̬̯̭̽̐
2 Нд Неділя 28 після П’ятд., перед Різдвом,
Ⴜ
свв. отців. Гл. 3. Передсвято Різдва Христового.
Прп. Ігнатiя, архім. Печер.
Євр., 328 зач., XI, 9–10, 17–23, 32–40. Мф., 1 зач., І, 1–25
3 Пн Мц. Юлiанiї. Свт. Петра, Митр. Київського
Ⴠ
і всієї Русі, чудотв.
4 Вт Вмц. Анастасiї Узорiшительницi
Ⴡ
5 Ср Прп. Павла, єп. Неокесарiйського
Ⴠ
6 Чт Навечір’я Різдва Христового (Різдвяний
Ⴠ
святвечір).
Прпмц.
Євгенiї.
Прп.
Миколая,
ченця
 
7 Пт РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Гал., 209 зач., ІV, 4–7. Мф., 3 зач., ІІ, 1–12
8 Сб Післясвято Різдва Христового. Собор
Богородицi. Прп. Константина Синадського
9 Нд Неділя 29 після П’ятд., після Різдва Христового.
Гл. 4. Ап., першомч. архідияк. Стефана.
Прав. Йосифа Обручника, Давида, царя,
і Якова, брата Господнього. Прп. Феодора
Начертаного, спов.
Гал., 200 зач., І, 11–19. Мф., 4 зач., ІІ, 13–23
10 Пн Мчч. Петра й Агафії. Ап. вiд 70-ти Никанора
11 Вт Прп. Іова Манявського. Прп. Йоана Печер.
12 Ср Мц. Анисiї. Прп. Феодори Кесарійської
13 Чт Віддання Різдва Христового. Прп. Меланії
Римлянки
14 Пт Обрізання Господнє. Свт. Василія Великого.
Свт. Петра (Могили)
Кол., 254 зач., ІІ, 8–12. Лк., 6 зач., ІІ, 20–21,40–52
Євр., 318 зач., VII, 26–VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23
15 Сб Субота перед Богоявленням. Передсвято
Богоявлення. Прп. Сильвестра Печер.
16 Нд Неділя 30 після П’ятд., перед Богоявленням.
Гл. 5. Прор. Малахії. Мч. Гордія
2 Тим., 298 зач., IV, 5–8. Мк., 1 зач., І, 1–8
17 Пн Собор 70-ти апп. Прп. Ахили, дияк. печер.
18 Вт Навечір’я Богоявлення (Хрещенський
Ⴠ
святвечір). Прп. Григорія Акритського
19 Ср БОГОЯВЛЕННЯ. ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ
Ⴜ
(Водохреще)
Тит., 302 зач., ІІ, 11–14; ІІІ, 4–7. Мф., 6 зач., ІІІ, 13–17
20 Чт Післясвято Богоявлення. Собор Йоана
Хрестителя
21 Пт Мч. Антонія. Прп. Іллі Єгипетського
22 Сб Субота після Богоявлення. Свт. Петра,
єп. Севастії Вірменської
23 Нд Неділя 31 після П’ятд., після Богоявлення.
Гл. 6. Свт. Григорія, єп. Нисського. Прп. Павла
Комельського
Еф., 224 зач., ІV, 7–13. Мф., 8 зач., ІV, 12–17
24 Пн Прп. Феодосія Великого
25 Вт Мц. Татіани. Мч. Петра Авесаломіта
26 Ср Прп. Якова Низибійського
Ⴜ
27 Чт Віддання свята Богоявлення. Прпп. Павла,
Сергія. Рівноап. Ніни, просвітительки Грузії
28 Пт Прпп. Йоана Кущника, Гавриїла
Ⴜ
29 Сб Прав. Максима, священника тотемського
30 Нд Неділя 32 після П’ятд. Гл. 7. Прп. Антонія
Великого
1 Тим., 280 зач. (від половини), I, 15–17. Лк., 93 зач.,
XVIII, 35–43
31 Пн Свтт. Афанасія та Кирила Олександрійських
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27 Нд

ËÞÒÈÉ

Прп. Макарія Великого
Прп. Євфимія Великого
Ⴜ
Прп. Максима Спов. Мч. Євгенія
Ап. Тимофія. Прмч. Анастасія
Ⴜ
Сщмч. Климента Анкирського
Неділя 33 після П’ятд. Гл. 8. Свт. Григорія
Богослова. Прп. Ксенії. Мч. Йоана Казанського
1 Тим., 285 зач. (від половини), IV, 9–15. Лк., 94 зач.,
ХІХ, 1–10
Мч. Олександра
Прпп. Марії, Йоана. Мч. Петра
Перенесення мощей свт. Йоана Золотоустого Ⴜ
Прп. Феодосія Тотемського
Сщмч. Ігнатія Богоносця. Мч. Романа
Ⴜ
Собор свтт. Василія Великого, Григорія
Богослова та Йоана Золотоустого
Неділя про митаря і фарисея. Гл. 1. Мч. Віктора
2 Тим., 296 зач., ІІІ, 10–15. Лк., 89 зач., ХVIII, 10–14
Передсвято Стрітення. Прп. Петра Галатійського
СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ
Євр., 316 зач., VІІ, 7–17. Лк., 7 зач., ІІ, 22–40
Післясвято Стрітення. Праведних Симеона
Ⴜ
Богоприємця й пророчиці Анни
Прп. Миколая Студійського
Мц. Агафії. Свт. Феодосія Чернігівського
Ⴜ
Мчч. Христини, Максима, Марії
Неділя про блудного сина. Гл. 2. Прп. Луки
Елладського
1 Кор., 135 зач., VI, 12–20. Лк., 79 зач., ХV, 11–32
Вмч. Феодора Стратилата
Віддання Стрітення. Мч. Никифора
Блгв. кн. Анни Новгородської. Мц. Валентини Ⴜ
Прп. Димитрія Прилуцького. Прав. Феодори
Свт. Олексія Київського
Ⴜ
Субота поминальна (м’ясопусна). Прпп. Зої
та Фотинії (Світлани). Блгв. кн. Константина
Острозького
Неділя м’ясопусна, про Страшний суд. Гл. 3.
Рівноап. Кирила, учителя слов’янського
1 Кор., 135 зач., VI, 12–20. Лк., 79 зач., ХV, 11–32

28 Пн Тиждень сирний (масляний).
Прп. Пафнутія, затв.
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ÁÅÐÅÇÅÍÜ

Мчч. Павла, Іллі
Прп. Феодора Мовчальника
Свт. Льва Римського
Мчч. Максима, Феодота (Богдана)
Блгв. кн. Ярослава Мудрого
Неділя сиропусна, прощена. Згадування
Адамового вигнання. Гл. 4. Прп. Тимофія, що
в Символах
Рим., 112 зач., ХІІІ, 11–ХІV, 4. Мф., 17 зач., VI, 14–21
Заговини (запусти) на Вел. піст
Прп. Афанасія
Ⴠ
Початок Вел. посту
Прпп. Йоана, Олександра
Ⴠ
Перше і друге знайдення глави Йоана
Ⴠ
Предтечі
Свт. Тарасія Константинопольського
Ⴠ
Свт. Порфирія Газького
Ⴠ
Вмч. Феодора Тирона. Прп. Прокопія
Ⴡ
Декаполіта
Неділя 1 Вел. посту. Торжество Православ’я Ⴡ
Гл. 5. Прпп. Василія, Марини. Свт. Арсенія
(Мацієвича). Прп. Касіяна Римлянина
Євр., 329 зач., ХІ, 24–26, 32 – ХІІ, 2. Ін., 5 зач., І, 43–51
Прмц. Євдокії. Мч. Антоніни
Ⴠ
Свт. Іова (Борецького)
Ⴠ
Мчч. Євтропія, Клеоника
Ⴠ
Мчч. Павла і Юліанії
Ⴠ
Мц. Іраїди. Прп. Марка
Ⴠ
Белзької (Ченстоховської) ікони Божої Матері Ⴡ
Поминання померлих
Неділя 2 Вел. посту. Гл. 6. Свт. Григорія
Ⴡ
Палами. Сщмчч. Василія, Євгенія
Євр., 304 зач., І, 10–ІІ, 3. Мк., 7 зач.,ІІ, 1–12
Євр., 318 зач., VII., 26–VIII, 2. Ін., 36 зач., X, 9–16
Прпп. Лазаря, Афанасія
Ⴠ
40 севастійських мчч. Прав. Тарасiя.
Ⴠ
Мчч. Діонисія, Павла, Віктора, Леоніда, Галини
Прп. Анастасії
Ⴠ
Свт. Софронія Єрусалимського
Ⴠ
Свт. Григорія Двоєслова
Ⴠ
Мчч. Олександра, Христини
Ⴡ
Поминання померлих
Неділя 3 Вел. посту, хрестопоклонна. Гл. 1. Ⴡ
Блгв. кн. Ростислава-Михаїла.
Євр., 304 зач., І, 10–ІІ, 3. Мк., 7 зач.,ІІ, 1–12
Євр., 318 зач., VII., 26–VIII, 2. Ін., 36 зач., X, 9–16
Собор усіх преподобних отців
Ⴠ
Києво-Печерських. Мчч. Олександра, Діонисія
Сщмч. Олександра Римського
Ⴠ
Прп. Олексія, чоловіка Божого
Ⴠ
Свт. Кирила Єрусалимського. Мц. Дарії.
Ⴠ
Прав.Софії Слуцької

ÊÂIÒÅÍÜ

1 Пт Мц. Дарії. Прав. Софії
Ⴠ
2 Сб Прпп. Йоана, Сергія. Мчч. Світлани, Віктора,
Ⴡ
Олександри
Поминання померлих
3 Нд Неділя 4 Вел. посту. Гл. 8. Прп. Йоана
Ⴡ
Ліствичника. Прп. Якова. Свт. Кирила Катанського
Євр., 314 зач., VІ, 13–20. Мк., 40 зач., ІХ, 17–31
Еф., 229 зач., V, 8–19. Мф., 10 зач., IV, 25–V, 12
4 Пн Сщмч. Василія Анкирського
Ⴠ
5 Вт Мц. Лідії. Прав. Василія Мангазейського
Ⴠ
6 Ср Передсвято Благовіщення. Свт. Артемія
Солунського
Ⴠ
7 Чт БЛАГОВІЩЕННЯ
Ⴜ
Євр., 306 зач., ІІ, 11–18. Лк., 3 зач., І, 24–38
8 Пт Віддання свята Благовіщення. Собор
Ⴠ
  архангела Гавриїла. Мцц. Анни, Алли, Лариси.
Прп. Василія Нового
9 Сб Похвала Пресвятої Богородиці. Мч. Феодосія. Ⴡ
Прп. Йоана Прозорливого
10 Нд Неділя 5 Вел. посту. Гл. 1. Прп. Марії
Ⴡ
Єгипетської. Прп. Іларiона Нового
Євр., 321 зач., (від половини) ІХ, 11–14. Мк., 47 зач.,
Х, 32–45
Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 33 зач., VIII, 36–50
11 Пн Мчч. Марка Арефусійського, Кирила
Ⴠ
12 Вт Прп. Йоана Ліствичника
Ⴠ
13 Ср Сщмч. Іпатія, єп. Гангрського
Ⴠ
14 Чт Прп. Марії Єгипетської
Ⴠ
«Маріїне стояння» (поклони)
15 Пт Мч. Полікарпа
Ⴠ
16 Сб Воскрешення прав. Лазаря. Прп. Микити. Ⴡ
Мц. Феодосії
17 Нд Неділя 6 Вел. посту. ВХІД ГОСПОДНІЙ
Ⴜ
У ЄРУСАЛИМ (Вербниця)
Прп. Йосифа Багатохворобливого
Флп., 247 зач., ІV, 4–9. Ін., 41 зач., ХІІ, 1–18.
18 Пн Страсний тиждень. Вел. понеділок.
Ⴠ
Прпп. Симеона, Феодори
19 Вт Вел. вівторок. Свт. Мефодія Моравського
Ⴠ
20 Ср Вел. середа. Прп. Даниїла Переяславського.
Блгв. Петра (Сагайдачного)
21 Чт Вел. четвер. Спомин Тайної вечері.
Ⴠ
Прп. Руфа, затв.
22 Пт Вел. п’ятниця. Спомин страстей
Ⴠ
Господа Ісуса Христа. Прмч. Вадима
23 Сб Вел. субота. Мчч. Максима, Олександра
Ⴡ
24 Нд СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ. ПАСХА
(ВЕЛИКДЕНЬ)
Прп. Йоана
Дiян., 1 зач., І, 1–8. Ін., 1 зач., І, 1–17

25 Пн Великодній тиждень. Світлий понеділок.
Прп. Василія Парійського
26 Вт Світлий вівторок. Сщмч. Артемона
Лаодикійського
27 Ср Світла середа. Мчч. Антонiя, Євстафія (Остапа)
28 Чт Світлий четвер. Вел. середа. Мчч. Анастасії,
Андрія, Віктора
29 Пт Світла п’ятниця. Ікони Богородиці «Живоносне
Джерело». Мчч. Ірини, Леоніда, Галини
30 Сб Світла субота. Прп. Олександра Свірського

ÒÐÀÂÅÍÜ

1 Нд Антипасха. Неділя 2 після Пасхи. Гл. 1.
Ап. Фоми. Прп. Йоана. Мч. Віктора
Діян., 14 зач., V, 12–20. Ін., 65 зач., ХХ, 19–31
2 Пн Прп. Йоана Ветхопечерника
3 Вт Радониця (Проводи, поминання померлих).
Прп. Федора Трихини
4 Ср Мчч. Феодора, Діонисія
Ⴜ
5 Чт Прпп. Феодора, Віталія
6 Пт Вмч. Юрія (Георгiя) Переможця.
Ⴜ
Мчч. Олександри, Анатолія
7 Сб Прп. Олексія. Мч. Валентина
8 Нд Неділя 3 після Пасхи. Гл. 2. Свв. жінокмироносиць: Марії Магдалини, Соломії,
Йоанни, Марфи та інших. Ап. i єван. Марка
Діян., 16 зач., VI, 1–7. Мк., 69 зач., ХV, 43 – ХVI, 8
Євр., 334 зач., XIII, 7–16. Мф., 43 зач., XI, 27–30
9 Пн Сщмч. Василія Амасійського
10 Вт Прп. Стефана Володимир-Волинського
11 Ср Мчч. Максима, Віталія
Ⴜ
12 Чт Прп. Амфілохія Почаївського
13 Пт Ап. Якова Заведеєвого
Ⴜ
14 Сб Сщмч. Макарія Київського. Блгв. Тамари
Грузинської
15 Нд Неділя 4 після Пасхи, про розслабленого. Гл. 3.
Свт. Афанасiя Великого.
Блгвв. кн. Бориса і Гліба. Мц. Зої
Діян., 23 зач., ІХ, 32–42. Ін., 14 зач., V, 1–15
1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 56 зач., XIII, 54–58
16 Пн Прп. Феодосiя Києво-Печер. Прп. Петра
Аргоського
17 Вт Прпп. Микити, Кирила
18 Ср Переполовення П’ятд. Мц. Ірини. Ікони
Ⴜ
Богородиці «Невпивана Чаша»
19 Чт Прп. Іова Почаївського. Мч. Діонисія
20 Пт Прпп. Йоана, Михаїла
Ⴜ
21 Сб Ап. i єван. Йоана Богослова
22 Нд Неділя 5 після Пасхи, про самарянку. Гл. 4.
Перенесення мощей свт. Миколая Чудотв.
Діян., 28 зач., ХІ, 19–26, 29–30. Ін., 12 зач., ІV, 5–42
23 Пн Ап. Симона Зилота. Блж. Таїсiї
24 Вт Рiвноапп. Кирила та Мефодiя
25 Ср Прп. Діонисiя Радонезького
Ⴜ
26 Чт Прмч. Макарія Канівського. Мч. Олександра
Римського
27 Пт Прп. Микити. Мч. Максима
Ⴜ
28 Сб Прп. Пахомія Великого
29 Нд Неділя 6 після Пасхи, про сліпого. Гл. 5.
Прп. Феодора Освяченого. Свт. Олександра
Єрусалимського
Діян., 38 зач., ХVІ, 16–34. Ін., 34 зач., ІХ, 1–38
30 Пн Свт. Стефана Константинопольського
31 Вт Мчч. Петра, Андрiя, Павла, Христини,
Олександри, Юлії

×ÅÐÂÅÍÜ

1 Ср Віддання Пасхи. Прпп. Сергія Шухтомського, Ⴜ
Йоана Готфського
2 Чт ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ.
Мч. Олександра. Свт. Олексія Київського
Діян., 1 зач., І, 1–12. Лк., 114 зач., ХХІV, 36–53
3 Пт Вишгородської (Володимирської) ікони
Ⴜ
Богоматері. Рiвноапп. Константина i Єлени
4 Сб Мч. Йоана-Володимира Сербського
5 Нд Неділя 7 після Пасхи. Свв. отців І Вселенського
Собору. Гл. 6. Прмч. Михаїла. Собор новомучеників
холмських і підляських
Діян., 44 зач., ХХ, 16–18, 28–36. Ін., 56 зач., ХVІІ, 1–13
6 Пн Мчч. Стефана, Йоана
7 Вт Третє знайдення глави Йоана Хрестителя
8 Ср Мц. Єлени. Прп. Йоана Психаїта
Ⴜ
9 Чт Прав. Йоана Руського
10 Пт Віддання Вознесіння. Прп. Микити
Ⴜ
Халкидонського
11 Сб Троїцька поминальна субота. Свт. Луки
Сімферопольського
12 Нд Неділя 8 після Пасхи. Гл. 7. ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ.
П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ (Зелені свята)
Прп. Ісаакія, спов.
Дiян., 3 зач., ІІ, 1–11. Ін., 27 зач., VІІ, 37–52; VІІІ, 12
13 Пн ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
Ап. від 70-ти Єрма
14 Вт Прп. Діонисія Глушицького
15 Ср Вмч. Йоана Нового
16 Чт Мчч. Павла, Діонисiя
17 Пт Прп. Мефодія Пешноського
18 Сб Віддання Вознесіння. Блжж. Ігоря
Чернігівського, Константина Київського
19 Нд Неділя 1 після П’ятд. Всіх святих. Гл. 8.
Прп. Іларіона Нового. Ікони Богоматері
«Нерушима Стіна»
Євр., 330 зач., ХІ, 33–ХІІ, 2. Мф., 38 зач., Х, 32–33, 37–38;
ХІХ, 27–30
Заговини на Петрів піст (Петрівку)
20 Пн Мцц. Валерiї, Марiї
Ⴠ
Початок Петрового посту

Православний
календар
на 2022 рік

2022
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Святий Миколай — покровитель Луцька — вважається найбільшим
чудотворцем серед усіх святих.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл

Пояснення до календаря

Календар подано за новим стилем. Умовні
позначення ієрархії свят:
ЖИРНИЙ ШРИФТ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ
Й ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ – Пасха і дванадцять
найбільших свят;
жирний шрифт червоним кольором –
великі свята;
жирний або звичайний шрифт червоним
кольором – неділі;
жирний або звичайний шрифт синім
кольором – особливо шановані на Волині
празники чи церковні пам’ятні дні;
жирний шрифт чорного, або синього,
або червоного кольору – присвятки чи святі,
яких Церква виокремлює серед інших, поданих
звичайним шрифтом.

Умовні знаки строгості посту (праворуч

колонок):

коло зафарбоване – не споживаємо
Ⴠм’ясного,
молочного, яєць, риби, олії;
зафарбоване наполовину, – не
Ⴡколо,
споживаємо м’ясного, молочного, яєць,

риби;
коло незафарбоване – не споживаємо
Ⴜм’ясного,
молочного, яєць;
без кола – посту немає.
Вінчання не відправляються у вівторок,
четвер, суботу, напередодні великих і храмових
свят, протягом Великого, Петрового, Успенського
й Різдвяного постів, упродовж святок (7–20 січня),
з неділі м’ясопусної до сиропусної включно,
протягом пасхального тижня, напередодні й
у дні Усікновення глави Йоана Хрестителя (10,
11 вересня) та Воздвиження хреста Господнього
(26, 27 вересня).

Скорочення

ап. – апостол, апп. – апостоли, архідияк. – архідиякон, архієп. – архієпископ, архім. – архімандрит,
безсрр. – безсрібники, блгв. – благовірний (-на), блгвв. – благовірні, блж. – блаженний (-на), блжж.
– блаженні, вел. – великий (-ка), вмц. – великомучениця, вмч. – великомученик, гл. – глас, дияк.
– диякон, єван. – євангеліст, єп. – єпископ, затв. – затворник, зач. – зачало, ігум. – ігумен (-ня), кн. –
князь (-гиня), митр. – митрополит, мц. – мучениця, мцц. – мучениці, мч. – мученик, мчч. – мученики,
Патр. – патріарх, першомч. – першомученик, печер. – печерський (-кі), прав. – праведний (-на), прп.
– преподобний, прпп. – преподобні, прмц. – преподобномучениця, прмч. – преподобномученик,
пресв. – пресвітер, прор. – пророк, П’ятд. – П’ятдесятниця, рівноап. – рівноапостольний (-на), св.
– святий (-та), свв. – святі, свт. – святитель, свтт. – святителі, спов. – сповідник, сповв. – сповідники,
стовп. – стовпник, сщмч. – священномученик, сщмчч. – священномученики, чудотв. – чудотворець, юрод. – юродивий.
Євангелія: Мф. – від Матфея, Мк. – від Марка, Лк. – від Луки, Ін. – від Іоана. Діян. – Діяння св. ап.
Із Послань апостолів: 2 Пет. – 2-ге Петра, Рим. – до римлян, 1 Кор. – 1-ше до коринфян, 2 Кор. – 2-ге
до коринфян, Гал. – до галатів, Еф. – до ефесян, Флп. – до филип’ян, Кол. – до колосян, 1 Тим. – 1-ше
до Тимофія, 2 Тим. – 2-ге до Тимофія, Тит. – до Тита, Євр. – до євреїв.

21 Вт Вмч. Феодора Стратилата
Ⴡ
22 Ср Свт. Кирила Олександрійського
Ⴠ
23 Чт Свт. Йоана Тобольського. Мчч. Олександра, Ⴡ
Антоніни, діви
24 Пт Апп. Варфоломія i Варнави
Ⴠ
25 Сб Прп. Петра Афонського. Блгв. Анни Кашинської. Ⴜ
Прп Андрiя
26 Нд Неділя 2 після П’ятд. Всіх українських святих. Ⴜ
Гл. 1. Новомучеників і сповв. ХХ ст.
Мц. Антонiни. Прп. Йоана
Рим., 81 зач. (від пол.), ІІ, 10–16. Мф., 9 зач., ІV, 18–23
27 Пн Блгв. Мстислава Хороброго
Ⴠ
28 Вт Свт. Михаїла Київського
Ⴡ
29 Ср Свт. Тихона Амафунського
Ⴠ
30 Чт Мч. Мануїла
Ⴡ

ËÈÏÅÍÜ

1 Пт Прп. Леонтія
Ⴠ
2 Сб Ап. Юди, брата Господнього. Прп. Йоана
Ⴜ
3 Нд Неділя 3 після П’ятд. Гл. 2. Сщмч. Мефодiя
Ⴜ
Патарського
Рим., 88 зач., V, 1–10. Мф., 18 зач., VІ, 22–33
4 Пн Блгв. Оскольда. Мч. Юліана Тарсiйського
Ⴠ
5 Вт Мчч. Зинона, Юліанії
Ⴡ
6 Ср Вишгородської (Володимирської) ікони
Ⴠ
Богородиці
7 Чт Різдво Йоана Хрестителя. Прпп. Іова
Ⴡ
та Феодосія Манявських
Рим., 112 зач., ХІІІ, 12 – ХІV, 4. Лк., 1 зач., І, 5–25, 57–68,
76, 80
8 Пт Блгв. кн. Петра
Ⴠ
9 Сб Прп. Йоана Готфського
Ⴜ
10 Нд Неділя 4 після П’ятд. Гл. 3. Прав. Йоанни,
Ⴜ
мироносицi
Рим., 93 зач., VІ, 18–23. Мф., 25 зач., VІІІ, 5–13
11 Пн Безсрр. і чудотв. Кира та Йоана. Прпп. Сергія, Ⴠ
Павла
12 Вт Первоверховних апп. Петра і Павла
2 Кор., 193 зач., ХІ, 21 – ХІІ, 9. Мф., 67 зач., ХVI, 13–19
13 Ср Собор 12-ти апп. Волинської ікони Богоматері Ⴜ
14 Чт Безсрр. Косми й Дамiана
15 Пт Свт. Фотія Київського
Ⴜ
16 Сб Прп. Анатолiя, печер. Прп. Олександра
17 Нд Неділя 5 після П’ятд. Гл. 4. Свт. Андрiя Критського
Рим., 103 зач., Х, 1–10. Мф., 28 зач., VІІІ, 28 – ІХ, 1
18 Пн Прп. Сергія Радонезького. Мц. Анни
19 Вт Прав. Юліанії Ольшанської. Мчч. Валентина,
Василія
20 Ср Прп. Євдокії
Ⴜ
21 Чт Вмч. Прокопiя
22 Пт Мч. Олександра. Свт. Феодора Едесського
Ⴜ
23 Сб Прп. Антонiя Печер.
24 Нд Неділя 6 після П’ятд. Гл. 5. Рiвноап. Ольги
Київської
Рим., 110 зач., ХІІ, 6–14. Мф., 29 зач., ІХ, 1–8
25 Пн Мчч. Феодора та Йоана
26 Вт Собор архангела Гавриїла. Прп. Стефана Саваїта
27 Ср Прпп. Стефана, Онисима
Ⴜ
28 Чт Рiвноап. кн. Володимира.
Хрещення Русі-України
29 Пт Мчч. Павла, Валентини, Юлiї
Ⴜ
30 Сб Вмц. Марини (Маргарити)
31 Нд Неділя 7 після П’ятд. Гл. 6.
Прп. Йоана Багатостраждального
Рим., 116 зач., ХV, 1–7. Мф., 33 зач., ІХ, 27–35
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ÑÅÐÏÅÍÜ

Блгв. Романа. Блж. Стефана
Прор. Іллі. Прмч. Афанасія Берестейського
Прпп. Онуфрiя й Онисима
Ⴜ
Рiвноап. Марiї Магдалини
Почаївської iкони Богородиці
Ⴜ
Мц. Христини. Мчч. блгвв. кн. Бориса i Глiба
Неділя 8 після П’ятд. Гл. 7. Успіння прав. Анни,
матерi Богородицi
1 Кор., 124 зач., І, 10–18. Мф., 58 зач., ХІV, 14–22
Прмц. Параскеви
Вмч. i цiлителя Пантелеймона
Мчч. Юліана, Євстафія (Остапа)
Ⴜ
Мц. Феодотії (Богдани). Прмч. Михаїла
Мчч. Йоана, Максима
Ⴜ
Передсвято Винесення хреста Господнього
Заговини на Успенський піст (Спасівку)
Неділя 9 після П’ятд. Гл. 8. Винесення хреста Ⴡ
Господнього. Свято Всемилостивого Спаса
та Богородицi. Семи мчч. Маккавеєвих.
Мч. Олександра
1 Кор., 128 зач., ІІІ, 9–17. Мф., 59 зач., ХІV, 22–34
Початок Успенського посту
Першомч. архідияк. Стефана
Ⴠ
Прп. Антонiя Римлянина
Ⴡ
Прмц. Євдокiї.
Ⴠ
Передсвято Преображення Господнього.
Ⴡ
Прав. Нонни
ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ
Ⴜ
2 Пет., 65 зач., І, 10–19. Мф., 70 зач., ХVІІ, 1–9
Післясвято Преображення. Прп. Пимена
Ⴡ
Багатохворобливого
Неділя 10 після П’ятд. Гл. 1. Прп. Григорiя,
Ⴡ
iконописця. Мч. Леоніда. Тростянецької ікони
Богородиці. Ікони «Луцька Покрова»
1 Кор., 131 зач., ІV, 9–16. Мф., 72 зач., ХVІІ, 14–23
Ап. Матфія. Мчч. Йоана, Олексія, Димитрія,
Ⴠ
Петра, Марії
Мч. Романа Римського
Ⴡ
Прмч. Василія. Прп. Феодора Острозького Ⴠ

25 Чт Сщмч. Олександра Команського
Ⴡ
26 Пт Віддання Преображення. Прп. Максима Спов. Ⴠ
27 Сб Передсвято Успіння Богородиці.
Ⴡ
Прп. Феодосія Печер.
28 Нд Неділя 11 після П’ятд. Гл. 2
Ⴜ
УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ
Флп., 240 зач., ІІ, 5–11. Лк., 54 зач., Х, 38–42; ХІ, 27–28
1 Кор., 141 зач., ІХ, 2–12. Мф., 77 зач., XVIII, 23–35
29 Пн Післясвято Успіння. Перенесення
нерукотворного образа Господа Ісуса Христа
30 Вт Мчч. Мирона, Павла
31 Ср Мч. Діонисія. Свт. Йоана Константинопольського Ⴜ
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23 Нд Неділя 19 після П’ятд. Гл. 2. Свт. Амфілохiя
Володимир-Волинського. Собор волинських свв.
2 Кор., 188 зач., ІХ, 6–11. Лк., 30 зач., VII, 11–16
24 Пн Прп. Феофана. Мц. Зiнаїди
25 Вт Мч. Андроника
26 Ср Прп. Венiамина
Ⴜ
27 Чт Мч. Назарія. Прп. Миколи Святошi, кн. Луцького
28 Пт Свт. Йоана Суздальського
Ⴜ
29 Сб Прп. Лонгина
30 Нд Неділя 20 після П’ятд. Гл. 3. Прмч. Андрiя
Критського
2 Кор., 194 зач., XI, 31–XII, 9. Лк., 35 зач., VIII, 5–15
31 Пн Ап. i єван. Луки

ÂÅÐÅÑÅÍÜ

Мчч. Андрiя, Тимофія
Прор. Самуїла
Ⴜ
Прп. Аврамія Працелюбного
Неділя 12 після П’ятд. Гл. 3. Віддання Успіння.
Сщмч. Афанасiя, єп.
1 Кор., 158 зач., ХV, 1–11. Мф., 79 зач., ХІХ, 16–26
Смчч. Іринея, єп. Ліонського
Свт. Петра Київського
Ап. вiд 70-ти Тита
Ⴜ
Мчч. Адрiана i Наталiї
Прп. Пимена Великого
Ⴜ
Прп. Іова Почаївського
Неділя 13 після П’ятд. Гл. 4. Усікновення глави Ⴡ
Йоана Хрестителя
Дiян., 33 зач., ХІІІ, 25–32. Мк., 24 зач., VІ, 14–30
1 Кор., 166 зач., ХVI, 13–24. Мф., 87 зач., ХХІ, 33–42
Свтт. Олександра, Йоана і Павла
Константинопольських
Сщмч. Кипріана Карфагенського
Початок індикту (церковне новоліття).
Ⴜ
Прп. Симеона Стовп.
Прпп. Антонiя i Феодосiя Печер.
Мчч. Дорофея, Петра
Ⴜ
Мчч. Феодора, Юліана
Неділя 14 після П’ятд. Гл. 5. Прор. Захарії
та прав. Єлисавети. Прмч. Афанасiя
Берестейського. Мчч. Раїси, Максима
2 Кор., 170 зач., І, 21 – ІІ, 4. Мф., 89 зач., ХХІІ, 1–14
Спомин чуда Архістратига Михаїла в Хонах
Передсвято Різдва Богородиці. Прмч. Макарiя
Канiвського
РІЗДВО БОГОРОДИЦІ.
Ⴜ
Ікон Софії, Премудрості Божої, Почаївської,
Холмської Богоматері
Флп., 240 зач., ІІ, 5–11. Лк., 54 зач., Х, 38–42; ХІ, 27–28
Післясвято Різдва Богородиці. Праведних
Богоотців Йоакима й Анни. Свт. Феодосія
Чернігівського
Прп. Павла Послушного
Ⴜ
Прп. Феодори. Мч. Димитрiя
Неділя 15 після П’ятд., перед Воздвиженням.
Гл. 6. Віддання Різдва Богородиці.
Прав. Симеона Верхотурського
Гал., 215 зач., VI, 11–18. Ін., 9 зач., ІІІ, 13–17
2 Кор., 176 зач., ІV, 6–15. Мф., 92 зач., ХХІІ, 35–46
Передсвято Воздвиження. Мч. Іллі
ВОЗДВИЖЕННЯ ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО.
Ⴠ
Свт. Йоана Золотоустого
1 Кор., 125 зач., І, 18–24. Ін., 60 зач., ХІХ, 6–11, 13–20,
25–28, 30–35
Післясвято Воздвиження. Вмч. Микити.
Ⴜ
Мчч. Максима, Феодота (Богдана).
Першомч. архідияк. Стефана
Мчч. Віктора, Людмили
Мцц. Вiри, Надiї, Любові та Софiї
Ⴜ

ÆÎÂÒÅÍÜ

1 Сб Мцц. Софії, Ірини
2 Нд Неділя 16 після П’ятд., після Воздвиження.
Гл. 7. Блгв. Ігоря Чернiгiвського і Київського
Гал., 203 зач., ІІ, 16–20. Мк., 37 зач., VIII, 34 – ІХ, 1
3 Пн Мчч. Михаїла Чернiгiвського i Феодора
4 Вт Віддання Воздвиження. Свт. Димитрія
Ростовського
5 Ср Прав. Петра
Ⴜ
6 Чт Зачаття Йоана Хрестителя. Мчч. Андрія, Петра
7 Пт Прп. Феодосія Манявського. Св. Владислава Ⴜ
8 Сб Прп. Сергiя Радонезького
9 Нд Неділя 17 після П’ятд. Гл. 8. Ап. і єван. Йоана
Богослова
2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Лк., 17 зач., V, 1–11
10 Пн Ап. вiд 70-ти Марка
11 Вт Мч. Олександра. Блгв. В’ячеслава
12 Ср Прп. Феофана Милостивого
Ⴜ
13 Чт Свт. Михаїла Київського (день ангела
митрополита Луцького і Волинського Михаїла)
14 Пт Покрова Богородиці. Прп. Романа
Ⴜ
Солодкоспівця. Прав. Петра (Калнишевського)
Євр., 320 зач., ІХ,1–7. Лк., 54 зач., Х, 38–42; ХІ, 27–28
15 Сб Блж. Андрiя. Блгв. Анни Кашинської
16 Нд Неділя 18 після П’ятд. Гл. 1. Сщмч. Діонисiя
Ареопагiта
2 Кор., 182 зач. (від пол.), VI, 16 – VII, 1. Лк., 26 зач., VI,
31–36
17 Пн Блгв. Володимира Ярославовича
18 Вт Свтт. Петра, Олексiя Київських
19 Ср Ап. Фоми
Ⴜ
20 Чт Прп. Сергiя Послушного
21 Пт Прпп. Пелагеї й Таїсiї
Ⴜ
22 Сб Ап. Якова Алфеєва. Мч. Максима. Прп. Петра
Галатійського

1
2
3
4
5

Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

6 Нд
7
8
9
10

Пн
Вт
Ср
Чт

11 Пт
12 Сб
13 Нд
14
15
16
17
18
19
20

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

21
22
23
24
25
26

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

27 Нд

28 Пн
29 Вт
30 Ср

ËÈÑÒÎÏÀÄ

Прп. Йоана Рильського
Вмч. Артемія
Прп. Іларiона
Мчч. Олександра, Анни
Димитрівська поминальна субота.
Ап. Якова, брата Господнього
Неділя 21 після П’ятд. Гл. 4. Ікони Богородиці
«Всіх скорботних Радість»
Гал., 200 зач., І, 11–19. Лк., 83 зач., XVI, 19–31
Мчч. Маркiана, Анастасія
Вмч. Димитрiя Солунського
Прп. Нестора Лiтописця
Вмц. Параскеви-П’ятницi. Прп. Іова
Почаївського. Свт. Димитрiя Ростовського
Прмц. Анастасiї Римлянки
Мцц. Зиновiї, Анастасії
Неділя 22 після П’ятд. Гл. 5. Прпп. Спиридона
i Никодима
Гал., 203 зач., II, 16–20. Лк., 38 зач., ХVI, 26–39
Безсрр. Косми й Дамiана
Прп. Маркiана Киринейського
Мч. Йосифа
Свт. Павла (Конюшкевича)
Свт. Григорiя Олександрiйського
Свт. Павла Константинопольського
Неділя 23 після П’ятд. Гл. 6.
Мчч. Валерiя, Євгенiя, Феодота (Богдана)
Гал., 215 зач., VI, 11–18. Лк., 39 зач., VIII, 41–56
Собор Архістратига Михаїла
Мчч. Олександра, Антонiя
Мчч. Ореста, Константина
Мчч. Віктора, Стефаниди
Свт. Йоана Милостивого
Свт. Йоана Золотоустого. Мч. Данила
Братковського.
Неділя 24 після П’ятд. Гл. 7. Ап. Филипа.
Свт. Григорія Палами
Еф., 220 зач., ІІ, 4–10. Лк., 53 зач., VIII, 25–37
Заговини на Різдвяний піст (Пилипівку)
Мч. Димитрія
Початок Різдвяного посту
Ап. i єван. Матфея
Свт. Григорiя Неокесарiйського

Ⴜ
Ⴜ

Ⴜ
Ⴜ

Ⴜ
Ⴜ

Ⴜ
Ⴜ

Ⴠ
Ⴡ
Ⴠ

ÃÐÓÄÅÍÜ

1 Чт Мч. Романа
Ⴡ
2 Пт Прп. Варлаама
Ⴠ
3 Сб Передсвято Введення. Мчч. Анатолiя,
Ⴜ
Йоана, Анни
4 Нд Неділя 25 після П’ятд. Гл. 8.
Ⴜ
ВВЕДЕННЯ В ХРАМ БОГОРОДИЦІ
Євр., 320 зач., ІХ, 1–7. Лк., 54 зач., Х, 38–42; ХІ, 27–28
Еф., 221 зач., ІI, 14–22. Лк., 66 зач., ХII, 16–21
5 Пн Післясвято Введення. Блгв. Ярополка
Ⴠ
Володимир-Волинського
6 Вт Блгв. Олександра Невського
Ⴡ
7 Ср Вмц. Катерини
Ⴠ
8 Чт Віддання Введення. Сщмчч. Климента
Ⴡ
Римського й Петра Олександрійського
9 Пт Прпп. Аліпія, Якова
Ⴠ
10 Сб Блгв. Всеволода. Прп. Романа
Ⴜ
11 Нд Неділя 26 після П’ятд. Гл. 1. Мчч. Василiя,
Ⴜ
Григорія, Йоана
Еф., 224 зач., IV, 1–6. Лк., 71 зач., ХІIІ, 10–17
12 Пн Прп. Нектарія
Ⴠ
13 Вт Ап. Андрiя Первозваного
Ⴡ
14 Ср Прав. Фiларета Милостивого
Ⴠ
15 Чт Прпп. Афанасiя, Йоана, Андрія
Ⴡ
16 Пт Прп. Йоана Мовчальника
Ⴠ
17 Сб Вмц. Варвари і мц. Юліанії
Ⴜ
18 Нд Неділя 27 після П’ятд. Гл. 2.
Ⴜ
Прп. Сави Освяченого
Еф., 229 зач., V, 8–19. Лк., 85 зач., ХVІІ, 12–19
19 Пн Свт. Миколая Чудотв.
Ⴠ
20 Вт Прп. Йоана, печер.
Ⴡ
21 Ср Прп. Кирила Челмогорського
Ⴠ
22 Чт Зачаття прав. Анною Богородицi
Ⴡ
23 Пт Блгв. Володимира Васильковича
Ⴠ
24 Сб Прпп. Даниїла й Луки
Ⴜ
25 Нд Неділя 28 після П’ятд., святих праотців.
Ⴜ
Гл. 3. Свт. Спиридона Тримифунтського
Кол., 257 зач., ІІІ, 4–11. Лк., 76 зач., ХIV, 16–24
26 Пн Мчч. Євгенiя, Ореста
Ⴠ
27 Вт Мчч. Калиника, Филимона
Ⴡ
28 Ср Прп. Павла Латрійського
Ⴠ
29 Чт Блж. Феофанії
Ⴡ
30 Пт Прор. Даниїла
Ⴠ
31 Сб Мц. Зої. Прп. Михаїла.
Ⴜ
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Фото із сайту glavcom.ua.

На Новий рік до рідних —
додатковим потягом
Окрім «лижних напрямів», які активно обирають
люди взимку, підвищеним попитом у період
свят користуються й інші, тому Укрзалізниця
призначає додаткові поїзди, збільшує
періодичність рейсів, додає більше вагонів та
подовжує окремі маршрути
Іван ПЕТРУК

олиняни, зокрема, можуть скористатися додатковими поїздами: №201/202 Ковель – Київ, який відправлятиметься з Ковеля 23, 27 грудня та 2, 9 січня
о 18.53. До столиці він прибуватиме о 4.45. Зворотно з
Києва потяг буде їхати 24, 30 грудня та 5 січня о 23.10 і
прибуватиме до Ковеля о 8.30.
№197/198 Ковель – Київ, який курсуватиме 30 грудня
та 3, 9 січня. Від’їжджатиме об 11.27. До столиці дістанеться о 20.39. З Києва поїзд відправлятиметься 30 грудня
та 3, 9, 10 січня о 6.15 і прибуватиме до Ковеля о 14.48. n

В

Галину Шуру вже охрестили «найграмотнішою людиною в країні».

Один причіп сої — вам, другий — мені
У Турійську судили тракториста, який украв
зерно з агропідприємства, на якому працював
Марія КАЩУК

оя цього року вродила добре, ціна на неї висока,
тож чоловік вирішив, що господарство з ним повинно поділитися врожаєм. 7 жовтня цього року
близько 17. 30 на території сільськогосподарських угідь,
що належать фермерському господарству «Перлина Турії» та знаходяться в межах села Перевісся Ковельського
району, тракторист привласнив 8,5 тонни зерна сої сорту «Аполло». Вартість украденого 70455 гривень.
Як повідомляє видання «Район Турійськ», у підготовчому судовому засіданні обвинувачений подав письмове клопотання, в якому просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням із
фермерським господарством та закрити провадження.
Так зрештою і сталося. n

С

Аби було що експортувати
В Укрзалізниці розпочали електрифікацію дільниці
Ковель – Ізов – Держкордон. Це дасть змогу суттєво
підвищити рівень експортних вантажних перевезень
Іван ПЕТРУК

аралельно з основними роботами на 43-кілометровій дільниці Ковель – Овадно завершили модернізацію автоматики на 11 залізничних переїздах та реконструкцію систем гучномовного оповіщення
й паркового зв’язку на станціях Ковель, Люблинець-Волинський, Турійськ. Уже відремонтували залізничну колію
загальною протяжністю 25 км, 5 службових будівель.
В Укрзалізниці електрифікацію дільниці Ковель –
Ізов – Держкордон називають стратегічно важливою
для галузі та держави. Адже буде змога збільшити вагу
вантажних поїздів із 4,6 тис. до 5,5 тис. тонн, підвищити
пропускну спроможність та скоротити строки доставки вантажів, а ще – на 136,4 мільйона гривень на рік
зменшити експлуатаційні витрати залізниці та кількість
шкідливих викидів продуктів згоряння в атмосферу. n

П

А додому віз срібло-злото…
На митному посту «Ягодин» вилучили велику
партію ювелірних виробів російського
виробництва

Учителька з ратнівського
села єдина написала
Радіодиктант-2021 без помилок
Галина Шура мешкає у Комаровому Ковельського району.
Про неї в Україні заговорили 9 грудня. Цього дня стало
відомо, як справилися із завданням ті, хто взявся за текстсимвол національної єдності
Олена КАЛЕНЮК

агалом диктант, за який,
згідно зі святковою традицією, українці беруться
в День української писемності і мови 9 листопада, здало
на перевірку більш як 14 з половиною тисяч осіб. Але ніхто
з них не зумів написати усе
бездоганно. Ніхто, окрім нашої
землячки Галини Шури. (Треба
розуміти, що завдяки тому тексту звіряють свої грамотність
і чуття мови не тільки представники різних професій,
а й найкрутіші спеціалісти —
науковці-філологи!) Понад
те, сам автор опису про парк
письменник Юрій Андрухович
зауважив: якби він був серед
учасників Радіодиктанту-2021,
без помилок не написав би.
Тим солодша перемога! Як же
вдалося це учительці зі звичайного волинського села?
55-річна Галина Шура навчає мови й літератури комаровських школярів 36 років.
Диктанти від Національного
радіо пише регулярно. У 2017му була серед переможців,
які допустили лише одну помилку. Тож коли її запитують,
як удосконалює навики, відповідає:

З

П

якщо виявиться, що чогось
не знаю чи забула, то буде
стимул повторити, перечитати.
Щодо інших результатів
Радіодиктанту-2021: однієї помилки з-понад 14 тисяч
учасників припустилися лише
троє, дві зробили 12 осіб,
зокрема і викладачка Волинського національного університету імені Лесі Українки
Лариса Семенюк, кандидат
філологічних наук.

Галина Шура навчає мови й літератури
« 55-річна
комаровських школярів 36 років.
»
неоднозначними моментами, а також переглядала уже
опубліковане Андруховичем,
щоб зрозуміти його стиль.
Розказує про речення, щодо
яких сумнівалася найбільше,
зокрема про таке:
— Речення наприкінці
тексту: «…поступово скидав
ту червінь і жовтину, до решти…». Міркувала так, що якщо
«дощенту» разом, то і «дорешти» разом. Але потім «до решти» розділила на два… Перш
за все, я пишу для себе. Бо

Підбиваючи підсумки, організатори диктанту — члени правління «Суспільного» зазначили, що
особливості авторської
пунктуації не зараховували
як помилки. Всім 16-м переможцям подарують книжки
від видавництв-партнерів
Українського радіо. Загалом кількість тих, які бездоганно написали диктант,
щороку різна — від двох
до сотні. Тепер казатимуть:
від одного. n

n Отакої!

Замість ID-картки – паперовий
документ

Оксана КРАВЧЕНКО

онад 15 кілограмів прикрас приховав у своєму
авто громадянин України. Він в’їжджав «червоним коридором» із Польщі, подавши до митного
оформлення вантаж «такелажні вироби». Однак під час
огляду в картонних коробках, серед задекларованого
товару виявили коштовності. Зокрема, знайшли прикраси зі срібла в 6 поліетиленових пакетах орієнтовною
вагою 14,3 кілограма. А в кабіні транспортного засобу
під водійським сидінням було сховано ювелірні вироби
із золота 585 проби та срібла, теж виробництва Росії,
вагою 1,5 кілограма. Через пильність митників контрабандний товар зиску не принесе. n

— Багато читаю, цікавлюся новинками. А кожного дня
уроки — теж праця над собою. Ті ж радіодиктанти (для
себе й треба учням подавати
приклад). Як пишеш — більше
дізнаєшся. В цьому й полягає
навчання.
Пані Галина поділилася, що не сподівалася стати переможницею. До того,
як надіслати свій текст, працювала над ним ще чотири
години! Роздумувала над

Волинський окружний адміністративний суд став на бік матері,
яка позивалася до Ратнівського відділу Управління Державної
міграційної служби, оскільки її 16-річному сину не хотіли
видавати паспорт громадянина України у формі книжечки
Марія КАЩУК

иявляється, альтернатива для
тих, хто не бажає бути «оцифрованим», існує. Але, щоб «вибити» паперовий документ, потрібно подолати чималі бюрократичні

В

перепони. Так, Ратнівський відділ
УДМС відмовляв у видачі 16-річному юнакові паспорта книжечкою,
оскільки у такій формі він видається лише на підставі рішення суду.
Посилаючись на Закон України
«Про захист персональних даних»,

позивачка вважала, що ця відмова грубо та безпідставно порушує
інтереси її сина, оскільки ID-картка містить в собі безконтактний
електронний носій із персональними даними, від обробки яких він
відмовляється. Окрім того, законодавством передбачена можливість видачі паспорта як у формі
картки, так і у формі книжечки.
Суд задовольнив позов волинянки,
визнавши протиправними дії Ратнівського відділу ДМС, і зобов’язав
видати 16-річному хлопцю паперовий документ. n
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Щоб від Лукашенка не зайшли
«Першу свою доріжку
мігранти чи «зелені чоловічки»
я виткала ще тоді,
як шестикласницею була» Я

Громади Камінь-Каширщини спільно укріплюють
державний кордон з Білоруссю

Олена ВОЛИНЕЦЬ

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Коли під час
відрядження на
Камінь–Каширщину
в Боровненському
старостинському окрузі
я почала розпитувати,
чи хтось із мешканок
села ще займається
ткацтвом, то мені
назвали ім’я Наталії
Федік. Мовляв, ця жінка
не лише тче модні тепер
доріжки — в її хаті ще й
вишивок багато можна
побачити, зокрема
рушників

к відомо, протяжність кордону в межах Волинської
області із сусідньою державою становить 214 кілометрів, 55 з яких — територія Камінь–Каширського
району. Йдеться про пункт пропуску «Дольськ» Любешівської ТГ, котрий неодноразово з робочими візитами відвідувала голова райдержадміністрації Ольга Ващук. Спільними зусиллями органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування району, підприємців, лісогосподарських
установ вдалося забезпечити його спеціальним інженерним оснащенням, необхідними будматеріалами.
— Кожна територіальна громада нашого району виділила зі свого бюджету по 49 тисяч гривень на придбання
ефективного засобу для укріплення кордону — колючого
спірального дроту «єгоза». Його закуповують також за державні кошти та кошти обласного бюджету, — зазначає очільниця виконавчої гілки влади в районі. — Окрім того, на пункт
пропуску доставили й шарнірну сітку, на придбання якої,
наприклад, у Камінь–Каширській громаді завдяки співпраці
з підприємцями зібрано понад 120 тисяч гривень. n

Катерина ЗУБЧУК

На Любешівщині —
знову випадок браконьєрства

«ПОКИ ЩО ВЕРСТАТА
У ХАТІ НЕМА — ПІСЛЯ
РІЗДВЯНИХ СВЯТ
ПОСТАВЛЮ ЙОГО»

А ось і будинок, у якому
живе пані Наталія, як мене
зорієнтували. Відчинивши
вхідні двері, вже не сумнівалася, що потрапила до майстрині, — підлога в коридорі
була встелена барвистими
виробами. Ось тільки несподіванкою була зустріч із
самою ткалею: очікувала, що
побачу газдиню поважних літ
(як довелося не раз пересвідчуватися, давнє ремесло
перейняли від бабусь, мам в
основному ті, хто народився
й виріс у непрості роки повоєння), а це була ще молода
жінка.
— Поки що верстата у
хаті нема — то вже після
Різдвяних свят поставлю
його, — каже пані Наталія. А
для того, аби нашому спілкуванню надати відповідної
атмосферності, зносить до
кімнати і сувої доріжок, і деталі від верстата, які свідчать,
що ткацтвом у родині займалися з покоління в покоління.
— Ось це бердо, — говорить моя співбесідниця,
беручи в руки деталь, яка з
вигляду нагадує гребінець,
обрамлений деревом, — ще
мій дід зробив. Бачте, на ньому й рік зазначений, 1947–й.
Начиння теж давнє, як і деякі човники. А цівки вже мій
батько майстрував (вони з
гілок ожини) і син, який використав для цього бамбукову
вудку.
Коли мова зайшла про те,
що зараз мало хто ткацтвом
займається, бо ж у магазині
«без клопоту все можна купити», Наталія Федік сказала:
— Так воно й є. У Боровному тільки я тчу і ще маю подругу, родом з Білорусі, яка
теж любить сісти за верстат й
зробити щось своїми руками.
«КОЛИСЬ БЕЗВИХІДЬ
ЗМУСИЛА ТКАТИ,
А ТЕПЕР ЦЕ ВЖЕ СТАЛО
ЗАХОПЛЕННЯМ»

Слово за словом — і мова
переходить на те, як же склалося, що Наталія освоїла
ремесло, котре збережене
здебільшого старшим поко-

Зафіксували його працівники єгерської
служби та лісової охорони ДП «Любешівське
ЛМГ» в угіддях Любешівської районної
організації УТМР
Світлана ДУМСЬКА

ього разу під час чергового рейду було виявлено
факт незаконного полювання на самку дикого кабана. Група мисливців із місцевих жителів не мала
відповідного дозволу на добування цього звіра.
Нагадаємо, що лише серед останніх найгучніших випадків в угіддях Любешівської районної організації УТМР
— вбивство лосів на території Національного природного
парку «Прип’ять — Стохід». Торік єгерська служба також
неодноразово виявляла факти вбивства червонокнижної
тварини. n

Ц
Сьогодні Наталія Федік ще й когось може повчити
давньому ремеслу.

лінням. Для жінки — це спогад з дитинства:
— Ще років сім мені було,
в школу тільки–но пішла,
коли вперше побачила, як
тітка Наталка (сестра мамина) рушники ткала. І навіть
допомагала їй, як вона верстат налагоджувала (щось
потримаю, подам), бо одній
складніше й загайніше з цим
справлятися. Рушники, правда, я так і не навчилася робити, бо ж мала була. Тітка рано
пішла із життя. Як пам’ять
про неї у мене зберігається
декілька її виробів. А ще перейшов у спадок верстат. На
ньому я й першу свою доріж-

дочки і син народилися у подружжя. Та склалося так, що
шлюб був коротким — лише
п’ять років прожили Федіки
у парі.
— Ще й після офіційного
розлучення ми сходилися,
але нічого доброго з того не
вийшло, — пригадує жінка.
— Після весілля жили в старенькій хатині моєї бабусі.
Ще встигли вдвох із чоловіком свій будинок закласти
— зруб звели, накрили. Ото
й усе. А далі я сама з трьома
дітьми викінчувала дім. І от
до новосілля йде. А в будинку
чотири кімнати! Чим підлогу
застелити? Поїхала я в Любе-

вхідні двері, вже не сумнівалася,
« щоВідчинивши
потрапила до майстрині, —

Оновлена амбулаторія
стане доступнішою
для маломобільних пацієнтів
Голова Камінь–Каширської міської ради
Віктор Пась ознайомився з тим,
як проводиться ремонт медичного закладу
в селі Видерта
Олена ВОЛИНЕЦЬ

ля виконання робіт із бюджету міськради виділено
300 тисяч гривень. Заплановано облаштувати пандус, санвузол та замінити двері. Очільник громади
наголошує на тому, що дуже важливо, аби люди з обмеженими фізичними можливостями мали безбар’єрний
доступ до всіх закладів, а особливо медичних. Адже це
є одним із соціально–економічних завдань Камінь–Каширської міської ради. Ремонт амбулаторії має бути завершено до кінця місяця. n

Д

Понад сотню фазанів
випустили на волю

підлога в коридорі була встелена барвистими
виробами.

»

ку виткала ще тоді, як шестикласницею була. Правда, з
допомогою сусідки — баби
Пріски, бо й мама моя не вміла сама основу снувати.
Колись пряли льон і вже з
тих ниток робили рядна, доріжки. А потім, коли, власне,
й льон став дивиною, сільські
майстрині знайшли вихід —
примудрилися давати друге
життя одягу, котрий відслужив своє. Рвали на смужки,
в’язали, мотали на клубки…
Саме ткання таких доріжок
освоїла й Наталія Федік. Із
розповіді про це постає й
непроста жіноча доля. У вісімнадцять вийшла заміж за
хлопця із села Піщане. Дві

шів на базар. У білорусів, які
там торгували, накупили ниток для основи й узялася за
роботу.
Та ж баба Пріська і ще
одна сусідка — Наталка, які
були асами у ткацтві («на
жаль, обидві уже покійні»)
допомогли налаштувати верстат. А тепер уже Наталія Федік ще й когось може повчити давньому ремеслу. І якщо
дев’ятнадцять років тому,
перед новосіллям, безвихідь
змусила сісти за верстат, то
сьогодні ткацтво — це вже
захоплення жінки, котре ще
й копійку інколи приносить,
оскільки знаходяться й покупці на барвисті доріжки. n

На території Добринського лісництва
ДП «Камінь–Каширське лісове господарство»
відновили популяцію цих птахів
Богдана КАТЕРИНЧУК

ернатих (а це більше сотні) поселили на волі
у два етапи. У заході взяли участь лісничий
згаданого лісництва, громадський інспектор з
охорони довкілля у Волинській області, староста Хотешівського старостинського округу Камінь–Каширської
міської ради. Першочергове призначення фазанарія
— поповнення фауни господарства, а вже тоді, коли її
чисельність буде достатньою, — може бути дозволене
полювання. Вирішувати це має право користувач мисливських угідь.
Чисельність фазанів у межах Волині надзвичайно
мала, а процес розведення є досить тривалим. Тому-то
Державна екологічна інспекція у Волинській області, яка
й повідомила про відновлення популяції цих пернатих,
закликає шанобливо ставитись до них. n

П
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Випила школярка вина —
і впала в кому
Суд визнав матір винною в ухилянні від
виконання батьківських обов’язків та призначив
850 гривень штрафу

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ
n Нова афера

Увага! У ролі контролерів газових
лічильників… шахраї
Жертвами найчастіше обирають людей поважного віку

Ірина ПАСІЧНИК

Мирослава КОЗЮПА

ого дня дівчина-підліток із Березного разом з однокласниками святкувала в кафе. Там вони придбали спиртне.
Випивши трішки вина, неповнолітня відчула себе недобре, а згодом її стан погіршився, тож їй викликали «швидку».
Медики доставили дівчину в районну лікарню із діагнозом
«кома неясного генезу».
На матір склали адміністративний матеріал за невиконання батьківських обов’язків. У судовому засіданні, під час якого
розглядали ймовірність притягнення жінки до відповідальності, вона щиро розкаялась і просила звільнити її від сплати судового збору у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем,
оскільки має на утриманні 10 дітей. Феміда пішла їй назустріч
у цьому, однак штраф за ухиляння від виконання батьківських
обов’язків щодо виховання неповнолітньої дочки змушена
буде заплатити. n

а гачок аферистів потрапив 86-річний здолбунівчанин та 82-літня жителька міста Костопіль.
Чоловік тільки-но повернувся з магазину додому, як на порозі його квартири з’явився
невідомий із папкою в руках.
Гість представився працівником газової служби і сказав, що
прийшов перевірити і зняти
показники газового лічильника. Оглянув і повідомив, що для
покращення його роботи і аби
в подальшому не виникало питань щодо повірки, необхідно
встановити датчик. Тим паче, що
для ветеранів діє знижка у 80%
і коштує він 700 грн. Пенсіонер
погодився на це і дістав зі схованки гроші. Псевдогазовик
у цей момент вирішив ще й «перевірити» кількість радіаторів
опалення у кімнатах і, відволікши
увагу господаря, заволодів грошовими коштами у сумі 34 тисячі гривень.
Костопільчанка, яку також
обдурили шахраї, розповіла поліції аналогічну історію.
«Новий керівник сервісної газової служби» запевнив, що
датчик вартістю 600 гривень
він сам може купити і встановити. Псевдогазовик побачив,
як жінка дістала із комірки кошти, і вирішив іще перевірити систему опалення. Відкрутив ви-
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Поліцейські вилучили канабісу
на понад пів мільйона гривень
Психотроп виявили в ході санкціонованого обшуку в
будинку 45-річного жителя селища Соснове
Мирослава СЛИВА

ід час слідчих дій правоохоронці знайшли коробки,
дерев’яні та пластикові ящики із висушеними та подрібненими рослинами коноплі, а також розфасовану макову соломку. Загальна вага наркотиків становить
понад шість кілограмів. Орієнтовна їх вартість за цінами
«чорного» ринку – більш як пів мільйона гривень.
Усе вилучене слідчі скерували для проведення експертизи, за результатами якої вирішуватиметься питання про
повідомлення жителю Рівненщини підозри у незаконному
зберіганні наркотичних засобів. Відомо, що він вже неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських за крадіжки, злочини пов’язані із незаконним обігом заборонених
речовин та незаконне поводження зі зброєю. n

П

Дитина облилася окропом
і померла...
За життя хлопчика, якому був 1 рік і 3 місяці медики
боролися майже тиждень, але врятувати його не
вдалося
Мирослава СЛИВА

грудня у селі Берестечко на Демидівщині дитина
перевернула на себе чайник із кип’ятком. Малюк
потягнув за провід – і електроприлад, який стояв на тумбочці біля ліжка, впав. Батьки відразу схопили
сина і самостійно доставили його в найближчий медзаклад, до Луцька. У Волинській обласній дитячій лікарні
у хлопчика діагностували важкий перебіг опікової хвороби, ДЗВ-синдром, поліорганну недостатність. Попри
вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя дитини не
вдалося, 8 грудня малюк помер.
У поліції відкрили кримінальне провадження –
смерть малолітньої дитини з приміткою «нещасний
випадок». Сім’я, в якій сталося горе, багатодітна і благополучна. n
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Про проведення будь-яких робіт комунальні служби попереджають
заздалегідь.

круткою місце зливу води і, аби
господиня нікуди не йшла, погодився самостійно взяти єм-

керівник
« «Новий
сервісної газової
служби» запевнив,
що датчик вартістю
600 гривень він
сам може купити
і встановити.

»

ність. У цей момент і викрав
12 тисяч гривень заощаджень,
запевнивши наостанок, що незабаром прийде.

замовлення, упаковка, сортування.
PОбов’язки: комплектація
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
PЗаробітна плата – від 20 000 грн+премії.
PЖитло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі бажаючі можуть подаватися на карту побиту.

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.

За фактами крадіжки, поєднаної із проникненням у житло,
відкрито кримінальне провадження. Для встановлення
особи зловмисників поліцейські проводять слідчі дії.
Правоохоронці застерігають громадян від візитів невідомих осіб: у жодному разі не впускайте їх у помешкання. Про
проведення будь-яких робіт
комунальні служби попереджають мешканців заздалегідь. Їхні
працівники мають посвідчення,
а в деяких компаніях — формений одяг. Також просять громадян попередити своїх рідних
та близьких старшого віку, аби
вони були вкрай обачні. n

n До біди недалеко

n Трагедія

Колода з вантажівки пробила
лобове скло маршрутки

Записав передсмертне відео
коханій і розпрощався із життям

Автопригода сталася в селі Городище
на Березнівщині
Мирослава СЛИВА

лідчо-оперативна група на місці
події встановила,
що водій автомобіля
ЗІЛ, 31-річний житель
села Яблунне, перевозив деревину, яка не
була закріплена належним чином. У результаті з причепа випало
дві колоди, одна з них
пробила бокове скло
зустрічного автобуса
«Богдан» сполученням
Березне — Богуші, ще
одна — пошкодила

С

лобове скло. У салоні
маршрутки перебувало 20 пасажирів.
Унаслідок ДТП тілесні
ушкодження отримав
32-річний житель Березного, у якого попередньо діагностували
перелом передпліччя.
Водія вантажівки
доставили до медзакладу, де у нього відібрали біологічні зразки.
Відомо, що автомобіль
ЗІЛ належить приватному підприємцю.
Транспортні засоби
вилучені. n

Р Е К Л А М А

Представництво польської агенції оголошує набір працівників на склади
брендового одягу на околицях м. Лодзі

www.volyn.com.ua

11, 18 та 25 грудня

На Рівненщині неповнолітній укоротив
собі віку, бо посварився з дівчиною
Ілля ТОМАШЕВСЬКИЙ

а місяць Олександру мало б виповнитись 18. Хлопець
завершував навчання
у Володимирецькому
училищі, де ніхто навіть
і не підозрював про його
наміри.
Сталося все під час
великої перерви. Юнак
вийшов з училища та попрямував до закинутої
будівлі. Надіслав дівчині передсмертне відео
зі своїми намірами.
Та намагалася зателе-

З

фонувати та відговорити його. Про це одразу
повідомила молодшому
братові Олександра,
який теж навчається
у ВПУ.
Відомо, що хлопець — житель Вараша,
але на час навчання
мешкав у гуртожитку
в Володимирці. Після трагічного випадку
в училищі психологи
та соцпедагоги провели
профілактичні роботи
з виявлення схильності
їхніх учнів до самогубства. n

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
E-mail: volyn476@gmail.com

Тел.: (0332) 72-39-32, 066 82 47 160 – Vodafone, 096 77 31
037 – Київстар, 066 82 47 160 – Viber, Telegram, WhatsApp.
НЕРУХОМІСТЬ
l Продам новозбудовану вмебльовану дачу біля озера Пісочне (Шацькі озера). Є усі зручності. Можна для
себе чи під бізнес. Ковельський район, с. Кримне–Любохини. Тел. 097
49 24 732.
l Продається у центрі села (30 км від
Луцька по трасі Луцьк–Ковель) житловий
будинок із господарськими спорудами. Є
газ, парове опалення. Власник. Тел. 096
11 33 905.
l Продається хата в с. Дубове Ковельського району. Є земельні ділянки. Тел.:
096 27 52 120, 050 65 05 272, 097 50 25
613.
l Куплю пай або землю с/г призначення
у Луцькому районі. Тел. 050 43 85 225.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Мерседес
Віто», 1999 р. в., пасажир. Тел. 068 38 46
177.
l Куплю автомобіль (вітчизняного чи
іноземного виробництва, на євробляхах)
у будь-якому стані. Тел.: 066 77 09 243,
050 24 20 244.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Куплю прес для випресовки підшипників. Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.
l Куплю різні запчастини до картоплетехніки вітчизняного виробництва. Тел.:
068 56 40 474, 050 61 07 082.
l Куплю двигун-барабан до транспортера, можна неробочий. Тел.: 068 56 40
474, 050 61 07 082.

l Продам трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі (навісні та причіпні), саджалки, сівалки, плуги та
плуги оборотні, культиватор для міжрядного
та суцільного обробітку, картоплекомбайни,
навантажувачі (фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних
добрив, шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г
техніку. Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продам торфобрикет, дрова рубані
твердої породи. Можлива доставка. Тел.
067 45 02 527.
l Продам піноблоки, цементні блоки,
бетонні кільця, щебінь, пісок, відсів, бруківку, пиломатеріали. Можлива доставка
(м. Горохів). Тел. 067 33 27 808.
l Продам жом, цеглу білу та червону
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова рубані
(твердої породи), торфобрикет, пісок,
щебінь, відсів, керамзит, глину, чорнозем.
Доставка. Послуги мінінавантажувачем
«Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050
73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам пиломатеріали: дошки (обрізні та необрізні), балки, крокви, рейки
монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92 371,
099 18 13 332.
l Продам 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.

лимче Ратнівського району на Волині і там зустріла свого вірного
і надійного супутника життя, Юрія
Юрійовича Гала, з яким ділила печалі і радості більш як 52 роки. Його
літа у вирій відлетіли 17 грудня
2016-го…
Пішла з життя Жінка, яка своїми
діями та вчинками, своїм розумом
та оптимізмом виховала не одне
покоління фармацевтів, навчила
їх бути щирими, відповідальними
та любити обрану професію. Багато років була завідувачкою аптеки № 19 смт Торчин, і не просто
очолювала її і виконувала довірену
роботу, а намагалася допомогти
мудрою порадою, добрим словом,
своєю небайдужістю до проблем
тих, хто поряд.
Марія Михайлівна Гал, як кажуть
її колеги, була особистістю справді
неординарною, яскравою, енергійною, яка не боялася висловити ніколи і нікому своєї думки.
Дорогій нашій Мамі Царство
Небесне і вічна пам’ять! Хай
душа переселиться в дивний
той рай потойбічний!
З сумом, великою
повагою і вдячністю родина Марії Михайлівни Гал.

21 грудня минає 9 скорботних років,
як раптова передчасна смерть у розквіті
літ, повних енергії, життєвих сил, задумів, надій і сподівань, зупинила добре
і неспокійне серце дорогого сина, брата, племінника, товариша, світлої, чуйної
людини
Сергія Миколайовича
РЕВЕНКА.
Сергій Миколайович користувався заслуженим авторитетом у колегPлікарів. Вдячність пацієнтів безмежна… Він був людиною оригінального
мислення, генератором нестандартних ідей та інтелектуального пошуку. Гіркий біль втрати і скорботи не покидає
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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 жом, торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з
доставкою). Тел. 050 37 81 998.
l Куплю корів, биків, коней, лошат (як
на годівлю, так і на забій). Тел. 097 76 84
040.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи (ціни
договірні). Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32
639.

ПОСЛУГИ
l Допомагаю очистити шкіру від
псоріазу. Тел.: 097 85 68 260, 093
35 90 410, 050 10 80 802.
l Чищу та реставрую подушки, ковдри,
перини (пересипаю, перешиваю, кварцую). Під’їжджаю до кожного двору. Тел.:
066 70 45 841, 096 17 01 933.
l Пробурюю свердловини. Виготовляю,
встановлюю, ремонтую глибинні насоси,
мінібашти. А також продам бочки (150–
250 л) харчові, пластмасові «куби» (1 000
л), 4-сезонну тепличну плівку (польського
виробництва). Тел.: 050 67 09 075, 097
48 24 071.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети у будь-якому кольорі, матові та
глянцеві, під світле та темне дерево (шир.
- 10, 11, 13 см), капелюхи на стовпці, парапети на фундамент. Доставка. Тел.: 067
49 33 889, 050 64 46 840.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублене пенсійне посвідчення, видане на ім’я Клименко Віктор Вікторович,
вважати недійсним.
l Загублене тимчасове посвідчення
військовозобов’язаного (№ 2497098),
видане на ім’я Купчинський Олександр
Анатолійович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Нам здавалося,
щастя бути дітьми ніколи не закінчиться… Але
10 листопада
цього року неочікувано змінило наші життя
і перегорнуло
сторінку нашого
дорослого дитинства — померла наша Мама —
Марія Михайлівна ГАЛ.
25 квітня 2022-го їй мало виповнитися 82 роки. Але не аж 82,
а всього тільки 82!
Це про нашу Маму такі відомі
слова:
Я на світі прожив, наче спалах
зорі на світанні,
Наче крапля роси, наче крик
журавля — тільки мить.
Я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній,
І в жертовнім вогні моє серце
на попіл згорить.
Марія Михайлівна Гал присвятила своє життя фармацевтичній
справі і заслуговує на найкращі
слова шани та поваги. Після закінчення Львівського медичного
інституту відкрила аптеку в с. Ве-
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Колектив та студенти
Академії рекреаційних
технологій і права висловлюють найщиріші співчуття рідним,
близьким і друзям
з приводу тяжкої
та непоправної втрати — смерті відомого
науковця, мудрого наставника та педагога, чудової людини, кандидата біологічних наук,
доцента кафедри «Економіка та туризм»,
голови Волинської обласної організації
Всеукраїнської екологічної ліги
Володимира Карловича
ТЕРЛЕЦЬКОГО.
Поділяємо ваше горе, сумуємо разом
з вами, підтримуємо вас у годину скорботи.
Ми завжди будемо пам’ятати Володимира Карловича як чуйну і доброзичливу
людину з гарним почуттям гумору. Невичерпна життєва енергія, любов до ближніх, відданість обраній справі, притаманні
Володимиру Карловичу, назавжди залишаться у наших серцях, а життєвий шлях і вагомий науковий
доробок буде прикладом для
прийдешніх поколінь студентів,
науковців і педагогів.
Світла та вічна пам’ять!

наші серця і сьогодні. Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом торкнувся наших сердець.
Всевишній так мало вділив тобі віку. Не стало найдорожчої людини, котра своєю любов’ю і теплом зігрівала
нас у житті, підтримувала і допомагала.
Спливає час, але поки ми живі, ти завжди з нами і світла пам’ять про тебе житиме в наших серцях. Хай Господь
охороняє твій спокій і дарує вічне життя в Царстві
Небесному.
Хто знав Сергія Миколайовича — згадайте, хто
пам’ятає — пом’яніть добрим словом і щирою молитвою.
З глибоким сумом і скорботою
батьки, брат, племінники, друзі.

Що віщують зорі
Гороскоп на 20–26 грудня
ОВЕН. Зможете впоратися практично з будь-якою справою. Однак
вас буде все дратувати. Із собою боротися важко, але пам’ятайте, що підвищена агресивність може перешкодити здійсненню вами ж намічених планів. Допоможуть прогулянки й відпочинок. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — четвер.
ТЕЛЕЦЬ. Вам слід бути обережними. Намагайтеся тримати язик
за зубами. Краще мати справу з перевіреними партнерами. Уникайте
гучних компаній. У вихідні звертайте
увагу на дрібниці й деталі, вони можуть вказати вам на багато чого цікавого. Сприятливий
день — середа, несприятливий — субота.
БЛИЗНЮКИ. Ви будете і працювати, і відпочивати із задоволенням.
Ніщо не гальмуватиме ваше просування до поставленої мети. Довіртеся своїй інтуїції, вам буде щастити,
і ви зможете втілити в реальність майже все
задумане. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — середа.
РАК. Передбачаються непогані
перспективи кар’єрного росту і премія. Постарайтеся відновити стосунки
зі старими друзями. Не втручайтеся
в чужі конфлікти — вирішити їх однаково ви не зможете. Вихідні проведіть удома.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ЛЕВ. Ви зможете внести конструктивні зміни у свій побут. На роботі все сприятиме укладанню вигідних
контрактів і початку вдалих поїздок.
Але краще менше говорити, більше думати й аналізувати. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ДІВА. Настає вдалий час для далеких поїздок і планування майбутнього відпочинку на свята. Будьте
обережні: період небезпечний конфліктами. У вихідні згадайте про друзів,
з якими давно не зустрічалися. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — середа.
ТЕРЕЗИ. Ймовірне далеке відрядження, нові знайомства. Постарайтеся стримувати емоції — можливо,
у такий спосіб уникнете великих неприємностей. Ви можете відчути сплеск
ініціативності та заповзятливості. У вихідні відпочиньте й розслабтеся. Сприятливий день —
середа, несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. Сімейні проблеми
почнуть непомітно зникати. Ваша працездатність дасть вам змогу показати
себе з кращого боку й буде гідно оцінена начальством. Вас чекає солідний
прибуток. Більше часу приділяйте особистому
життю. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Від того, як ви сплануєте тиждень, залежить, чи встигнете завершити
важливі справи. Постарайтеся стримувати емоції — у цей момент вони
будуть тільки заважати. У вихідні
не переборщіть із вихованням та критикою. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — вівторок.
КОЗЕРІГ. Імовірні відрядження,
які відволічуть від деяких проблем.
Ви занадто багато на себе звалили — краще переглянути грандіозні
плани, об’єктивно оцінивши свої сили.
У вихідні, вирішуючи важливі питання, прислухайтеся до порад близьких. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — четвер.
ВОДОЛІЙ. Скористайтеся допомогою колег. Постарайтеся не метушитися, інакше недовго зробити
помилку в серйозній справі. У вас
вийде зруйнувати старе, звільнивши
місце для нового. У вихідні будьте толерантними у спілкуванні з оточуючими. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
РИБИ. Вам доведеться добре
потрудитися. Зате з’являться хороші перспективи, які дадуть змогу
добитися прихильності начальства.
Ви встигнете завершити справи, які
нагромадилися. Вихідні порадують гучною
вечіркою у колі друзів. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — вівторок.

Р Е К Л А М А

СЕРЕДА, 22 ГРУДНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Відтінки України 06:30 М/с
«Пінгвиня Пороро» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:35, 02:10, 05:10 Новини
07:05 Енеїда 08:05, 00:25 Т/с
«Шетланд» 09:10 Телепродаж
09:40 Т/с «Любов та помста»
10:35 Д/с «Дикуни. Дикі забави
в зоопарку Сан-Дієго» 11:00
Прозоро: про соціальне 12:00,
18:20 Соціальне ток-шоу
«По-людськи» 13:10, 01:25
Прозоро: про актуальне 14:00
UA: Фольк. Спогади 15:10, 21:45,
00:10, 05:45 Спорт 15:20 Д/ф
«Бовсунівські бабусі» 16:30,
23:00 Д/с «Дикі тварини» 17:00
Прозоро: про головне 19:10 Д/ц
«10 днів незалежності України»
19:55 Д/ц «Дикі острови» 22:00
Полюси 02:45 Роздивись 03:10
Д/ф «Гідра» 04:20 Про батьків
і синів

1+1
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»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.55 Т/с «Свати - 7» (12+)
23.00, 23.55 Х/ф «Я, РОБОТ»
(16+)
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій
дня»

Програма телепередач на 20 — 26 грудня
ПОНЕДІЛОК, 20 ГРУДНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05 Відтінки
України 06:30 М/с «Пінгвиня
Пороро» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:05,
02:20, 05:25 Новини 07:05 Енеїда
08:05, 00:40 Т/с «Шетланд» 09:10
Телепродаж 09:40 Т/с «Любов та
помста» 10:35 Д/с «Дикуни. Дикі
забави в зоопарку Сан-Дієго» 11:00
Прозоро: про соціальне 12:00,
18:20 Соціальне ток-шоу «Полюдськи» 13:10, 01:40 Прозоро:
про актуальне 14:00 UA:Фольк.
Спогади 15:10, 21:35, 00:30, 02:45,
05:50 Спорт 15:20 Концерт «Кобза»
16:25 Буковинські загадки 16:30
Д/с «Світ дикої природи» 17:00
Прозоро: про головне 19:10 Д/ц
«10 днів незалежності України»
19:55 Д/ц «Дикі острови» 21:45
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:30 Перша
шпальта 02:55 Роздивись 03:20
Д/ф «З України до Голлівуду» 04:35
Майже святий

СТБ
05.20 Т/с «Комісар Рекс»
08.05, 11.50 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
12.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Швабра» (16+)
23.05 Т/с «Ніконов і Ко» (16+)

ICTV

06.25 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.25 Надзвичайні новини
10.05 Громадянська оборона
11.10, 13.15 Х/ф
КУЛЕНЕПРОБИВНИЙ»
(16+)
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День
13.25, 16.15, 21.30 Т/с «Пес» (16+)
17.45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ 2» (16+)
20.20 Хто хоче стати мільйонером?
Ігрове шоу
1+1
21.10 Факти. Вечір
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок 22.45 Свобода слова
з 1+1»
НОВИЙ КАНАЛ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
06.00, 07.10 «Kids time»
«Телевізійна служба новин» 06.05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
09.25, 10.20 «Життя відомих людей 07.15 «Орел і решка»
2021»
09.25 Т/с «Надприродне» (16+)
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
10.10 Х/ф «ПАСТКА ДЛЯ
БАТЬКІВ»
14.45, 17.10 Т/с «Величне століття.
12.55 Х/ф «ІЛЮЗІЯ ОБМАНУ»
Роксолана»
(16+)
20.43 «Проспорт»
15.10 Х/ф «ІЛЮЗІЯ ОБМАНУ
20.45, 21.55 Т/с «Свати - 7» (12+)
2» (12+)
23.00, 23.55 Х/ф «СКАРБИ НАЦІЇ»
17.50 Т/с «Будиночок на щастя»
(16+)
19.00 «Пекельна кухня»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій
20.20 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
дня»
ЛЕВ, ЧАКЛУНКА ТА
ІНТЕР
ЧАРІВНА ШАФА»
23.30 Х/ф «ЛЕМОНІ СНІКЕТ: 33
05:15, 22:05 «Слідство вели... з
ЛИХА» (16+)
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
МЕГА
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
ІНТЕРом» 10:05, 18:00, 19:00, 04:15 06:10, 15:05, 04:50 Сіяя: з нами у
дику природу
Ток-шоу «Стосується кожного»
07:10, 03:45 Правила виживання
12:25 Х/ф «КОЛИШНЯ З ТОГО
08:05 Страх у твоєму домі
СВІТУ» 14:30 «Вещдок» 16:05
«Жди меня. Україна» 20:00, 01:55 09:00 Скептик
10:00, 02:50 Речовий доказ
«Подробиці» 21:00 «Вещдок.
11:10, 21:50 У пошуках інновацій
Большое дело» 23:50 Х/ф
12:10 Скарб.UA
«КОНАН-ВАРВАР» 02:25 Т/с «Її
13:10 Божевільний світ
чоловіки»
14:05 Неймовірні винаходи
16:05 Таємниці акул
УКРАЇНА
17:05, 23:40 НАСА: нез’ясоване
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
18:00, 01:40 Фантастичні історії
Україною
19:00 Україна: забута історія
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
19:55 Дике виживання
Сьогодні
20:55 Апокаліпсис: Нескінченна
війна
09.00 Мисливці за дивами
10.00 Агенти справедливості (12+) 22:40 Політ над Землею
02:50 Брама часу
14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий
охоронець» (12+)
К-1
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
06.30 «TOP SHOP»
21.00 Т/с «Ігри дітей старшого
08.00 М/с «Юху та його друзі»
віку» (12+)
08.35 «Ух ти show»
23.10 Т/с «Сукня з маргариток»
08.50, 18.00 «Орел і Решка.
(16+)

ВІВТОРОК, 21 ГРУДНЯ

Перезавантаження»
09.50 «Орел і Решка. Навколо світу»
10.45 «Орел і Решка. Морський
сезон»
11.35, 21.00 «Інше життя»
12.35 Х/ф «БУНТАРКА»
14.30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
20.00 «Мам, я роблю бізнес!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.45 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
РОЗГРОМ» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
06.10 Т/с «Козирне місце» (16+)
09.55 Х/ф «КІКБОКСЕР» (16+)
11.50 Х/ф «ХИЖАКИ» (16+)
13.55 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Гроші 2021»
20.20 Т/с «Опер за викликом-5»
(16+)
22.10 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 10.00, 19.30 Топ-матч
06.10 Дженоа - Салернітана. Кубок
Італії 08.10 «FAN TALK» 10.15 Колон
- Рівер Плейт. Трофей чемпіонів
Суперліги Аргентини 12.30, 19.20
Yellow 12.40 Бенфіка - Спортінг
(К). Кубок португальської ліги
14.30 Огляд 2-го раунду. Кубок
Італії 15.00, 19.00, 22.30 Футбол
NEWS 15.20 Ред Стар - Монако.
Кубок Франції 17.10 Феєнорд
- Аякс. Чемпіонат Нідерландів
19.45 Фенербахче - Бешикташ.
Чемпіонат Туреччини 21.35
Чемпіонат Нідерландів. Огляд туру
22.50 Валвейк - ПСВ. Чемпіонат
Нідерландів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»
10.30 Х/ф «Підняти перископ»
12.30, 18.00, 04.00 4 весілля
14.00 Богиня шопінгу. Битва
блондинок
15.00, 05.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 01.45, 03.25 Одного разу під
Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Батько рулить 3»
00.30 Т/с «Батько рулить 4»
02.15 Одного разу в Одесі
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.45 «Top Shop» 06.05
«Таємниці світу» 07.35 Х/ф «Через
Гобі та Хінган» 10.50, 21.15 Т/с
«Менталіст» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 03.00 «Свідок» 13.00, 19.30
Т/с «CSI: Маямі» (16+) 14.45, 23.00
Т/с «Примари» (16+) 17.00, 03.20,
04.00 «Випадковий свідок» 18.20,
03.25 «Свідок. Агенти» 00.55 Х/ф
«Сінг-Сінг» (16+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Відтінки України 06:30 М/с
«Пінгвиня Пороро» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:35, 02:10, 05:10 Новини 07:05
Енеїда 08:05, 00:25 Т/с «Шетланд»
09:10 Телепродаж 09:40 Т/с
«Любов та помста» 10:35 Д/с
«Дикуни. Дикі забави в зоопарку
Сан-Дієго» 11:00 Прозоро: про
соціальне 12:00, 18:20 Соціальне
ток-шоу «По-людськи» 13:10
Прозоро: про актуальне 14:00,
03:25 UA: Фольк. Спогади 15:10,
21:45, 00:10, 02:45, 05:45 Спорт
15:20 Концерт. Квартет Гетьман
16:25 Буковинські загадки 16:30
Д/с «Світ дикої природи» 17:00
Прозоро: про головне 19:10 Д/ц
«10 днів незалежності України»
19:55 Д/ц «Дикі острови» 22:00
Полюси 23:00 Бігус Інфо 01:25
Д/ф «Кіноперформанс. Народний
Малахій!» 03:00 Роздивись 04:20
Дафна: занадто гостре перо

1+1
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»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.50 Т/с «Свати - 7» (12+)
23.00, 23.55 Х/ф «СКАРБИ НАЦІЇ:
КНИГА ТАЄМНИЦЬ»
(16+)
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій
дня»

23.10 Т/с «Сукня з маргариток»
(16+)

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Т/с «Комісар Рекс»
07.55, 11.50 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
12.05, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Швабра» (16+)
23.05 Т/с «Ніконов і Ко» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10, 20.20 Громадянська
оборона
11.10, 13.10 Х/ф «ЧОРНА ДІРА»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.10, 21.20 Т/с «Пес» (16+)
16.50 Т/с «Дільничний з ДВРЗ 2» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.45 Т/с «Закляті друзі» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
07.15 «Орел і решка»
09.15 Т/с «Надприродне» (16+)
12.45 «Суперінтуїція»
14.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Екси» (16+)
21.00 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ПРИНЦ КАСПІАН»

МЕГА

06:00 Містична Україна
06:50, 03:40 Правила виживання
ІНТЕР
07:50 Страх у твоєму домі
08:50 Скептик
05:00 «Телемагазин» 05:30,
22:05 «Слідство вели... з Леонідом 09:50, 01:35 Речовий доказ
Каневським» 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 21:45 У пошуках інновацій
12:00, 17:40 Новини 07:10, 08:10, 12:00 Скарб.UA
13:00 Божевільний світ
09:20 «Ранок з ІНТЕРом» 10:00
14:00 Неймовірні винаходи
«Корисна програма» 12:25 Х/ф
15:00, 04:45 Сіяя: з нами у дику
«ПІСЛЯ ВЕСІЛЛЯ» 14:40, 15:40
«Вещдок» 16:25 «Вещдок. Особый природу
16:00 Таємниці акул
случай» 18:00, 19:00, 04:10 Токшоу «Стосується кожного» 20:00, 17:00, 23:35 НАСА: нез’ясоване
01:40 «Подробиці» 21:00 «Вещдок. 18:00, 00:35 Фантастичні історії
Большое дело» 23:50 Х/ф «АРТУР 18:55 Україна: забута історія
І МЕРЛІН: ЛИЦАРІ КАМЕЛОТА» 19:50 Дике виживання
02:10 Т/с «Її чоловіки»
20:50 Апокаліпсис: Нескінченна
війна
УКРАЇНА
22:35 Політ над Землею
02:45 Брама часу
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
К-1
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
06.30 «TOP SHOP»
Сьогодні
08.00 М/с «Юху та його друзі»
09.00 Мисливці за дивами
10.00 Агенти справедливості (12+) 08.35 «Ух ти show»
08.50 Т/с «Дикий ангел»
14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий
09.40 «Мам, я роблю бізнес!»
охоронець» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна» 10.30 «Орел і Решка. Морський
сезон»
21.00 Т/с «Ігри дітей старшого
11.30, 17.10 «Орел і Решка.
віку» (12+)

Перезавантаження»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
20.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
06.15 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)
08.05 Х/ф «КІКБОКСЕР-2» (16+)
09.55 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
12.00 Т/с «Ангели-2» (16+)
14.00 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Джедаі 2021»
20.25 Т/с «Опер за викликом-5»
(16+)
22.20 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 12.10, 23.55 Топматч 06.10 Удінезе - Кротоне.
Кубок Італії 08.10 Лілль - Осер.
Кубок Франції 10.00, 15.00,
19.00, 22.45 Футбол NEWS 10.20
Феєнорд - Аякс. Чемпіонат
Нідерландів 12.15 Порту - Ріу Аве.
Кубок португальської ліги 14.05
Чемпіонат Нідерландів. Огляд туру
15.20 Ренн - Лор-ян. Кубок Франції
17.10 Фенербахче - Бешикташ.
Чемпіонат Туреччини 19.20
Yellow 19.30 Фені Ольнуа - ПСЖ.
Кубок Франції 21.15 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру 21.55 LIVE.
АЗ Алкмаар - Гронінген. Чемпіонат
Нідерландів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»
10.30 Х/ф «Обережно! Предки
в хаті»
12.30, 18.00, 04.00 4 весілля
14.00 Богиня шопінгу. Битва
блондинок
15.00, 05.00 Зірки, чутки та
галлівуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 01.45, 03.25 Одного разу
під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Батько рулить 4»
02.15 Одного разу в Одесі
05.50 Корисні підказки

НТН
06.15 «Свідок. Агенти» 07.50,
17.00, 03.05, 03.45 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 02.35 «Свідок» 09.00 Х/ф
«Акселератка» 10.45, 21.15 Т/с
«Менталіст» (16+) 13.00, 19.30
Т/с «CSI: Маямі» (16+) 14.45,
23.00 Т/с «Примари» (16+) 18.20,
03.15 «Будьте здоровi» 00.45
«Легенди карного розшуку» 04.45
«Top Shop»

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин» 05:30,
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,
11:00 «Корисна програма» 12:25
Х/ф «НАРЕЧЕНА-ВТІКАЧКА»
14:40, 15:40 «Вещдок» 16:30
«Вещдок. Особый случай» 18:00,
19:00, 04:15 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20:00, 02:30
«Подробиці» 21:00 «Вещдок.
Большое дело» 23:50 Х/ф
«КАПІТАН АЛАТРІСТЕ» 03:00
Х/ф «ПІДКИДЬОК»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Мисливці за дивами
10.00 Агенти справедливості
(12+)
14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий
охоронець» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Ігри дітей старшого
віку» (12+)
23.10 Х/ф «ВЕСІЛЬНА СУКНЯ»
(12+)

СТБ
05.30 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Т/с «Комісар Рекс»
08.50, 11.50 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
15.35, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Швабра» (16+)
23.05 Т/с «Ніконов і Ко» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Громадянська оборона
10.45, 13.25 Х/ф «КАВАЛЕРІЯ»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20, 21.25 Т/с «Пес»
(16+)
17.45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ 2» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Хто хоче стати
мільйонером? Ігрове шоу
23.50 Т/с «Закляті друзі» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 «Kids time»
06.05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
07.20 «Орел і решка»
09.20 Т/с «Надприродне» (16+)
12.45 «Суперінтуїція»
14.50 Х/ф «ЛУСКУНЧИК
І ЧОТИРИ

КОРОЛІВСТВА»
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
19.00 «Діти проти зірок»
20.50 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ
КАМІНЬ»
23.50 Х/ф «РОГИ» (18+)

МЕГА
06:00 Містична Україна
06:45, 03:45 Правила виживання
07:50 Страх у твоєму домі
08:50 Скептик
09:50, 01:40 Речовий доказ
11:00 У пошуках інновацій
12:00 Скарб.UA
12:50 Божевільний світ
13:50 Неймовірні винаходи
14:50, 04:50 Сіяя: з нами у дику
природу
15:50 Таємниці акул
16:50, 23:40 НАСА: нез’ясоване
17:50, 00:40 Фантастичні історії
18:50 Україна: забута історія
19:50 Дике виживання
20:50 Таємнича світова війна
21:50 Мегааеропорт зсередини
22:40 Політ над Землею
02:50 Брама часу
05:20 Дикі тварини

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.50 Т/с «Дикий ангел»
09.30, 20.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
10.30 «Орел і Решка. Морський
сезон»
11.30, 17.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13.30, 21.00 «Інше життя»
14.30 Т/с «Беверлі Хілс 90210»
15.20 Х/ф «ЯКЩО ТІЛЬКИ»
(16+)
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

2+2
06.00 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)
07.50 Х/ф «КІКБОКСЕР-3»
(16+)
09.45 Х/ф «ВУЛКАН»
11.50 Т/с «Ангели-2» (16+)
13.50, 19.25 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
20.15 Т/с «Опер за викликом-5»
(16+)
22.05 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Кальярі - Читаддела. Кубок Італії
08.10 «FAN TALK» 10.00, 15.00,
19.00, 22.45 Футбол NEWS 10.20
Адана Демірспор - Галатасарай.
Чемпіонат Туреччини 12.10
Чемпіонат Туреччини. Огляд
туру 12.50 Колон - Рівер Плейт.
Трофей чемпіонів Суперліги
Аргентини 14.50, 23.55 Yellow
15.20 Париж - Ліон. Кубок Франції
17.10 АЗ Алкмаар - Віллем II.
Чемпіонат Нідерландів 19.20
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
туру 20.10 Алтай - Трабзонспор.
Чемпіонат Туреччини 21.55
LIVE. Аякс - Фортуна. Чемпіонат
Нідерландів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»
10.30 Х/ф «Управління гнівом»
(16+)
12.30, 18.00, 04.00 4 весілля
14.00 Богиня шопінгу. Битва
блондинок
15.00, 05.00 Зірки, чутки та
галлівуд
16.00 Панянка-селянка
19.00, 01.45, 03.25 Одного разу
під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Батько рулить 4»
02.15 Одного разу в Одесі
05.50 Корисні підказки

НТН
06.30 «Будьте здоровi» 07.55,
17.00, 03.20, 03.55 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 02.50 «Свідок» 09.00 Х/ф
«Безсмертний гарнізон» 10.55,
21.15 Т/с «Менталіст» (16+)
13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
(16+) 14.50, 23.00 Т/с «Примари»
(16+) 18.20, 03.25 «Вартість
життя» 00.55 «Легенди карного
розшуку» 04.45 «Top Shop»

ЧЕТВЕР, 23 ГРУДНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Відтінки України 06:30 М/с
«Пінгвиня Пороро» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:35, 02:10, 05:10 Новини 07:05
Енеїда 08:05, 00:25 Т/с «Шетланд»
09:10 Телепродаж 09:40 Т/с
«Любов та помста» 10:35 Д/с
«Дикуни. Дикі забави в зоопарку
Сан-Дієго» 11:00 Прозоро: про
соціальне 12:00, 18:20 Соціальне
ток-шоу «По-людськи» 13:10,
01:25 Прозоро: про актуальне
14:00 UA: Фольк. Спогади 15:10,
21:45, 00:10, 02:45, 05:45 Спорт
15:20 Концерт. Арсен Мірзоян
16:30, 20:20 Д/с «Дикі тварини»
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/ц «10 днів незалежності
України» 22:00 Полюси 23:00
Схеми. Корупція в деталях 03:05
Роздивись 03:25 Д/ф «Хто
створив Змієві Вали?» 04:20
Кубинські мрії

1+1
05.35 «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»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20.33 «Проспорт»
20.35 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати - 7» (12+)
21.45 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
ШУРИКА»
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подій
дня»
23.55 Х/ф «ТЕРМІНАЛ» (16+)

случай» 18:00, 19:00, 03:50
Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00, 02:25 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Большое дело»
23:50 Х/ф «ІСТОРІЯ ДЕВІДА
КОППЕРФІЛЬДА» 02:55
«Мультфільм»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Мисливці за дивами
10.00 Агенти справедливості (12+)
14.10, 15.30, 17.00 Т/с «Дитячий
охоронець» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Ігри дітей старшого
віку» (12+)
23.10 Слідами міського голови.
Львів. За фасадом
23.50 Гучна справа

СТБ
05.30 Т/с «Коли ми вдома»
06.00 Т/с «Комісар Рекс»
08.55, 11.50 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
12.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
15.35, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «СуперМама» (12+)
20.15, 22.50 Т/с «Швабра» (16+)
23.05 Т/с «Ніконов і Ко» (16+)

П’ЯТНИЦЯ, 24 ГРУДНЯ
14.25 Х/ф «ЧАРЛІ ТА
ШОКОЛАДНА
ФАБРИКА»
16.50 Т/с «Будиночок на щастя»
21.00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ТАЄМНА КІМНАТА»

МЕГА
06:00 Містична Україна
06:50, 03:45 Правила виживання
07:50 Страх у твоєму домі
08:50 Скептик
09:50, 01:40 Речовий доказ
11:00, 21:50 Мегааеропорт
зсередини
11:55 Скарб.UA
12:55 Справжня гра престолів
13:55 Неймовірні винаходи
14:55 Сіяя: з нами у дику природу
15:55 Таємниці акул
16:55, 23:40 НАСА: нез’ясоване
17:55, 00:40 Фантастичні історії
18:50 Україна: забута історія
19:50 Дике виживання
20:50 Таємнича світова війна
22:40 Політ над Землею
02:50 Брама часу
04:50 Гарячі точки. Борнео

К-1

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.50 Т/с «Дикий ангел»
09.40, 20.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
10.40 «Орел і Решка. Морський
сезон»
ICTV
11.30, 18.10 «Орел і Решка.
06.30 Ранок у великому місті
Перезавантаження»
08.45 Факти. Ранок
13.30, 21.00 «Інше життя»
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
14.30 Х/ф «ЯКЩО ТІЛЬКИ»
10.15 Громадянська оборона
(16+)
11.20, 13.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2»
16.15 Х/ф «МАТРИЦЯ ЧАСУ»
(16+)
(12+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.10, 21.20 Т/с «Пес» (16+) 22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
16.50 Т/с «Дільничний з ДВРЗ 2+2
2» (16+)
18.45,
21.05
Факти.
Вечір
06.00
«Джедаі
2020»
ІНТЕР
20.20 Анти-зомбі
06.25 Т/с «CSI: Місце злочину»
05:00, 04:45 «Телемагазин»
23.45 Т/с «Закляті друзі» (16+)
(16+)
05:30, 22:05 «Слідство вели... з
08.15 Х/ф «КОН ЕКСПРЕС» (16+)
Леонідом Каневським» 07:00,
НОВИЙ КАНАЛ
10.10 Х/ф «СЛІДОПИТ» (16+)
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
06.00,
07.40 «Kids time»
12.10 Т/с «Ангели-2» (16+)
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
06.05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
14.05 «Загублений світ»
ІНТЕРом» 10:00, 11:00 «Корисна
17.55 «Секретні матеріали»
програма» 12:25 Х/ф «КОХАННЯ 07.45 «Орел і решка»
НЕ ЗА СЦЕНАРІЄМ» 14:40, 15:35 09.55 Т/с «Надприродне» (16+)
18.15 «Спецкор»
12.30,
19.00
«Хто
зверху?»
(12+)
«Вещдок» 16:25 «Вещдок. Особый
18.50 «Джедаі»

19.25 «Воїни доріг»
20.20 Т/с «Опер за викликом-5»
(16+)
22.10 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 14.55, 19.20, 21.40
Топ-матч 06.10 Фіорентина Беневенто. Кубок Італії 08.10
Париж - Ліон. Кубок Франції
10.00, 15.00, 19.00, 22.20 Футбол
NEWS 10.20 Геренвен - Феєнорд.
Чемпіонат Нідерландів 12.10
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
туру 13.05 Фатіх Карагюмрюк Фенербахче. Чемпіонат Туреччини
15.20 Каса Піа - Спортінг. 1/8
фіналу. Кубок Португалії 17.10
Аякс - Фортуна. Чемпіонат
Нідерландів 19.40 LIVE. ПСВ - Гоу
Ехед Іглз. Чемпіонат Нідерландів
20.15, 23.30 Yellow 21.50 Огляд
2-го раунду. Кубок Італії 22.40 LIVE.
Порту - Бенфіка. 1/8 фіналу. Кубок
Португалії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с «#ЯЖЕБАТЬ»
11.30 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
13.00 Богиня шопінгу. Битва
блондинок
15.00, 05.00 Зірки, чутки та
галлівуд
16.00 Панянка-селянка
18.00, 04.00 4 весілля
19.00, 01.45, 03.25 Одного разу
під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Сімейка У
00.00 Т/с «Батько рулить 4»
02.15 Одного разу в Одесі
05.50 Корисні підказки

НТН
06.15 «Вартість життя» 07.50,
17.00, 03.10, 03.45 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 02.40 «Свідок» 09.00 Х/ф
«Скринька Марії Медічі» 10.45,
21.15 Т/с «Менталіст» (16+) 13.00,
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
14.45, 23.00 Т/с «Примари» (16+)
18.20, 03.15 «Правда життя»
00.50 «Легенди карного розшуку»
04.45 «Top Shop»

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
04:35 Енеїда 07:00, 08:00,
09:00, 21:00, 00:10, 02:20, 05:35
Новини 07:05 М/с «Пінгвиня
Пороро» 07:30 Д/с «Світ
дикої природи» 08:05, 09:45
Невідомі Карпати 08:20 Відтінки
України 09:10 Телепродаж
10:00 Різдвяна Свята Меса
Римсько-Католицької Церкви в
Україні 11:30 Д/ф «Бовсунівські
бабусі» 12:40 Міста та місткечка
13:00 Різдвяне привітання і
Апостольське благословення
для Риму і цілого світу «Urbi
et Orbi» Святішого Отця
Франциска з площі св. Петра
в Римі 13:30 Х/ф «ПОРУЧ З
ІСУСОМ: ХОМА» 15:15 Країна
пісень 16:30 Концерт. Тетяна
Піскарьова 17:30 Д/с «Боротьба
за виживання» 18:30 Х/ф
«САМОТНІСТЬ У МЕРЕЖІ»
21:25 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО НА РІЗДВО»
23:10 Д/ц «НЛО: Загублені
свідчення» 00:35 Х/ф «ВЕСЕЛІ
ЖАБОКРИЧІ» 01:50 Бігус Інфо
02:45 Торговці мріями 03:35
#ВУКРАЇНІ 04:05<
$> Д/с «Дикі тварини»

1+1
06.00, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Вечірній квартал 2021»
22.15 «Жіночий квартал 2021»
23.40 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:15 «Орел і Решка. Зірки»
07:10 Х/ф «ПАТРІК» 09:00
«Готуємо разом. Домашня
кухня» 10:00 «Все для тебе»
11:00 «Корисна програма»
12:00 Х/ф «У ДЖАЗІ ТІЛЬКИ
ДІВЧАТА» 14:30 Х/ф «ЗА

ДВОМА ЗАЙЦЯМИ» 16:00 Х/ф
«КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
17:30, 20:30 Т/с «Кентервільский
привид» 20:00, 02:15
«Подробиці» 22:30 «Творчий
вечір Валерія Меладзе» 00:25
Х/ф «ЦЕ Я» 02:45 «Подорожі
в часі» 03:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

УКРАЇНА
08.30 Зірковий шлях
10.30 Т/с «Сашина справа» (12+)
14.30, 15.20 Т/с «Сімейний
портрет» (12+)
15.00, 19.00 Сьогодні
20.00 Головна тема
21.00 Шоу Маска - 2 Фінал
23.20 Різдвяні зустрічі з
Михайлом Поплавським

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.30 Х/ф «КЛУБ ПЕРШИХ
ДРУЖИН» (16+)
07.50 «Неймовірна правда про
зірок»
10.55 Т/с «Швабра» (16+)
19.00 «Україна має талант»
22.00 «МастерШеф» (12+)

ICTV
05.40 Громадянська оборона
06.40 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРИ-4:
ЧАС ВИМИРАННЯ»
(16+)
09.55, 13.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРИ:
ОСТАННІЙ ЛИЦАР»
(16+)
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ»
(16+)
16.30 Х/ф «БАМБЛБІ» (12+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «МЕГ» (12+)
21.15 Х/ф «РЕМПЕЙДЖ» (16+)
23.35 Х/ф «ЩОСЬ» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «Хто проти блондинок?»
(12+)

1+1
06.00 «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»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45, 17.10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20.13 «Проспорт»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 «Ліга сміху 2021. Зимовий
кубок»
23.10 «Таємничі манускрипти»
з циклу «Україна.
Повернення своєї
історії»

ІНТЕР
05:15, 23:05 «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, 11:00
«Корисна програма» 12:25 Х/ф
«ПІДМІНА НА РІЗДВО» 14:30,
15:30, 00:55 «Вещдок» 16:25
«Вещдок. Особый случай» 18:00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00, 03:55 «Подробиці» 21:00
Х/ф «ДО ЗУСТРІЧІ З ТОБОЮ»
04:30 «Мультфільм» 04:45
«Телемагазин»

19.00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
В’ЯЗЕНЬ АЗКАБАНУ»
(16+)
21.45 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
КУБОК ВОГНЮ»

МЕГА

06:00 Містична Україна
06:50, 03:45 Правила
виживання
07:50 Страх у твоєму домі
УКРАЇНА
08:50 Скептик
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
09:50, 01:40 Речовий доказ
Україною
11:00, 21:50 Мегааеропорт
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 зсередини
11:50 Теорія Змови
Сьогодні
12:50 Справжня гра престолів
09.00 Зірковий шлях
13:50 Неймовірні винаходи
10.15 Т/с «Людина без серця»
14:50 Сіяя: з нами у дику
(12+)
природу
14.20, 15.30 Т/с «Переклад не
15:50 Політ над Землею
потрібен» (16+)
20.15, 23.10 Т/с «Тінь минулого» 16:50, 23:40 НАСА: нез’ясоване
17:50, 00:40 Фантастичні історії
(12+)
18:50 Україна: забута історія
19:50 Дике виживання
СТБ
20:50 Таємнича світова війна
05.25 Т/с «Коли ми вдома»
22:40 Мадагаскар
06.45, 19.00, 22.50 «Холостячка 02:50 Брама часу
Злата Огнєвіч» (12+)
04:45 Гарячі точки
10.30, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с
«Сліпа» (12+)
К-1
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
06.30 «TOP SHOP»
«Вікна-Новини»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
23.35 «Битва екстрасенсів»
08.25 «Ух ти show»
(16+)
09.00 Т/с «Дикий ангел»
09.50, 20.00 «Орел і Решка.
ICTV
Навколо світу»
06.30 Ранок у великому місті
10.50 «Орел і Решка. Морський
08.45 Факти. Ранок
сезон»
09.15, 19.25 Надзвичайні
11.45 «Орел і Решка.
новини
Перезавантаження»
10.15, 20.10, 21.30 Дизель-шоу 13.35, 21.00 «Інше життя»
(12+)
14.30 Х/ф «МАТРИЦЯ ЧАСУ»
11.45, 13.15, 17.35, 23.00 Скетч(12+)
шоу «На трьох» (16+)
16.15 Х/ф «ЯК ВИЙТИ ЗАМІЖ
12.45, 15.45 Факти. День
ЗА ЗА МIЛЬЯРДЕРА»
13.25, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
18.10 Х/ф «ПАРАЛЕЛЬНІ
18.45 Факти. Вечір
СВІТИ»
22.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 08.15 «Kids time»
06.05 Х/ф «КУДЛАТИЙ ТАТО»
08.20 «Пекельна кухня»
09.55 «Екси» (16+)
11.55 «Діти проти зірок»
13.45 Х/ф «ВАРТОВІ
ГАЛАКТИКИ» (16+)
16.05 Х/ф «ВАРТОВІ
ГАЛАКТИКИ 2» (12+)

2+2
06.00 «Джедаі 2020»
08.20 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)
10.10 Х/ф «ПОМПЕЇ» (16+)
12.10 Т/с «Ангели-2» (16+)
14.00 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»

18.50 «Джедаі»
19.25 Х/ф «БЮРО
ЛЮДЯНОСТІ» (16+)
21.15 Х/ф «ГОЛОДНИЙ
КРОЛИК АТАКУЄ»
(16+)
23.20 Х/ф «СНІГОВИК» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 14.40, 22.05
Топ-матч 06.10 Верона - Емполі.
Кубок Італії 08.10 Адана
Демірспор - Галатасарай.
Чемпіонат Туреччини 10.00,
15.00, 19.00, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 22.20 Yellow 10.30,
22.50 Візела - Брага. 1/8 фіналу.
Кубок Португалії 12.20 Огляд
2-го раунду. Кубок Італії 12.50
ПСВ - Гоу Ехед Іглз. Чемпіонат
Нідерландів 15.20 Порту Бенфіка. 1/8 фіналу. Кубок
Португалії 17.10 Геренвен Феєнорд. Чемпіонат Нідерландів
19.20 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру. Прем’єра 20.15
Бешикташ - Гезтепе. Чемпіонат
Туреччини

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 М/ф «Історія іграшок»
10.15 М/ф «Історія іграшок 2»
12.00 М/ф «Історія іграшок 3»
14.00, 05.00 Зірки, чутки та
галлівуд
16.00 Панянка-селянка
18.00, 04.00 4 весілля
19.00, 00.00, 01.00, 03.25
Одного разу під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 Т/с «Батько рулить 4»
00.30 Сімейка У
02.15 Одного разу в Одесі
05.50 Корисні підказки

НТН
06.15 «Правда життя» 07.50,
17.00, 03.10, 03.45 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 02.40 «Свідок» 09.00
Х/ф «Старий знайомий»
10.45, 21.15 Т/с «Менталіст»
(16+) 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі» (16+) 14.50, 23.00 Т/с
«Примари» (16+) 18.20, 03.15
«Таємниці світу» 00.50 «Легенди
карного розшуку» 04.45 «Top
Shop»

НЕДІЛЯ, 26 ГРУДНЯ

СУБОТА, 25 ГРУДНЯ
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
04:40 Відтінки України 06:30
М/с «Пінгвиня Пороро» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
19:30, 00:40, 02:10, 05:10 Новини
07:05 Невідомі Карпати 07:30
Геолокація: ВОЛИНЬ 08:05 Т/с
«Шетланд» 09:10 Телепродаж
09:40 Т/с «Любов та помста»
10:35 Д/с «Дикуни. Дикі забави
в зоопарку Сан-Дієго» 11:00
Прозоро: про соціальне 12:00,
18:20 Соціальне ток-шоу «Полюдськи» 13:10, 01:30 Прозоро:
про актуальне 14:00 UA: Фольк
15:10, 20:15, 01:15, 02:45, 05:45
Спорт 15:20 Концерт. Ніна
Матвієнко та Дмитро Андрієць
16:30 Д/с «Дикі тварини» 17:00
Прозоро: про головне 19:10 Д/ц
«10 днів незалежності України»
20:30 Нічна Різдвяна Літургія
під проводом Святішого Отця
Франциска в базиліці святого
Петра 22:00 Х/ф «ПОРУЧ З
ІСУСОМ: ХОМА» 23:50 Д/ц
«НЛО: Загублені свідчення»
03:00 Суспільно-по
літичне ток-шоу «Зворотний
відлік»

08.00, 10.00 «Kids time»
08.05 М/ф «Ми - монстри»
10.05 «Орел і решка. Земляни»
12.00 «Хто зверху?» (12+)
14.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ»
16.10 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ЛЕВ, ЧАКЛУНКА ТА
ЧАРІВНА ШАФА»
19.00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР ТА
ОРДЕН ФЕНІКСА»
21.55 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
ТА НАПІВКРОВНИЙ
ПРИНЦ»

МЕГА
06:00, 02:00 Містична Україна
07:00 Випадковий свідок
09:30 Речовий доказ
10:40, 17:10 У пошуках істини
12:10, 00:00 Фантастичні історії
13:10 Стежина війни
14:10 Мисливці за скарбами
16:15 Найекстремальніший
19:00 Політ над Землею
21:00 Ритуали
23:00 Справжня гра престолів
01:00 Сіяя: з нами у дику
природу
03:00 Скептик

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
10.30 Х/ф «ЯК ВИЙТИ ЗАМІЖ
ЗА ЗА МIЛЬЯРДЕРА»
12.15 Х/ф «ПАРАЛЕЛЬНІ
СВІТИ»
14.15 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
09.00 «Віпи і топи»
10.55 «Загублений світ»
13.00 Х/ф «СЛІДОПИТ» (16+)
15.00 Х/ф «НЕ ВИХОДЬ»
17.10 Х/ф «НА МЕЖІ»
19.25 Х/ф «ПРИВИД» (16+)
22.05 Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ
ХИЖАКА» (18+)
23.55 Х/ф «ВТРАЧЕНИЙ
СКАРБ» (16+)

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

06.00, 08.00, 10.00, 19.55 Топматч 06.10 Сампдорія - Торіно.
Кубок Італії 08.10 Фені Ольнуа
- ПСЖ. Кубок Франції 10.10,
21.55 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру 11.05 Аякс - Фортуна.
Чемпіонат Нідерландів 12.50,
17.15 Чемпіонат Туреччини. Огляд
туру 13.30 Колон - Рівер Плейт.
Трофей чемпіонів Суперліги
Аргентини 15.30 Візела - Брага.
1/8 фіналу. Кубок Португалії
17.55 LIVE. Трабзонспор Істанбул Башакшехір. Чемпіонат
Туреччини 18.45 Yellow 20.05 АЗ
Алкмаар - Гронінген. Чемпіонат
Нідерландів 22.50 Бешикташ Гезтепе. Чемпіонат Туреччини

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
04:10 Енеїда 07:00, 08:00, 08:55,
15:00, 18:00 Новини 07:05 М/с
«Пінгвиня Пороро» 07:30 Д/с
«Світ дикої природи» 08:20 Д/с
«Суперчуття» 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 Поки
Бог не бачить 15:10 Країна
пісень 16:25 Наталя Фаліон та
«Лісапетний батальйон». Великий
Різдвяний концерт 17:30 Д/с
«Боротьба за виживання» 18:15,
23:45 Д/с «Особливий загін. Супер
чуття» 19:10 Х/ф «ПОЇЗДКА В
СІЕТЛ» 21:00, 00:40, 02:20, 05:05
Тиждень на Суспільному 22:00
Х/ф «РІЗДВЯНІ ДЗВІНОЧКИ»
01:30 Д/с «Дикі тварини» 03:10
Продам роботу. Дорого

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Моя жахлива няня»
11.15 Х/ф «Моя жахлива няня:
Великий бум»
13.15, 00.30, 03.45 Одного разу
під Полтавою
17.15 М/ф «У пошуках Немо»
19.15 М/ф «Шрек назавжди»
21.00 Х/ф «Подарунок на
Різдво»
22.45 Х/ф «Подарунок на
Різдво 2»
03.15 Танька і Володька
04.15 Сімейка У
04.50 Панянка-селянка
05.50 Корисні підказки

1+1
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт - 13.
Еквадор»
11.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Cвітське життя. 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Новорічний вечір прем’єр
з К. Осадчою 2021»
23.10 Х/ф «НОВОРІЧНИЙ
КОРПОРАТИВ» (16+)

НТН
05.50 Х/ф «Іван Сила» 07.30
Х/ф «За вітриною універмагу»
09.15 Х/ф «Два капітани»
13.30 «Випадковий свідок.
Навколо світу» 14.50 Т/с
«Смерть у раю» (16+) 19.00,
02.55 «Свідок» 19.30 Х/ф
«На Вас чекає громадянка
Никанорова» 21.15 Х/ф
«Дівчина без адреси» 23.00
Х/ф «Один шанс на двох»
(16+) 01.05 «Легенди карного
розшуку» 03.05 «Випадковий
свідок» 04.45 «Top Shop»

06.50 Реальна містика
08.25 Т/с «Ігри дітей старшого
віку» (12+)
16.50 Х/ф «DZIDZIO ПЕРШИЙ
РАЗ» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
21.00 Х/ф «ДЕ ГРОШІ?»
23.20 Новорічне шоу Братів
Шумахерів

СТБ
05.15 Т/с «Було у батька два
сини»
09.25 «МастерШеф» (12+)
13.45 «СуперМама» (12+)
18.40 «Битва екстрасенсів» (16+)
21.00 «Один за всіх» (16+)
22.10 «Таємниці ДНК» (16+)

ICTV
05.05 Скарб нації
05.15 Еврика!
05.20 Факти
05.45, 09.45 Громадянська
оборона
06.45, 07.45 Хто хоче стати
мільйонером? Ігрове шоу
08.45 Анти-зомбі
10.45 Х/ф «ПРИГОДИ ПЛУТО
НЕША» (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Пес» (16+)
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСЬКИЙ
РУБІЖ» (16+)
23.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (16+)

ІНТЕР
05:05 «Орел і Решка. Зірки»
06:05 «Мультфільм» 06:30 Х/ф
«У ДЖАЗІ ТІЛЬКИ ДІВЧАТА»
09:00 «Готуємо разом» 10:00,
12:00, 12:50 «Інше життя» 13:35
«Кентервільский привид» 17:50
Х/ф «ДО ЗУСТРІЧІ З ТОБОЮ»
20:00 «Подробиці» 20:30 Х/ф
«ВІЙ» 23:10 Х/ф «КРАЙ СВІТУ»

УКРАЇНА
05.50 Сьогодні

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Вар’яти» (12+)
07.35, 09.35 «Kids time»
07.40 Х/ф «ГЕРБІ: ШАЛЕНІ
ПЕРЕГОНИ»
09.40 Х/ф «ЛУСКУНЧИК
І ЧОТИРИ
КОРОЛІВСТВА»
11.40 Х/ф «ЧАРЛІ ТА
ШОКОЛАДНА
ФАБРИКА»
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ: У

ПОШУКАХ ЗОЛОТОГО
ЗАМКУ»
16.00 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ПРИНЦ КАСПІАН»
19.00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
І ДАРИ СМЕРТІ.
ЧАСТИНА 1» (16+)
22.00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
І ДАРИ СМЕРТІ.
ЧАСТИНА 2» (16+)

МЕГА

ХИЖАКА» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 10.00, 14.00, 18.00,
20.00 Топ-матч 06.10 Спеція
- Лечче. Кубок Італії 08.10 Візела Брага. 1/8 фіналу. Кубок Португалії
10.10 Трабзонспор - Істанбул
Башакшехір. Чемпіонат Туреччини
12.00, 16.00, 22.00 Yellow 12.10
АЗ Алкмаар - Гронінген. Чемпіонат
Нідерландів 14.10 Галатасарай
- Антальяспор. Чемпіонат
Туреччини 16.10 Аякс - Фортуна.
Чемпіонат Нідерландів 18.10
Порту - Бенфіка. 1/8 фіналу. Кубок
Португалії 20.10 ПСВ - Гоу Ехед
Іглз. Чемпіонат Нідерландів 22.10
Фенербахче - Єні Малатьяспор.
Чемпіонат Туреччини

06:00 Гарячі точки
07:00 Випадковий свідок
09:20 Речовий доказ
10:30, 17:15 У пошуках істини
12:20, 01:10 Фантастичні історії
13:20 Стежина війни
14:20, 21:10 Ритуали
16:20 Найекстремальніший
19:10 Мадагаскар
23:10 Справжня гра престолів
02:10 Сіяя: з нами у дику природу
ТЕТ
02:40 Містична Україна
06.00 ТЕТ Мультиранок
03:40 Правда життя
08.35 М/ф «Братик ведмедик»
10.10 М/ф «Братик ведмедик 2»
11.30, 00.25, 03.10 Одного разу
К-1
під Полтавою
06.30 «TOP SHOP»
17.00 М/ф «У пошуках Дорі»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
18.45 М/ф «Панда Кунг-Фу»
08.35 «Ух ти show»
20.30 Х/ф «Джуніор»
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
22.40 Х/ф «Американський
10.00 М/ф «Монстр у Парижі»
пиріг» (16+)
11.45 Х/ф «МЕРАЙА МУНДІ ТА 02.40, 03.40 Танька і Володька
СКРИНЬКА МІДАСА»
04.50 Панянка-селянка
(16+)
05.50 Корисні підказки
13.30 «Орел і Решка. Морський
сезон»

НТН

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2020»
08.15 «Загублений світ»
12.25 Х/ф «СТРОК ЖИТТЯ»
(16+)
14.20 Х/ф «СЛЬОЗИ СОНЦЯ»
(16+)
16.50 Х/ф «ПОЗА ЗАКОНОМ»
(16+)
18.50 Х/ф «211» (16+)
20.25 Х/ф «МЕХАНІК» (16+)
22.15 Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ

05.20 Х/ф «Садко» 06.55
«Слово Предстоятеля» 07.05
«Випадковий свідок. Навколо
світу» 09.30 Т/с «Смерть у раю»
(16+) 13.35 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова» 15.15
Х/ф «Дівчина без адреси»
16.55 Х/ф «Дежа вю» 19.00 Х/ф
«Приходьте завтра» 21.00 Х/ф
«Раз на раз не випадає» 22.30
Х/ф «Деяка справедливість»
(18+) 00.30 Х/ф «Один шанс
на двох» (16+) 02.35 «Легенди
карного розшуку»

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

n На поворотах долі
Фото з домашнього архіву родини РОМАНЧУКІВ.

n Куточок поезії
ПРОСТО СТУПИЛА
НА КРАЄЧОК
МРІЙ...
Тетяна ЧЕРЕПАРА

Твій погляд, наче дороге вино,
Пила поволі, дрібними ковтками,
Не відчувала присмак той давно,
Він загубився між гіркими днями.
Ну, що ж такого – вже давно не мій,
І не гадаю, чи колись ним будеш.
Просто ступила на краєчок мрій...
Забуду я, і ти мене забудеш.
Спалах в пітьмі, як усмішка крізь біль,
Короткий сон за подих до світання
Той погляд ніби дивний хміль –
Ілюзія надії на кохання.
с. Новосілки Ковельського
району. n

13 травня Романчуки одружилися, і це число, як кажуть зараз, стало для них
щасливим.

«Тепер ритм нашого життя
визначає Олежик»

«Жоден чоловік і жодна жінка не
знають, що таке справжня
любов, поки не проживуть у шлюбі чверть
століття».
Американський
письменник
Марк ТВЕН.

Вони хотіли, аби у їхню сім’ю прилетів лелека. Але Бог, кажуть лучани Вікторія й Сергій
Романчуки, повів їх так, щоб взяли дитину із сирітського будинку. Нині у них є синочок,
якому подружжя дарує батьківську любов, а він їм — своє миле «мама», «тато»
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Дороги Вікторії й Сергія перетнулися завдяки церкві «Фіміам»,
а також спільній роботі в реабілітаційному центрі «Агапе». До зустрічі з майбутнім чоловіком у неї
й залицяльників не було. Але,
як і кожна дівчина, вона мріяла
про сім’ю. Як казала сама жінка, навіть помітивши особливе
ставлення з боку Сергія, відганяла думку, що подобається йому,
аби потім не розчаровуватися.

(для читачів Волинської
області)
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став для нас
« Хлопчик
дуже близьким, своїм,

(для читачів інших
областей).

Завжди цікаво знати, як складається життя героїв газетних
публікацій. А тим більш — такої
незвичайної пари. І ось недавно
була приємно вражена новиною:
Романчуки всиновили хлопчика.
Ясно, що відразу ж зателефонувала їм і напросилася в гості. Тепер
мене зустрічали не лише Сергій
та Вікторія, а й Олежик, якому в наступному місяці виповниться два
Закінчення на с. 19
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Ця молода пара уже була героями сторінки «Любить! Не любить».
Навесні 2019-го на третьому році
їхнього шлюбу ми зустрічалися,
аби розповісти нашим читачам
незвичайну історію кохання. Вікторія народилася з вадою хребта. Не допомогла й операція, яку
їй зробили, коли мала сім літ. Одне
слово, сталося так, що дівчинка,
згодом доросла дівчина, була нерозлучна з візочком. Сьогодні мамі
своїй завдячує, яка багато зусиль
доклала, аби донька не занепадала духом, почувалася повноцінною людиною, давала собі раду.
У сімнадцять років вона прийняла
хрещення, відвідувала церкву «Фіміам». Через сім’ю Больчуків, яка
у Боратині Луцького району створила реабілітаційний центр для
неповносправних людей «Агапе»,
потрапила в Норвегію. Дев’ять
місяців займалася там спортом
і вокалом. Вела активний спосіб
життя.
Шлях Сергія до того, як він
зустрів майбутню дружину, був

volyn.com.ua

Фото із сайту insider.com.

ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник, не п’ю, не курю, нормальної зовнішності (60 років, зріст 170 сантиметрів,
вага 75 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою, яка мешкає на Волині. Мій тел.
0988728167.
ххх
Лучанин середнього зросту, до повноти
не схильний, не курю, алкоголь не вживаю,
працюю,забезпечений житлом. Шукаю дівчину чи жінку віком 35 – 40 років, яка погодиться на переїзд до мене. Заради розваги
прошу не турбувати. Мій тел. 0965756860.
ххх
62-річний самотній, матеріально забезпечений вдівець (діти живуть окремо). Мешкаю в селі за 25 кілометрів від Луцька. У будинку є газ, вода. Познайомлюся із жінкою
моїх років із сільської місцевості. Мій тел.
0994681310.
ххх
Мені 32 роки, живу в сільській місцевості,
не п’ю, не курю, самотній, житлом і матеріально забезпечений. Шукаю жінку віком 25–
40 років для створення сім’ї. Дитина, якщо
вона є, на заваді не буде. З поганими звичками та заради розваги прошу не турбувати.
Мій тел. 0989058399.

Освідчення майбутнього чоловіка
було особливим. Він не лише зізнався, що Вікторія подобається
йому, а й сказав: «Давай будемо
молитися за нас». Дев’ять місяців виношували молоді люди свої
почуття і 13 травня 2017- го побралися. «Ми дуже щасливі, що
знайшли одне одного», — такі
слова довелося почути від наших
героїв на третьому році їхнього
шлюбу. А ще вони мріяли про дітей, аби їхня сім’я стала більшою,
аби Бог благословив на батьківство. На цьому під час першої зустрічі ми й попрощалися.

Для світу він — Зізу,
для дружини — Яз
Чи справді знаменитий
футболіст і тренер в усьому
слухається свою Веронік (обоє
на фото), яка подарувала йому
4 синів, і взагалі, який він у
сім’ї — розповідає українка,
яка працювала в домі зірки
футболу
с. 16

Де зустрів своє
кохання засновник
Facebook
Марк Цукерберг?
ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК
Тут і слів не треба — все передають емоції.

Наречена, яка понад 10 років
прикута до інвалідного візка,
пішла до вівтаря своїми ногами
Її коханий був вражений до сліз

60-річний гінеколог
«лікував» пацієнток
«цілющим сексом»

с. 12

Фото із сайту gettyimages.com.

«ВІДГАНЯЛА ДУМКУ, ЩО
ПОДОБАЮСЯ СЕРГІЄВІ, АБИ
ПОТІМ НЕ РОЗЧАРУВАТИСЯ...»

непростий, а то й драматичний.
Ще школярем він спробував дурман. А коли вчився у профтехучилищі, то став залежним від
наркотиків. Не раз хотів покінчити із гріховним життям, але зрозумів, що в своїй старій компанії
це не вдасться. Лише в 2014 році,
коли, пізнавши, як розповідав, любов віруючих, покаявся і прийняв
хрещення, почалася нова сторінка
його життя.

с. 10—11

Іронія долі
на сучасний лад

с. 8–9

Фото із сайту youtube.com.

Катерина ЗУБЧУК

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ

ДУШІ
ІС Т О Р ІЇ Д Л Я

Яке це щастя мати люблячих батьків.

Новорічна ніч
— час чудес
і разючих змін,
які можуть
повернути
життя
на 180 градусів

с. 24—25
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йте грудневи
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ЛЮБИТЬ! НЕ ЛЮБИТЬ
Фото Катерини ЗУБЧУК.

www.volyn.com.ua

ки були залежні від алкоголю:
він не мав належного догляду,
буквально недоїдав. Як і передбачено законодавством,
подружжя мало шанс повернути сина, але, як висловилася
Вікторія, не проявило жодного
інтересу до цього. Навіть на суд,
коли розглядалося питання про
його усиновлення, не з’явилися: мовляв, вирішуйте без нас.
І все склалося на користь наших
героїв. У документах хлопчик
тепер Романчук, по батькові — Сергійович. Ім’я Олег залишили, вважаючи, що дитина
до нього уже звикла, то навіщо
міняти.

15 грудня 2021 Середа

n З глибини душі
Фото із сайту pinterest.com.

Сині троянди таки існують!

Як «НЕ ВСІ»
Я чогось думаю, що на них і тримається Земля.
І прогрес. І хтозна ще що, аж до віри в людство.
На диваках.
На отаких-от — як «не всі».
На тих, на кого «всі» дивляться подивовано. М’яко
кажучи.
Їм — дивакам — світять якісь дивні провідні зорі.
І кличуть їх божевільні мрії. Гарні. Але… дивні

«МИ ВЧИМОСЯ БУТИ
МАМОЮ І ТАТОМ»

З мамою й татом так спокійно і затишно…

Закінчення. Початок на с. 18

роки. «Дай тьоті «п’ять», —
каже тато синові, і той по-компанійськи довірливо подає
маленьку ручку. А потім усе ж
умощується на руках у мами,
затим — перебирається
до тата, ніби розуміючи, що
наша розмова про нього —
про те, яких люблячих батьків
він має.
— Ми хотіли, звичайно,
аби у нас народився син чи
донька, — каже Вікторія. —
Але Бог повів нас так, щоб
ми взяли дитину, позбавлену
батьківського піклування.
А ось як це було, то у зв’язку з цим — спогад насамперед
про грудень 2019-го. Саме
тієї зими подружжя побачило
у фейсбуці пост про дівчинку, яка народилася без ручок
і батьки відмовилися від неї.
Немовля перебувало у Будинку дитини, що в Луцьку.
— Прочитали ми про
це одночасно, але кожен
окремо, — каже Вікторія. —
Я була вдома, Сергій на роботі. Ввечері чоловік розповів,
як його вразив пост, і сказав:
«Може, ми цю дівчинку візьмемо»…
Виявиться, що вони з дружиною були на одній, як мовиться, хвилі, тож уже наступного дня вирушили в Будинок
дитини, аби побачити немовля, більше дізнатися про умови всиновлення.
— Та поки ми вирішували
свої проблеми, насамперед
із житлом, — пригадує жінка, — дівчинку забрали рідні
батьки. Мабуть, у них після
появи на світ доньки з вадою
був стресовий стан, тому й
залишили її. А потім, вже вдома, змінилось їхнє рішення.
І слава Богу, що так сталося.
Ми тільки пораділи за дівчинку.

Але з того часу думка про
всиновлення уже не покидала Романчуків. Подружжя детально ознайомилося з тим,
які документи потрібні, аби
взяти дитину із сиротинця.
Оскільки жили на найманій
квартирі (доводилося не раз
переїжджати, коли в господарів мінялась ситуація),
то насамперед взялися думати про своє житло. Процес
підготовки до всиновлення
неабияк до цього мотивував. І знайшли однокімнатну
квартиру в тому ж районі, де й
мешкали, яку вдалося купити недорого. А головне, що
вона була в будинку, доступному для візочників. Пандус,
ліфт — те, що необхідне для
Вікторії. На початку 2021-го
переїхали сюди. І відразу ж
стали на чергу на усиновлення у службі в справах дітей
Луцького міськвиконкому.
За якийсь час їм зателефонували й розповіли про хлопчика, тато й мама яких позбавлені батьківських прав. Жінка
пригадує:
– 13 травня, в день річниці
нашого весілля, ми були вже
в Будинку дитини, знайомилися з Олежиком. Виявилося, що
він народився 13 січня — знову
наше число, яке стало для нас
щасливим! Поки вирішувалися
усі формальності усиновлення
(а це минуло чотири місяці), ми
відвідували хлопчика, могли погуляти з ним на території закладу. Він став для нас дуже близьким, своїм, й ми вже не уявляли
життя без нього. Відчували, що
й Олежик звикнув до нас. На початку жовтня верталися додому
уже втрьох.
Про біологічних батьків,
звичайно, знають, але тільки
з того, що їм розповіли в Будинку дитини. Дев’ять місяців
хлопчик ріс у сім’ї, а потім його
забрали через те, що бать-
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Говоримо про зміни, які сталися з появою в сім’ї синочка.
— Поки у нас не було цього
хлопчика, — говорить Вікторія, — уявлялося, як то буде.
Поставали питання: «Чи зможу? Чи справлюся?». І те, що
ми собі думали й що маємо
в реальності, дуже відрізняється. Життя помінялося кардинально. У мене кожен день був
насичений. Я працювала в «Агапе», були різні служіння в церкві, зустрічі з друзями. А зараз
все ніби зупинилося. Олежик
ще тільки адаптувався — багато з ним не поїздиш. Коли жінка
народжує дитину, то вона з першого дня з нею, з першої миті
пізнає світ малюка. Нам в цьому плані складніше. Ми вчимося
бути мамою, татом.
Але те, що не все просто
(«доводилося і з психологом
консультуватися») ні на йоту
не применшує радість батьківства. Більше того — від Романчуків довелося почути таке:
— Якщо нам так і не вдасться народити самим дитину,
то це нас не засмутить. Ми
візьмемо маля із сиротинця.
Олежик не ростиме сам —
у нього буде братик чи сестричка.
До речі, уже сьогодні подружжя думає, як буде із сином мандрувати. І це не якась
далека перспектива — наступного літа Вікторія й Сергій хочуть побувати на морі — сонце,
солона водичка, як вважають,
будуть на користь для здоров’я
дитини. У них є мрія об’їздити якнайбільше країн. У цьому
списку для початку Хорватія,
Греція, Грузія. Разом із ними
світ пізнаватиме і Олежик.
Хлопчикові пощастило, що його
мама й тато — з тих людей, які
воліють колекціонувати не речі,
а відчуття і враження.
… У кімнаті на стіні висить
картина, яку намалювала, виявляється, Вікторія з допомогою художниці, яка дала їй
майстер-класи. На фоні пейзажу — двоє — він і вона. І лаконічні біблійні слова: «Краще двом,
як одному». Якби тепер писала
жінка це полотно, то додала б
уже від себе: «А трьом ще краще!» n

Наталка МУРАХЕВИЧ

мало тим дивакам програми-мінімуму — «народити-побудувати-по садити» чи там «церква-діти-кухня».
Нудно їм у рамках.
Жанна д’Арк і її впевненість
у місії. Подробиці усім відомі.
І дивні, і героїчні, і сумні. Місія
здійснена. Попри все.
Генріх Шліман і Троя, яку
він почав шукати, продавши
розпочатий колись «з нуля» немалий бізнес. Вірив, шукав —
і знайшов. Попри…
Сині троянди неможливо
селекціонувати, бо в троянд
відсутній ген, відповідальний
за пігмент синього кольору —

І

Чиєїсь впевненості в місії.
ще не так давно залізобетонно
стверджувала офіційна наука.
І що? Сині троянди існують.
Хоч, звісно, світові непогано жилося і без них. Але ученим-дивакам їх категорично
не вистачало.
Як не вистачає комусь польоту на Марс. З якого — не повернешся. І диваки погоджуються летіти.
Ну та це хоч солідні проєкти солідних НАСА. У них,
як і колись у Шлімана, — чималі
кошти на експедицію. У вчених
з трояндою — мегалабораторія
і суперобладнання. Жанна взагалі свята. Хоч це і не применшує ролі самих диваків. Але ж
буває інакше…
В нашій, дикій реальності.
От це ж треба додуматися, скажімо, дядькові в Богом
забутому селі у себе за хлівом
складати літак. Не пиячити
з іншими дядьками у вільну
хвилину. Не телевізор дивитися. Не владу лаяти. Літати йому
хочеться. На власному літаку.
Який невідомо чи й злетить,
бо твориться хтозна з чого. Але
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Їх важко зрозуміти. Диваків.
Вони мріють про незрозумілі оточуючим «небесні
мигдалики», беруться за те,
за що не береться ніхто в їхньому середовищі. Порушують устої, кордони, прагнуть
за межі можливого і діють
усупереч «здоровому глузду».
Лишаються незрозумілими для сучасників «дивними
диваками» чи навіть «місцевими божевільними».
Більшість із них забудуть.
Когось канонізують. Хтось
за життя чи й по смерті зазнає
слави світового генія.
Час розставить крапки.
А ми — не зневажаймо чужих мрій. Чиїхось дивних для
нас занять і прагнень. Чиєїсь
упевненості в місії.
Не полишаймо і своїх,
може, і дивних бажань, дослухавшись до вбивчої чужої думки чи відпивши з отруйної чаші
чужого скепсису.
Червоні вітрила — вони
такі…
Усе, що існує в світі, — колись було мрією. n

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Політики

головного редактора
Римар Микола Анатолійович

він — складає його вже який рік
і ВІРИТЬ. І мріє про небо…
А потім дізнаєшся — таки
злетів… Попри все. І попри всіх,
хто НЕ ВІРИВ та ще й перепони
чинив.
Сягнула небес і світова
слава Катрі Білокур із села
Богданівка, яку батько бив постійно за те, що хотіла малювати і малювала. І Пабло Пікассо
сказав про художницю, яка
аж до спроби суїциду не вписувалася в уявлення сім’ї про
те, чим має займатися жінка
(«стервига, паразит і лежнюга») на селі: «Якби ми мали художницю такого рівня, то змусили б заговорити про неї цілий
світ».

зневажаймо чужих мрій.
« НеЧиїхось
дивних для нас занять і прагнень.
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Єврокубкова
весна настане,
але не для нас…
Нинішній сезон став
найпровальнішим
для українських клубів
за останні 20 років
ахтар», «Динамо»,
«Зоря», «Колос» та
«Ворскла» разом набрали 21 очко, що (після ділення на п’ять
клубів) додає Україні лише 4,200 бала
у таблицю коефіцієнтів УЄФА.
Менша кількість балів — 3,625 —
в України була за підсумками сезону
2001–2002…
Єврокубкова весна настане навіть в Азербайджані, Молдові, Ізраїлі,
Норвегії — українські ж клуби завершують боротьбу за континентальні
трофеї вже взимку.
Ліга чемпіонів. Група D. 6–й
тур. «Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Шериф» (Тирасполь, Молдова) – 1:1
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ D
М Команда
І В Н П М
О
1 «Реал»
6 5 0 1 14–3 15
2 «Інтер»
6 3 1 2 8–5 10
3 «Шериф»
6 2 1 3 7–11 7
4 «Шахтар»
6 0 2 4 2–12 2

«Ш
Проводи Марлоса... відбулися без Марлоса...

УПЛ дає хропака, а «Шахтар»
Марлосу — копняка?
Тим часом в одеський «Чорноморець» повертається Роман Григорчук

У

— 1:1; ФК «Львів» — «Ворскла» — 1:1; «Чорноморець» — «Металіст 1925»

бразильського походження Ромеро
Монфімом Марлосом.
ристався нічиєю у матчі
«Динамо» — «Зоря».
Тим часом «гірники» заочно розпрощалися з одним зі своїх багаторічних
лідерів, українцем бразильського походження Ромеро
Монфімом Марлосом. Заочно — бо на влаштовану
клубом прощальну церемонію… Марлос не прийшов.
Подейкують, через образу:

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ
Команда
І В
«Шахтар» (Донецьк)
18 15
«Динамо» (Київ)
18 14
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
18 13
«Зоря» (Луганськ)
18 11
«Ворскла» (Полтава)
18 9
ФК «Олександрія» (Кіровоградщина) 18 7
«Десна» (Чернігів)
18 7
«Колос» (Ковалівка, Київщина)
18 7
«Верес» (Рівне)
18 6
«Металіст 1925» (Харків)
18 6
«Рух» (Львів)
17 4
ФК «Львів» (Львів)
18 4
«Чорноморець» (Одеса)
18 3
«Інгулець» (Петрове, Кіровоградщина) 17 3
ФК «Минай» (Закарпаття)
18 1
ФК «Маріуполь» (Донеччина)
18 2

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

заочно розпрощалися з одним
« «Гірники»
зі своїх багаторічних лідерів, українцем

»

із низів турнірної таблиці. До
одеського «Чорноморця»
повертається Роман Григорчук, який із неабияким
успіхом тренував «чорно–
синіх» у 2010–2014 роках!
Результати 18–го туру
в УПЛ: ФК «Маріуполь» —
СК «Дніпро1» — 0:3; «Інгулець» — «Десна» — 2:1;
ФК «Олександрія» — «Шахтар» — 1:2; «Верес» — «Рух»

— 2:1; «Динамо» — «Зоря»
— 1:1; «Колос» — ФК «Минай» — 2:1.

Н
2
3
1
3
6
5
4
3
5
1
6
5
5
4
7
2

П
1
1
4
4
3
6
7
8
7
11
7
9
10
10
10
14

М
49-10
47-9
35-17
37-19
30-18
19-16
22-27
14-23
15-20
17-29
16-21
14-30
20-40
13-28
12-30
21-44

О
47
45
40
36
33
26
25
24
23
19
18
17
14
13
10
8

Ліга чемпіонів. Група E. 6–й
тур. «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – «Динамо» (Київ, Україна) –
2:0
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ E
М
Команда
І В Н П М О
1 «Баварія»
6 6 0 0 22–3 18
2 «Бенфіка»
6 2 2 2 7–9 8
3 «Барселона» 6 2 1 3 2–9 7
4 «Динамо» (Київ) 6 0 1 5 1–11 1
Ліга конференцій. Група С.
6–й тур. «Зоря» (Луганськ, Україна) – «Буде–Глімт» (Буде, Норвегія) – 1:1
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ C
М Команда
І В Н П
М
О
1 «Рома»
6 4 1 1 18–11 13
2 «Буде–Глімт» 6 3 3 0 14–5 12
3 «Зоря»
6 2 1 3 5–11 7
4 ЦСКА (Софія) 6 0 1 5 3–13 1

В гонці бомбардирів попереду Артем Довбик
(СК «Дніпро-1») — 14 голів (3 — з пенальті)
та Віктор Циганков («Динамо») — 11 (5). n

Фото із сайту polissia.net.

Василь Козак
усе знає
про гриби

Цікава

с. 11

ГАЗЕТА

на вихідні

14-літню породіллю розлучили
із сином — а вона знайшла
його через 52 роки

l ГЕРОЯМ СЛАВА!

«Росія не пошкодувала грошей
на спецоперацію з ліквідації
нашого Михалича»

Цікава

+

В’ячеслав Чорновіл

Читанка

ГАЗЕТА

на вихідні

ДЛЯ ВСІХ

Зазнавши поразки
на президентських
виборах 1991-го, сказав:
«Програв не я.
Програла Україна»

+
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l БОЛИТЬ!

Фото із сайту inspired.com.ua.

Фото зі сторінки facebook.com/igorvovk.
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Ікона
«Невипивана
Чаша» спасає від
напасті пияцтва

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

№7 (7)
Ціна договірна

l НЕЙМОВІРНО!
Фото із сайту zorya.org.ua.

ДЛЯ ВСІХ

Вчитаймося в мудрі слова В’ячеслава Чорновола

n Хочу бути Маминим Сонцем!

с. 3

Фото з особистого архіву родини БУРЯКОВСЬКИХ.

n Хочу бути Маминим Сонцем!

l СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ
Фото із сайту suspilne.media.

р Д

«Мій дар — як електрика», — усміхається
Вікторія Чабаненко.

Ця маленька дівчинка на фото
чекає на Тата і Маму. Може,
це будете ви?
с. 16

»

Із такими словами ми звернулися
до читачів у 2019 році.

«Нема такого дня, шоб я їх не згадала.
Добрі люди, то й добре згадати».

Маленький німець
Рей запам’ятав
свою служницю
з Волині і розшукав
її через пів століття
98-літня Домініка Залуська
(на фото), найстаріша
жителька села Бузаки КаміньКаширського району, в роки
війни служила наймичкою
в «Германії», а зі здобуттям
Україною незалежності

«Давати 7 років тюрми за те, що я заліз на будівлю і пофарбував на ній зірку — повна маячня», — каже Mustang Wanted.

Павло Ушивець розмалював
червону зірку в Москві
у синьо-жовтий колір
Київський руфер Mustang Wanted підкорив безліч глядачів
своїми трюками на шаленій висоті без жодної страховки. У
соцмережах за ним стежать тисячі користувачів, але одна його
витівка шокувала не тільки фоловерів, а й… президентів. Вранці
20 серпня 2014–го український зірвиголова ледь не довів Москву
до інфаркту: хлопець у розпал боїв на Донбасі розфарбував зірку
сталінської висотки на Котельницькій набережній у блакитний
колір, а на шпилі повісив український прапор

Закінчення на с. 6

Авто, в якому перебував Максим Шаповал, замінували зарядом,
що не залишав людині шансів вижити.

27 червня 2017 року внаслідок зухвалого терористичного
акту, спланованого кремлівськими спецслужбами, в центрі
Києва трагічно загинув командир спецрезерву Головного
управління розвідки Міністерства оборони полковник Максим
Шаповал. Автомобіль, в якому він їхав, підірвали близько
8:15 у Солом’янському районі столиці. Вибух був такої сили, що
уламки авто розлетілися на десятки метрів, двоє випадкових
перехожих отримали осколкові поранення. Шаповал помер
на місці. У 38–річного полковника залишилися дружина і двоє
маленьких дітей…

Закінчення на с. 3

Дитина часто
бігає в туалет:
у чому причина
і що робити?
с. 7

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Перед смертю попросив «Київський» торт:
помер найвищий українець
Ігор Вовковинський
У 2010-му його також внесли до Книги рекордів
Гіннесса як найвищого жителя США, де він
мешкав із 1989 року
Василь КІТ

Фото із сайту youtube.com.

Сумують разом з нами і в Америці,
бо втратили такого богатиря.

ріст 38-річного Ігоря становив 234,5 сантиметра. Про смерть повідомила його мама Світлана.
«Ігор помер 20 серпня о 22:17 в лікарні від хвороби серця. Я і його старший брат Олег були з ним

З

“

Зріст 38-річного Ігоря становив
234,5 сантиметра.

до кінця. Його остання вечеря складалася зі шматка
«Київського» торта і «Фанти». За кілька годин до смерті
його провідали Олегова дружина Алла і дітки. Ігор був
радий їх бачити, і хоч говорити йому було важко, пробував пожартувати над його племінником Андрієм,
чи вивчив той українську мову за місяць в Україні»,
– написала вона.

Закінчення на с. 5

І мед дають,
і не кусають!

Три хати за вечерю:
турист-німець зробив царський
подарунок волинській селянці

Фото із сайту kp.ua.

Пасічник із Житомирщини вивів «спокійну» породу бджіл

олодимир Орашкевич, який мешкає у селі Великі Низгірці на Бердичівщині, розводить «божих комах», які не жалять людей. Чоловік каже, що любов до бджільництва у нього з дитинства, адже
його батько теж був пасічником. Першу власну пасіку Володимир завів
ще у 16 років. Вона налічувала 12–15 вуликів. Нині Орашкевич має пів
сотні бджолиних сімей, породу яких вивів самотужки

В

Закінчення на с. 11

с.3

»

«Змій Горинич» із Київщини погубив 13 душ
До Анатолія Тимофєєва в Україні востаннє застовували смертну кару с. 2, 5

»

Святий отець Піо: «Молитва є найкращою зброєю, яку ми маємо».

Читайте про це на с. 4

»

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907, 0967731037, 0668247160

Місячник

«Горіла, вижила —
ховалась, соромилась
і прославилась», —
історія сильної матері,
тіло якої обпалене
на 65%

с. 3

»

»

Тетяна зарізала
чоловіка і поїхала
в Єгипет до коханця

Український «Білл Гейтс» у 12 років
почав торгувати, а в 16 —
заробив перший мільйон
Серед фанатів ігор у світі, певне, немає жодного, хто б
не рубався у «Сталкера». Її створила компанія киянина
Сергія Григоровича (на фото), яку він зареєстрував
ще в 16-річному віці. Однак слава до нього прийшла
після створення гри «Козаки: Європейські війни»

Фото із сайту turiapitt.com.

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Фото із сайту tsn.ua.

«Як з козла
молока»:
Ніна Матвієнко
розійшлася
з чоловіком після
50 років шлюбу
Фото із сайту instagram.com/tonya_matvienko.

Після 864 днів у лікарні, перенесених близько 200 операцій найзаповітнішою мрією Турії Пітт було відчути щастя
материнства.
Очевидці стверджують, що кров, яка текла із ран,
віддавала квітковим ароматом.

l ЗНАЙ НАШИХ!

А потім доля поміняла
їх ролями
с. 11

НОМЕРИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

(передплата – 3 грн)

Закінчення на с.6

l УНІКАЛЬНА КРАЇНА

Як мер Львова відзначив
20-річчя подружнього
життя на Поліссі

050 994 9907, 0967731037, 0668247160

Цей італійський
монах вважається
найзагадковішим святим
ХХ сторіччя. Адже умів
не тільки «бачити серця»,
зчитуючи на сповіді життя
людини, як книгу, а й
мав дари передбачення і
біолокації – міг одночасно
перебувати у кількох
місцях. Більше того:
після смерті тіло отця Піо
(світське ім’я Франческо
Форджоне, 1887–1968)
залишилося нетлінним –
уже 53 рік

«У бабусі в животі повзають павуки!» — коли мама 5-річної Віки вкотре чула
такі слова від дитини, то знову починала дратуватись і просила малу «нічого не
вигадувати». А та дивувалась: «Я не вигадую, мамо. Бачу, як всередині у людей
ллється кров, повзають павуки, лежать якісь камінчики. А ти хіба не бачиш?»

«Я 20 років грався зі своєю породою, щобб вона ббула не агресивна».

Мама була його найближчою людиною.

№1 (1) Ціна 4 грн

Рани на долонях отця Піo
кровоточили 50 років

»

Український
письменник
врятував
від розстрілу
Вінстона Черчилля
с. 6 »
Фотоколаж із сайту uain.pres.

Знайти ключик
до серця Злати
просто — треба лише
взяти її на руки

Що ще може допомогти — читайте на с. 7

Жінка-рентген бачить
внутрішні органи в кольорі

volyn.com.ua

«Найстрашніша жінка світу»?
Але кохана і щаслива!

Перехрестився –
і хвороба відступила!

Сьогодні багато людей страждають
від алкоголізму, наркоманії, згубного
потягу до азартних ігор, роблячи
нещасними своїх близьких. Дехто
намагається боротися з залежністю,
але сучасна медицина часто
виявляється не в силах їм зарадити

№11 Ціна договірна

ТАК
не КОХАВ

Читанка
Фото із сайту molytva.at.ua.

передплатні індекси:
86771, 60305, 86772
(для читачів Волинської
області), 60779
(для читачів інших областей).

ніхто

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

l ДИВА ВІРИ

ТАК
не КОХАВ
volyn.com.ua

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

Фото із сайту ukraine.segodnya.ua.

с. 6

Фото і сайту obozrevatel.com.
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l ЗНАЙ НАШИХ!

l СЕРЦЕ, ВІДДАНЕ УКРАЇНІ

ніхто

Фото із сайту credo.pro.

n Несподіваний поворот

передплатні індекси:
60304, 60306, 86772
(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської області),
60307 (для читачів інших областей).

ДЛЯ ВСІХ

передплатні індекси:
97847, 86772
(для читачів Волинської області),
60313
(для читачів Рівненської області),
60780
(для читачів інших областей).

Історію з Рівного колись
відзніме Голлівуд

с. 12, 8

Фото із сайту tsn.ua.

№43 (16 735) Ціна 8 грн

н а в и х і д ні

Читанка

Фото із сайту stalker.fandom.com.
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ГА З Е ТА

Фото із сайту tserkovna-maysternya.com.ua.

Чи можна Прокурор-криміналіст Анатолій СОЛОВ’ЮК:
їсти заражену «Убивця-ґвалтівник
15 років передавав
раком
картоплю?с. 5 мені «привіти» з тюрми» с. 13

Цікава

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Місячник

передплатні індекси:
30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів
Волинської області),
97847
(для читачів
Рівненської області),
61136 (для читачів інших
областей).

Тижневик

Тижневик

З нами – дуже цікаво!

»

Хто передплатить газету «Волинь-нова» на цілий рік, матиме аж 52 шанси отримати
ТИСЯЧУ гривень, адже ми оголошуватимемо переможця ЩОТИЖНЯ (в акції беруть участь
і ті, хто виписуватиме газету й ПОМІСЯЧНО). Якщо разом із «Волинню» ви передплатите
й інші її видання – «Цікаву газету на вихідні», «Читанку для всіх» чи «Так ніхто не кохав», то
ваші шанси можуть вирости відповідно у два, три чи чотири рази! (Умови на с.3).

Сільський
музикант,
овдовівши,
став для
сина
ина і татом,
та
і мамою

Зворушлива історія — на с. 10 – 11

с. 3–5

Фото Катерини ЗУБЧУК.

країнська Прем’єр–
ліга залягла в зимову сплячку. На чисте
перше місце перед самісінькою перервою зумів
вийти «Шахтар», який ско-

буцімто 33–річному футболістові не запропонували
продовження контракту. У
клубі, щоправда, запевняють, що дуже хотіли, аби
гравець залишився…
Проте чи не найгучніша
новина стосується команди

Фото із сайту pixabay.com.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Подробиці — на с. 8

Чому одні в ліжку —
вічно голодні, інші —
завжди холодні

Делікатна тема — на с. 6 – 7

