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n Тема номера

Ніколи не здаються,
на досягнутому не зупиняються –
і стають чемпіонами,
бо… НАПОЛЕГЛИВІ!
Слово «наполегливі
«наполегливість» («perseverance»), яке, за
британсько Кембриджського словника,
версією британського
о найпопулярнішим
найпопулярн
стало
у 2021 році, бо його
найч
частіше шукали в інтернеті, підказало тему
найчастіше
нинішнього новор
новорічного номера «Волині». Адже,
коли ми почал
почали формувати список його
героїв, то шв
швидко переконалися: слово
справді, як ккажуть, — у десятку! Точніше, в
одинадцятку
одинадцятку, як у випадку з командою
року нашої ггазети. Переконайтесь у цьому
і ви: герої наши
наших публікацій — прості люди, які
своєю щоденною наполегливою працею змогли
неймовірно вр
вразити

Сергій ЄМЕЛЬЯНОВ
Марина МАЖУЛА

Галина ШУРА

Хай віра, надія та любов до своєї
професії надихають вас на виконання свого головного обов’язку — вирощувати святий хліб!
Низько вклоняюся вам за вашу
любов до матінкиземлі і дякую за вашу самовіддану працю, адже саме аграрний
комплекс при всіх негараздах
показує найкращі результати
серед інших галузей України. Здоров’я вам, миру,
добра!
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роком! З новим
щастям!
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Із Різдвом Христовим!
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З повагою директор
СГПП «Рать»
Віктор ШУМСЬКИЙ.

Дорогі земляки!
Дозвольте привітати усіх вас
із прийдешнім Новим 2022 роком
та світлим святом
м Різдва Христового!
Нехай Різдвяна зірка
р ка
рка
а принесе
п рине
р и не
ри
ес
се
е

благодаті в кожен наш дім!
діім
д
м!!
Щиро з любов’ю
бов
бов’ю
ов’ю
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Богдан ГАВРИЛЮК

Олена КОСТЮК

Наталія ВЕНГРИН

Команда чемпіонів

»

газети «Волинь»

Нехай 2022 рік стане роком добрих змін, зростання
ростання і духовного оновлення.
цного здоЩиро бажаю вам та вашим близьким міцного
ловення у
ров’я, миру, благополуччя та Божого благословення
новому році.
Дякую кожному з вас за неймоивну енервірну підтримку та позитивну
гію.
Нехай рік наступний буде успішний для кожного з нас і для
стя
нашої рідної України. Щастя
та оптимізму всім нам! Веселих свят!
и
З найкращими
и
побажаннями
а
Ірина
КОНСТАНКЕВИЧ,,
т
народний депутат
України..

Щиро від душі вітаю весь колектив медичного об’єднання
Луцької міської територіальної громади з прийдешніми
святами — Новим роком та Різдвом Христовим!
Сердечно дякую за напружену працю у 2021 році, який був дуже непростим
для всіх, а особливо для медичних працівників. Ми опинилися в перших рядах боротьби із пандемією, тому, напевно, відчули
у
найбільші навантаження і
зазнали найбільших втрат. Багато медиків перехворіли
р
рехворіли
на
ковід-19, є й такі, які пішли з життя через цю хворобу.
во
оро
оробу.
робу. Але
ті, що одужали, знову повернулися до боротьби
и за життя
людей, ні на хвилину не припиняючи надання медичної
мед
едичної

Вітаємо!

Колектив ТзОВ «Городище» вітає свого керівника
Колекти

Анатолія Олександровича
НИКОНЮКА
з ювіле
ювілеєм. У цей прекрасний день прийміть найщиріші віЗ
тання. Зичимо
Вам міцного здоров’я, особистого щастя,
злаг
злагоди
та чудового настрою, родинного затишку й
до
добробуту.
Нехай завжди Вас супроводжує удача,
п
постійно
зігріває тепло людської вдячності, а будні
і свята будуть сповнені радістю, світлом та любов’ю
рідних і близьких. Вічної молодості Вашій душі та
доброти серцю, здійснення всіх Ваших планів і сподівань. Нехай у серці завжди живе любов, яка надихає і окриляє.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго–довго дні й літа,
а,
А тиха радість, чиста і висока,
а!
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
Господь дарує довгих–довгих літ!
З повагою
колектив ТзОВ «Городище».

Вітаємо!

8 січня святкуватиме
свя
день народження голова фермерського
господарства «Світанок–Ш» із села Павловичі Володимир–Ворай
линського району

Олександр Захарович
ШУБА.

і усмішку, якими ви супроводжували свою роботу.
б
бо
боту.
Хай
Всевишній сторицею повертає вкладене вами.
У новому році бажаю всім нам мирного неба, здоров’я
здо
доро
ров’я
і стабільності! Нехай ніколи не буде війни на
а нашій
наші
на
шій
українські землі.
З повагою генеральний директор
тор
то
ор
КП «Медичне об’єднання Луцької міської
ко
ої

Дорогий наш імениннику!
Д
Це для всіх нас знаменний день. Ми щиро вітаємо
Вас і бажаємо сили у подоланні перешкод, щастя
в усіх сферах життя, багатогранної любові. Залишайтеся таким, яким Ви є: справедливим, чесним,
мужнім, витривалим, сміливим, тим, хто знає відповідь на будь–яке питання, гідним прикладом для
своїх дітей і внуків. Нехай життя Ваше повниться
радістю, позитивом та всілякими успіхами. З днем народження, наш рідний!
З повагою, любов’ю
та вдячністю
любляча дружина, діти із сім’ями.

Лариса ДУХНЕВИЧ..

Навіть передплативши газету «Волинь» на місяць (30 грн),
ви щотижня маєте шанс виграти

1000!

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ:

Наш YouTubeканал

Наш

Telegram-

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

ПЕРЕДПЛАТА ЩЕ ТРИВАЄ. БУДЬТЕ З НАМИ!

Микита БАЛАБАНОВ

2021 року

Дорогі волиняни, вітаю вас із Новим роком
м
та Різдвом Христовим!

сільський голова
ова
ова
ва
Юрій ФІНІКОВСЬКИЙ.
Й.
Й.

Ігор ДІДЕНКО

Анатолій БОЙКО

Читайте розповіді про героїв на с. 2, 3, 4, 5, 6, 8

Шановні працівники СГПП «Рать»
та всі аграрії нашого краю!
Дозвольте привітати вас із
прийдешнім Новим роком та
світлим святом Різдва Христового!

Анна КАРЕЛІНА

ЗАМОВТЕ РЕКЛАМУ: 0967731037, 0668247160

канал

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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Фото із сайту kraina-ua.com.

Доброго дня
вам, люди!
Христос народився! Славімо його!

Нехай новий 2022-й рік принесе
у кожну оселю мир і щастя!
Дорогі волиняни! Щиро вітаю Вас
з Новим роком! Це чудове свято
створює особливий настрій,
вселяє віру в добрі зміни, дарує
атмосферу радості та щастя
ині ми проводжаємо рік, який збагатив нас досвідом,
ом, приніс у наше
життя нові враження
же
ення та здобутки.
2021-й був непростим
м як для України,
так і для кожного з нас.
с. Рік нових викликів, боротьби з видимим
им
м та невидимим
тя
я відповідальних
ворогом. Рік прийняття
рішень та свідомого вибору
иб
бору на користь
власного життя і здоров’я
ов
в’я та загалом на користь своєї країни.
країни.
Попри пандемію та необн
хідність і надалі відстоювати
юв
вати
українські кордони, ми пропр
родовжували розбудовувати
атти
сучасну Волинь як частиину незалежної європейської України. Ми разом йшли до намічених
цілей, спільно працювали та гідно пройшли
усі випробування.

Н

Дякую волинянам за
віру, терпіння та оптимізм.
вЗа активну участь у будівництві нових шкіл та садочків
чків
для волинських дітей, сучасних доріг, спорткомплексів та медичних закладів для теперішнього і майбутніх поколінь. Особливі слова візахисникам, які Новий рік
тань адресую нашим за
родинним столом.
зустрінуть не за
а ро
Нехай нов
новий
вий 2022-й рік принесе у
к
кожну оселю, у кожну
сім’ю здоров’я,
щасття, подарує всім мир та
любов і щастя,
благополуччя
благополуччя,, с
стане для усіх нас щасливим часом
м н
нових ідей, знакових
подій та до
обр змін.
добрих
Нехай
Не
еха бажання, загадані
у новорічну
ніч, обов’язно
ово
ково
о збудуться,
з
а в житті
завжди
зав
вжд буде місце для
дива.
ди
ива
З Новим роком!
З повагою
Юрій
ПОГУЛЯЙКО,
голова
облдержадміністрації.

n Календар
30 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 7.58,
захід — 16.07, тривалість
дня — 8.04).
Місяць у Скорпіоні. Дні
Місяця 25/26.
Іменинники:
Антон,
Ірина, Лев.
31 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 7.58,
захід — 16.08, тривалість
дня — 8.05).
Місяць у Скорпіоні,
Стрільці. Дні Місяця 26/27.
Іменинники: Віра, Віктор, Володимир, Іван.

1 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.58,
захід — 16.04, тривалість
дня — 8.06).
Місяць у Стрільці. Дні
Місяця 18/19.
Іменинники: Григорій,
Ілля.
2 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.58,
захід — 16.04, тривалість
дня — 8.07).
Місяць у Козерозі. Дні
Місяця 19/20.
Іменинники:
Антон,
Данило, Іван.

Зверніть увагу!
Фото із сайту glavcom.ua.

«КОРОНАВІРУС ПОСТАВИВ НА ПЕРШЕ
МІСЦЕ СЛОВО «ТЕРПІННЯ»
Коли завідувач відділення ковідного госпіталю Волинської обласної клінічної
лікарні в Боголюбах, лікар-пульмонолог вищої категорії, член
лен Європейського
респіраторного товариства, кандидат медичних наук Олег
ег Яковенко після
багатогодинного чергування знімає захисні «обладунки», то
о виглядає як
аквалангіст після «медичного дайвингу». Втім, і він, і його колеги до
щільних масок, які в’їдаються в обличчя, парких костюмів, постійної
втоми й напруги вже призвичаїлися. Позаду майже два роки
и роботи в
екстремальних умовах і багато сотень врятованих життів
иттів
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

онад два десятиліття тому я брала
інтерв’ю у молодого
лікаря-імунолога
Олега Яковенка, який захоплено розповідав про
таємниці
людського
імунітету. Згодом, коли
в Україні була епідемія
«свинячого грипу», він
не боявся принципово
і гостро ставити питання про брак ліків та організаційні
упущення.
Очоливши протитуберкульозне
об’єднання,
не ховав за гарними показниками
реальність.
А на посаді завідувача
пульмонологічного відділення обласної лікарні
запам’ятався активною
науковою і просвітницькою роботою.
І ось нове знайомство
з Олегом Яковенком у
коронавірусному
шпиталі. Здається, що вся
його попередня професійна кар’єра була підготовкою до теперішніх
буднів, де знадобилися
й досвід імунолога, і обізнаність у сфері інфекційних недуг, і, звичайно
ж, практика лікування
уражених легень. Мож-

П

ливо, саме тому Олегу
Костянтиновичу
тепер
вдається ставити на ноги
найважчих хворих. Вдячних відгуків про його роботу чула багато.
— Мого чоловіка він
повернув до життя після
того, як в іншому закладі
його визнали безнадійним. Мовляв, пацієнтові
90 років, шансів нема. А
ось Яковенко врятував,
— розповідала дружина відомого волинсько-

ки, а вилікувати вдається
ється
не всіх. Тому й закликає
ликає
людей
вакцинуватися,
тися,
першим в області щепився сам, аби розвіяти
віяти
сумніви й перестороги
ороги
скептиків.
— Для мене найважливіше слово 2021
року — «терпіння». Стосується воно і медиків,
диків
і пацієнтів, і тих, кого
недуга досі обминала.
Так, усі втомилися від
пандемії, але коронаві-

— Мого чоловіка він повернув до
« життя
після того, як в іншому закладі
його визнали безнадійним. Мовляв,
пацієнтові 90 років, шансів нема. А ось
Яковенко врятував, — розповідала
дружина відомого волинського патріота,
засновника хору «Посвіт» Ростислава
Кушнірука, Мілентина.

»

го патріота, засновника
хору «Посвіт» Ростислава Кушнірука.
Сам же лікар завжди каже, що для нього
«коронавірусна тема» є
болючою, адже чимало
пацієнтів мають серйозні супутні захворювання і
як би не старались меди-

рус випробовує нас на
міцність і вчить терплячості, відповідальності,
толерантності. Думаю,
розслаблятися ще не
час, — застерігає Олег
Яковенко.
Авторитетний спеціаліст починав трудову
біографію санітаром на

Слабкі: 11, 12.
Середні: 15, 18.
Сильні: 20 і 21 січня.
Бережіть
своє здоров’я!

Погляд
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
редактор відділу
медицини «Газети Волинь»

ЧИ НАВЧИЛА ПАНДЕМІЯ
ШАНУВАТИ МЕДИКІВ?
Нещодавно натрапила на результати опитування
українців з приводу знакових подій цього року. У більшості
людей він асоціювався не з ювілеєм незалежності
держави і не з «Великим будівництвом», а з остогидлою
пандемією і добровільно-примусовою вакцинацією. Тож
і президентська винагорода за щеплення — зовсім не той
презент, який хотілося б отримати під ялинку

«Хіба ж це не подарунок від Святого Миколая, така бабуся?»

БАБУСЯ, ЯКА ВМІЄ СКОНСТРУЮВАТИ
РАКЕТУ… З ЛАВКИ
Ольга ОЛЬХОВА, доцентка
Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка

ойно я народилася,
вона вийшла на пенсію, щоб мати змогу
допомагати мене глядіти.
Ще маленькою вчила мене
вишивати, мережити і плести
бісерні прикраси, а найголовніше — давати поетичні назви
готовим виробам.
Аби нагодувати нас малими, запросто могла сконструювати ракету з лавки —
космонавтів годувати було
куди простіше.:)
Вчила пікірувати розса-

Щ

ду помідорів, зонувати грядку, тож досі консультує щодо
шкідників на кімнатних рослинах, адже вона агроном. Колись маленькою я казала, що
теж буду агрономом, але їй
вдалося мене відмовити.
Обійшлося лише грядками.:)
Це вона рятувала мої голубі джинси після того, як я упала в мастику у шкільному коридорі. Джинси джинсами,
насправді вона рятувала мене.
Вона легким рухом відтягнула мене з дороги разом
із велосипедом після мого
яскравого падіння, коли я демонструвала якийсь черговий
трюк.

Від неї у нас величезна
колекція вишитих авторських
сорочок, суконь, скатертин,
рушників… і не тільки у нас.:)
Вона
найпильніший
відслідковувач новинок сучукрліту і найперший мій
замовник книжок. Що там —
іноді доводиться сперечатися, хто перший читатиме
якусь книжку, частіше все ж
вона.:)
Вона з легкістю підтримає авантюру, на будь-яку
ситуацію пригадає житейську історію, а ще пересипле
свою розповідь купою полтавських приповідок і приказок.
Вона — це море тепла…
Хіба ж це не подарунок
від Святого Миколая, така
бабуся? Многая Літа!

n Погода

На Новий рік сніжинками тішитися не будемо
За прогнозом чергового
синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани
Гончаренко, 29 грудня буде
хмарно, без опадів. Температура повітря вночі – мінус
5–10 градусів, вдень – 1–5. На
дорогах подекуди ожеледиця.
30-го – малохмарно,
місцями невеликий дощ.
Температура повітря вночі –
3–8 морозу, вдень – від мінус
2 до 3 градусів тепла.

31-го – збережеться
хмарна погода, невеликий
дощ. Температура повітря вночі від 0 до 4 морозу, вдень – 1–5
градусів тепла.
1 січня 2022 р. хмарна
погода буде триматися до
самого вечора, весь день
дощитиме. Температура повітря вночі – плюс 2 градуси,
вдень – плюс 1.
У Рівному 29 грудня протягом усього дня буде хмарно,

«Розслаблятися й забувати про загрозу COVID-19 ще не час», —
застерігає Олег Яковенко.

«швидкій», після училища працював фельдшером у селі Богушівка
Луцького району й готувався до вступу в медінститут. Дисциплінованості й відповідальності
вчився у батька та дідуся, які були військовими.
А інтерес до сфери людського здоров’я, напевне, успадкував від бабусі-лікарки та прабабусі
— сестри милосердя.
До найстарших Яковенків, які живуть у Вінниці й мають майже
70-літній «стаж» у шлюбі,
й збирається на Різдво
пан Олег із дружиною Тетяною, до речі, відомим у
Луцьку алергологом. Чи
продовжить їхню справу
син, наш співрозмовник
загадувати не береть-

ся. Донька, каже, вибрала філологію, вивчає
англійську та італійську
мови в Київському національному університеті.
А ще любителі телевізійних шоу знають Лізу
Яковенко як талановиту
співачку.
Нинішній 2021 рік
став для Олега Костянтиновича пам’ятним: із
нагоди Дня Незалежності України його працю було відзначено орденом «За заслуги» III
ступеня. Незабутні враження справила сама
атмосфера відзначення
свята у столиці, а свої
відчуття у зв’язку з нагородою лікар сформулював короткою і ємкою
фразою: «Служу народу
України!». n

МАГНІТНІ БУРІ У СІЧНІ
2022 РОКУ:

Фото з сімейного архіву Ольги ОЛЬХОВОЇ.

Моїй найстаршій подрузі і тезці по життю — Ользі
Ольховій (на фото) — на Миколая виповнилося
93. Скільки всього було в нашій дружбі!!!
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Фото із сайту clinicalltrgycough.com.ua.
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без опадів. Температура повітря вночі – мінус 10–11, вдень –
7–8 градусів морозу. 30 грудня
— хмарна погода, увечері можливий дрібний дощ. Температура повітря вночі – мінус 5 градусів, вдень – плюс 1. 31 грудня
передбачається дощ зі снігом.
Температура вночі – плюс 2 градуси, вдень – плюс 1. 1 січня
протягом усього дня буде хмарно. Температура повітря вночі –
плюс 3, вдень – плюс 1.

З

дається, живемо за якимсь окремим «ковідним
календарем»: від однієї
хвилі —до наступної, тижні зливаються у місяці… «Чекай,
це триває вже третю зиму! Боже,
як дні летять! То ж торік на Різдво
був локдаун», — таким специфічним став нині відлік часу.
І ось знову нагадування, що
набило оскому: «ВООЗ закликає людей змінити цьогорічні
святкові плани та скасувати
поїздки та зустрічі, аби запобігти поширенню штаму Омікрон
та надмірному навантаженню
на медичні системи своїх країн.
Краще втратити плани, ніж життя».
Пішов би той Тедрос Гебреїсус (голова ВООЗ) нинішньої
пори на луцькі ринки, проїхався б нашим громадським транспортом, тоді б зрозумів, що
ніхто до подібних закликів вже
не дослухається, на всі обмеження людям наплювати, а розмови
про маски й дотримання дистанції викликають нервові зриви.
І марно ставити у приклад інші
країни, де не послаблюють заходів безпеки. І байдуже, що більшості з нас уже довелося перенести COVID-19, а у багатьох він
забрав рідних і знайомих. Тішимо
себе надією, що набули імунітету, що захищені щепленням, що
Омікрон переноситься легше…
Ми втомилися жити у страху.
Оприлюднили прогноз, що
пандемія
завершиться
у 2022 році. Жартуємо, що коронавірус навчив людей часто
мити руки, відкривати двері ногами, вітатися ліктями, а ще —
змусив більше шанувати медиків, які приходять на допомогу,
коли стає важко дихати й хвороба звалює з ніг.
Ну а самі представники сфери охорони здоров’я з гіркою
усмішкою визнають, що для
багатьох із них COVID-19 дав
засоби для існування й відтермінував перспективу сумнозвіс-

ної оптимізації у лікувальних закладах, які стали комунальними
некомерційними підприємствами.
З 1 січня 2022 року зарплата в галузі має зрости. Українські лікарі будуть отримувати
мінімум по 20 тисяч гривень,
медсестри — по 13,5 тисячі,
запевнив Президент. Здавалося б, чудова новина, та настрій
у людей геть не святковий. Скорочення, переведення на половину окладу — реальна перспектива для багатьох медиків,
які вже не є «бюджетниками»,
тож і підвищити їм зарплати
централізовано
неможливо.
Уряд просто оприлюднив проєкт постанови, що зобов’язує
керівників лікарень платити
стільки, як наказано. Як вони
із цим впораються, де візьмуть
гроші — головне питання наступного року.
Чи розщедриться НСЗУ?
Експерти вважають, що бюджет
Програми медичних гарантій,
який збільшиться на одну п’яту, не покриє видатків. І на місцях далеко не скрізь є кошти,
щоб дбати про заклади охорони
здоров’я.
Тому лікарі, з якими спілкувалася на цю тему, зізнаються, що жодним обіцянкам
уже не вірять. Тим більше, що
парламент не проголосував
за законопроєкт щодо удосконалення медичної допомоги. А чиновники повторюють
як мантру, що грошей, закладених в тарифах НСЗУ, вистачить
і на лікування хворих, і на підняття зарплат до потрібного
рівня, якщо лікарні ефективніше господарюватимуть, а місцева влада буде активніше їх
підтримувати.
У такій ситуації, як кажуть,
єдина надія на Бога, в якого
будемо просити, щоб у новому
році здоров’я нас не підводило, епідемії не випробовували,
а медицина все ж вижила. n

n Добра новина

6 ДІТЕЙ-СИРІТ КАМІНЬ-КАШИРСЬКОЇ ГР
ГРОМАДИ
ЗМОЖУТЬ ПРИДБАТИ СОБІ ЖИТЛО
Держава виділила на це 2,5 мільйона гривень
Тетяна ПРИХОДЬКО

ошти були спрямовані на спеціальні особисті рахунки дітей.
На кожен з них надійшло по 432 977 гривень. А отримали гроші
на придбання житла двоє підлітків з Каменя-Каширського, двоє —
із Черченського старостинського округу, по одному — з Ракового Лісу
та Бузаків. Вікова категорія цих дітей від 16 до 23 років. Вони мають
знайти для купівлі помешкання, оформити договори купівлі-продажу,
аби кошти не повернулися у державну казну (у випадку, якщо державних
не вистачатиме, докласти свої). А проконтролювати цей процес, а також
якість обраного дітьми житла зобов’язана місцева громада. n

К

Вітаємо!
80 років від дня народження святкуватиме 2 січня
найкращий тато, дідусь, прадідусь, житель села Кустичі Ковельського району
Василь Гнатович
КВАШУК.
Дорогий імениннику, роки біжать, а ви такі ж бадьорі, молоді душею, добрі та життєрадісні. Дякуємо
вам за мудрість, досвід і поради, якими так щедро ділитеся. Нехай за це доля нагородить вас здоров’ям,
удачею ще на багато років. Живіть нам на радість.
Бажаємо добрих днів і посмішок, щасливих подій
і миттєвостей, радісних звісток і свят. Нехай усі
ваші дні будуть наповнені любов’ю рідних, приємними клопотами, чудовим самопочуттям і оптимістичним настроєм.
З любов’ю
діти, внуки, правнучки.

Вітаємо!
Анатолію Васильовичу,
Ви – найкращий дядько на землі!
Тож будьте крепко моцні і запрошуйте в баню!
Щиро
з повагою
і любов’ю
до жителя села
Заболоття
Ковельського
району
Анатолія
Васильовича
Голяна
Голя племінники з
родини
Згоранців.
ро

ЩИРО ДЯКУЄМО!

Педагогічний колектив Скірченської гімназії, учні та батьки щиро
дякують керівнику СГПП «Дружба» Валентині Степанівні Здрилюк
за святкові подарунки.
Шановна Валентино Степанівно!
Бажаємо вам міцного здоров’я, довголіття, світлих і радісних днів,
зігрітих людською любов’ю та Божою благодаттю. Шани і поваги вам
від людей. Усіляких гараздів і щастя вашій сім’ї та усій родині.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua
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n Наші люди в Антарктиді
Фото із фейсбук-сторінки Національного антарктичного наукового центру.

від суму за домівками та рідними, але щасливі представляти на крижаному континенті
інтереси держави та робити
все можливе для розвитку
української науки, — йшлося
у повідомленні.
А ще полярники на чолі із
Богданом Гаврилюком сфотографувалися у літньому
одязі на фоні льоду і кучугур,
щоб підтримати кліматичний
марш, який відбувався 26 вересня на Батьківщині. Таким
чином хотіли наголосити на
аномальності процесів, які
відбуваються в екосистемах
Антарктики.
Напередодні Нового року
ми хотіли знову поспілкува-

людини
« Ув кожної
житті є шанс,
Українські полярники завжди намагаються принести частинку Батьківщини
на найхолодніший континент.

Богдан Гаврилюк – найстарший учасник експедиції.

І цього року величне «Христос народився!»
почують полярники і пінгвіни завдяки волинянину
Науковець Богдан Гаврилюк очолив 26-ту антарктичну експедицію та вирушив із командою
на південний континент ще 24 березня. Серед вічної мерзлоти волинянин відсвяткував
з іншими українськими дослідниками і Великдень, і День Незалежності, і свій 49-й день
народження, тепер на черзі — Новий рік і Різдво
Ірусина ПРИХОДЬКО

своїй першій експедиції геофізик Богдан
Гаврилюк побував ще у
2002 році. На початках своєї
наукової діяльності уродженець Луцька, який нині проживає у Харкові, працював інженером на місцевому заводі
імені Малишева, де виготовляли антарктичні всюдиходи.
Саме там йому згодом і запро-

У

понували взяти участь в експедиції до Антарктиди.
— У кожної людини в житті є шанс, який може змінити
все життя. Оце був саме мій,
і я його не прогавив. Це була
7–ма арктична експедиція, поїхав у якості інженера–механіка. Працював досить успішно,
тому моя полярна історія триває і досі, — розповів журналістам науковець.
Нині Богдан Гаврилюк —

рекордсмен за кількістю зимівок на станції «Академік
Вернадський». Цьогоріч він
очолив 26–ту антарктичну експедицію, яка стала для нього
дев’ятою мандрівкою в Антарктиду. Вже більше пів року
полярники проводять на південному континенті щоденні
вимірювання, заплановані
дослідження та підтримують
роботу станції.
І хоча нині знаходяться за

15 тисяч кілометрів від Батьківщини, про домівку не забувають. На Великдень дослідники і пасок напекли, й
у вишиванки вбралися. А на
День Незалежності України
записали відео звернення, у
якому наголосили, що, попри
зачарованість красою та величчю Антарктиди, їхні серця
б’ються в унісон із серцями
всіх українців.
— Нам нікуди не подітися

який може змінити
все життя.
Оце був саме мій,
і я його
не прогавив.

»

тися з Богданом Гаврилюком,
для якого 2021 рік був точно
не таким, як у всіх його співвітчизників. Втім, сконтактувати
з науковцем не вдалося, бо
нині на станції немає зв’язку,
але не розповісти про нього не
могли. Адже його шлях від інженера–механіка до очільника
експедиції на найзагадковіший
континент планети не може не
надихати. Наполегливість волинянина вражала дослідників у кожній експедиції і вражає досі. Наш герой — один із
тих видатних українців, котрі
своєю працею підтверджують
версію Кембриджського словника, який визнав слово «наполегливість» найпопулярнішим
у 2021 році. n

n Політика

«Підозра Порошенку — це вимога Путіна,
щоб він погодився із Зеленським говорити»
Низка західних та українських дипломатів засудили переслідування п’ятого
Президента України. Головний меседж, який вони посилають владі у Києві:
це повернення до часів Януковича
Фото із сайту eurosolidarity.org.

Ольга СОКОЛОВА

мериканський дип л о м а т,
колишній
спецпредставник США
у справах України Курт Волкер
наголошує: боротьба Зеленського із прозахідним лідером
Порошенком вигідна Путіну. «У
той час, коли Путін розгорнув
на кордонах України багатотисячне військо, Володимир
Зеленський бореться з прозахідними силами в Україні»,
— пише Волкер у статті «Зворотний відлік розпочався. Як
зупинити нове вторгнення Росії в Україну».
«Путін бачить, що Україна
розділена. Незважаючи на те,
що російські сили підійшли
впритул до кордонів, президент Володимир Зеленський
бореться з двома найпотужнішими прозахідними силами
в Україні — колишнім президентом Петром Порошенком і
найбагатшим українським бізнесменом — у той час як інші,
більш одіозні олігархи залишаються в тіні… Настав час для
всіх прозахідних сил в Україні
забути про свої розбіжності та
разом працювати над захистом країни», — переконаний
Курт Волкер.
Колишній посол США в
Україні, директор Євразійського центру при Атлантичній раді
Джон Гербст, коментуючи справу проти Порошенка, закликав
Зеленського не використовувати у політичній боротьбі засоби Януковича.
«Я здивувався цій інформації. Я вважав і вважаю, що
Зеленський — майстер марке-

А

Під час численних зустрічей у Варшаві провідні польські політики заявили,
що готові підставити плече Україні і засуджують політику Кремля.

тингової політики у спілкуванні
із суспільством. Я, звісно, не
володію деталями звинувачень проти Порошенка, але
цей крок нагадує мені політику
Януковича», — говорить Джон
Гербст.
Звинувачення проти Порошенка — ганебний трагіфарс.
Про це пише український
письменник та дипломат Юрій
Щербак.
«Ганебним трагіфарсом
вважаю висунуті Зеленським
звинувачення проти п’ятого
Президента України Петра Порошенка. Людина, завдяки волі
та енергії якої була зупинена
агресія Росії, звинувачується
в державній зраді! Тільки сценаристи театру блазнів могли
спромогтися на таке. Замість
того, щоб консолідувати Укра-

їну в хвилину смертельної небезпеки — російської агресії —
вони сіють розбрат і хаос. Вічна
ганьба капітулянтам», — пише
Щербак.
Колишній прем’єр–міністр

відома доля особи на прізвище
Кірєєв. Ще є можливість зупинитись. Замість розбрату і політичних переслідувань закликаю
владу провести відкриту розмову з опозицією та громадян-

завдяки волі та енергії якої була
« Людина,
зупинена агресія Росії, звинувачується в
державній зраді! Тільки сценаристи театру
блазнів могли спромогтися на таке.
та міністр закордонних справ
України Арсеній Яценюк переконаний, що спроба арешту
Порошенка буде мати для Зеленського непоправні наслідки.
«Можна запитати в Януковича.
Суддям, які будуть розглядати
цей запобіжний захід, добре

»

ським суспільством про те, як
об’єднати і захистити державу
перед загрозою наступу Росії»,
— пише Яценюк.
«Підозра Порошенку — це
вимога Путіна, щоб він погодився із Зеленським говорити.
Для Путіна Порошенко — ворог

номер один», — наголошує колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України у США
Валерій Чалий. Він переконаний: після того, як Порошенко
разом з армією, добровольцями і всім українським народом
звільнив дві третини окупованого Донбасу, він став для Путіна ворогом номер один.
«І зараз умова зустрічі Зеленського з Путіним — Порошенко якщо не за ґратами, то
під таким тиском, щоб його політично знищувати», — заявив
Чалий у програмі «Велика п’ятниця» на каналі «Україна 24».
Наразі експрезидент,
нардеп і лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко перебуває
з робочим візитом у Європі.
Він пообіцяв повернутися в
Україну у середині січня.
«Сьогодні, коли вся Європа, весь світ, і в тому числі
вся Україна, має об’єднатися проти Путіна, в Україні
відбуваються дивні речі. Я
хочу наголосити, що мені
передають вітання з Офісу
Президента про те, що вони
з розумінням поставились би
до того, якби я залишився у
Європі. Хочу наголосити, що
я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в
першій половині січня. Але за
своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста «відосиків» Зеленського,
— заявив п’ятий Президент
у своєму відеозверненні з
Варшави, куди був запрошений польським сенатом,
і додав: — Я хочу наголосити, що пред’явлення підозри
главі держави в державній
зраді, фінансуванні тероризму, сприянні терористичним
організаціям — це перехід
«червоних ліній». Це вже не
жарти. Жарти закінчилися. І
за це доведеться відповідати. Але потім, бо зараз хтось
має бути розумнішим. Зараз ми маємо об’єднатися,
зараз ми маємо врятувати
Україну і відбити російську
агресію». n

n Пряма мова

n Пряма мова

Дмитро РАЗУМКОВ, народний депутат України, ексспікер
парламенту, в інтерв’ю сайту «Лівий берег» заявив, що не
готовий ні з ким із політсил об’єднуватись, а створює свою
партію «Розумна політика»:
На відміну від Президента, який казав, що йдее на один термін,
а потім повернеться в «95 квартал», я з політикии не піду, мені
це цікаво, мені це подобається. Хотів би вірити,, що в мене це
рламентські
виходить… На вибори Президента я піду і на парламентські
піду. Вибори — це не Олімпіада. Це завжди гра на перемогу. На Олімпіаді головне — участь, а на виборах — реиво
зультат. Я завжди адекватно оцінюю свої можливості.

Рамзан КАДИРОВ, президент Чечні, член бюро вищої ради партії
«Єдина Росія», заявив, що готовий виконати наказ Путіна
і завоювати Україну:
Українське проблемне питання — це навіть не рівень президента країни. Це мій
рівень. Якби мені доручили, я б давно вирішив це питання. Або приєдкраїнці
нав би до Чеченської республіки Україну, або давно б забрав… Українці
— це наш народ, це наша територія.
Я давно казав, що треба забрати Київ, бо інакше західні країнии розії. Я
містять в Україні свої військові бази та диктуватимуть умови Росії.
впевнений, що наш президент цього не дозволить. А ми, піхота,
готові виїхати та виконати наказ, абсолютно без проблем.

«

»

«

»
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Василь УЛІЦЬКИЙ,
редактор відділу політики
газети «Волинь–нова»

«Подай зброю мені, брате!»* —
більшість українців готові
не тільки дивитися в очі
кремлівському кровопивці
На початку війни, у 2014 –2015 роках, не раз доводилось
чути думку (цитую майже дослівно): «Нащо дратувати
Путіна? Хіба не може Порошенко поїхати до нього,
сісти, поговорити спокійно, попросити і все вирішити?».
Мені здається, що люди, які так думають, голосували
за Зеленського якраз через те, що Порошенко нібито
не хотів як слід позаглядати в очі Путіну. А от лідеру
«95 кварталу», для якого вміння втиратись у довіру і
зачаровувати — головне, це має вдатись. Тим паче вони
обоє — однієї крові, радянської
ле вже третій рік, як Володимир Зеленський — президент,
а питання війни та миру і повернення окупованих територій і нині там. І пора б людям уже зрозуміти, що справа не
в «дратуванні» Путіна, не в тому, щоб якось по–особливому йому
поусміхатись при зустрічі, аби закінчити війну і повернути мир. А
в тому, що російська імперія хоче жерти. І хоч трохи насититься
вона тільки тоді, коли повністю проковтне Україну. А окуповані
території — лиш рани, за допомогою яких вона сподівається ще
довгі і довгі роки знекровлювати нашу державу. Вже й сам Путін
відкрито, у документах, які направив США та НАТО, заявив, що
розглядає ВСЮ Україну як свою вотчину, але українці все одно
продовжують вірити, що ще можна по душах поговорити із цим
кремлівським дияволом — і все налагодиться.
Ошелешили результати опитування компанії СОЦІС, згідно
з якими аж 20,8% наших співгромадян — кожен п’ятий! — вважають, що прямі переговори Володимира Зеленського з Володимиром Путіним приведуть до повернення окупованої частини
Донбасу, а 10,8% впевнені, що ще й Крим після цього віддадуть!
Я не думаю, що зараз, на восьмому році війни, це наївність.
Бо коли люди кажуть, що мир можна випросити, то вони чудово
розуміють, що це може статись лише в разі серйозних поступок з
боку нашої держави, фактично капітуляції. І виходить, що багато
наших співвітчизників не бачать у цьому нічого поганого. Ну жили
ж під рукою Москви наші предки століттями?
І коли 28,1% опитаних у цьому соціологічному дослідженні
стверджують, що відмова від нашого вступу в НАТО заспокоїть
Путіна, то вони автоматично погоджуються і на інші захцянки
Кремля, суть яких — у тому, що ми, українці, з часом маємо повністю розчинитись в «русскам мірє». І вже в складі російської
армії в майбутньому «визволяти» чергові народи. Так, як зараз
нас «визволяють» буряти та чеченці.
Це серйозні цифри, і їх, без сумніву, знають та враховують
у Росії.
Але є й інші. 71,9% українців не вірять, що переговори з Путіним можуть привести до повернення окупованих територій. А
55% наших з вами співвітчизників готові чинити опір окупантам
— з них 33,3% зі зброєю в руках, а 21,7% — за допомогою акцій
громадської непокори. Причому взяти зброю до рук готові на
10% українців більше, ніж у 2015 році. Може, й не надто вражаючі
цифри, але саме вони, як і в попередні роки спротиву українців,
досі стримували московську орду від бажання лізти далі.
Тільки наша рішуча готовність відкинути «русскій мір» в усіх
його іпостасях є запорукою і миру, і самого існування українців.

А

* — у заголовку використано приспів із пісні «Подай зброю»
Гліба «Лєнтяя» Бабича, яку виконує гурт «Kozak System» і яка стала
гімном 10–ї окремої гірсько–штурмової бригади «Едельвейси». n

n Шок!
Фотоколаж із сайту radiotrek.rv.ua.

У Києві Ярослав Сивий сів у таксі, щоб доїхати до готелю...

Відомого лікаря
з Рівненщини вбили у столиці
У Києві затримали підозрюваних у вбивстві 50-річного
голови правління санаторію «Червона Калина»
Мирослава СЛИВА

грудня Ярослав Сивий поїхав до столиці і
вже через кілька годин
перестав виходити на зв’язок.
У той час з його картки почали зникати гроші. Брат загиблого, ексочільник Дубенської
райдержадміністрації Руслан
Сивий, припустив, що родича
вбили з метою пограбування.
Можливо, зловмисники побачили, як Ярослав сідає в таксі із
готівкою.
Правоохоронці встановили,
що у Києві лікар сів у таксі, щоб
доїхати до готелю. У машині,
крім 34–річного водія, також
перебував його 43–літній приятель, обидва — громадяни
Киргизії. Під час поїздки вони
вирішили пограбувати рівнянина. На спланованій зупинці
один із зловмисників пересів
на заднє сидіння і вдарив кілька разів пасажира по голові
кулаком, а потім — скляною
пляшкою. Коли лікар знепритомнів, нападники забрали у
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нього банківські картки, телефон, сумку та гроші, а чоловіка
зі зв’язаними руками та ногами

спланованій
« Назупинці
один
із зловмисників
пересів на заднє
сидіння і вдарив
кілька разів
пасажира по голові
кулаком, а потім —
скляною
пляшкою.

»

залишили у лісі на території Бучанського району.
Убивць затримали та повідомили про підозру. Під час
допиту вони і показали місце,
де залишили свою жертву.
Похорон Ярослава Сивого
має відбутися в середу у селі
Зоря, де він жив. Його убивцям
світить від 10 до 15 років тюрми
із конфіскацією майна. n

29 грудня 2021 Середа

n Пульс тижня

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

n Не святі горшки ліплять

ЇЇ УРОКИ З МАТЕМАТИКИ
У ТікТок ДИВЛЯТЬСЯ
100000 ШКОЛЯРІВ

ЗА «РІЗДВЯНУ КАЗКУ» ВІДДАЛА
11 000 ГРИВЕНЬ
На гачок телефонних шахраїв попалася жителька Луцького району
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

байку ошуканця повірила 64-річна жінка із села Старики, що
на Горохівщині. Незнайомець, який подзвонив їй, відрекомендувався працівником банку і повідомив, що її картки заблоковані. Волинянка, повіривши спритнику, переказала 11000 гривень
на вказані ним номери телефонів, буцімто для того, аби поновити
користування рахунками. Зрозумівши помилку, селянка звернулася
до поліції. А через свою довірливість перед святами залишилася без
грошей. n

У

ПАРУБОК «ПІД КАЙФОМ» ЗАЛІЗ НА ВОРОТА
СОБОРУ І ЗЛАМАВ НОГУ
Очевидці витівки викликали поліцію
Антон КАРАСЬ

Луцьку хлопець серед ночі заліз на браму Свято-Троїцького собору. Він неадекватно висловлювався й не усвідомлював, де знаходиться. Через деякий час молодик упав.
Медики, які приїхали на місце події разом із правоохоронцями, госпіталізували порушника з переломом ноги.
Відео цієї події з’явилося у соцмережах. Коментаторів обурила поведінка парубка, вони припустили, що він вживав наркотики.
«Добре, що не шию зламав», «Божа кара на місці», «Карма відразу
спрацювала», — пишуть волиняни. n

У

У ЛОБНЕНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ ВІДКРИТО ЇДАЛЬНЮ
ЗА ПІВТОРА МІЛЬЙОНА
Це стало можливим завдяки капітальному ремонту приміщення
існуючої шкільної будівлі з частковим її переплануванням
Богдана КАТЕРИНЧУК

емонтні роботи розпочалися минулого літа у липні. Вони проводилися за кошти бюджету Любешівської селищної ради (залишки
освітньої субвенції, які утворилися станом на 1 січня цього року).
За результатами відкритих торгів, переможцем аукціону було визначено ТОВ «Волиньекобуд», яке запропонувало найменшу цінову пропозицію — півтора мільйона. Наразі роботи завершено, встановлено
нове кухонне обладнання, посудомийну машину, холодильник, умивальники тощо. Тож невдовзі школярів розпочнуть харчувати гарячими
стравами. n

Р

6-РІЧНИЙ ЛУЧАНИН ВИРІШИВ САМ ПОЇХАТИ
В СЕЛО ДО БАБУСІ
Дитину без нагляду помітив на вулиці водій маршрутки і повідомив
про це патрульним
Юстина КОЛОМІЄЦЬ

алюк розповів, що зібрався до бабусі в село поблизу
Луцька, бо залишився сам удома: мама пішла на роботу,
а тато — за покупками. Патрульні поспілкувалися з хлопчиком і встановили його особу. З’ясувавши, де працює його мама,
вони відвезли малого до місця її роботи. Жінка в цей час уже шукала сина. Поліцейські провели з лучанкою профілактичну бесіду, аби не допустити подібної ситуації в майбутньому. А шоферу, який виявив хлопчину на вулиці, подякували за оперативне
реагування. n

М

ПЕРЕДНОВОРІЧНИЙ ПОДАРУНОК
ДЛЯ ПОЛІСЬКОЇ МАЛЕЧІ
На території дошкільного закладу «Казка», що знаходиться в селі
Костюхнівка Маневицької селищної ради, встановлено новий
дитячий майданчик
Богдана КАТЕРИНЧУК

гровий комплекс «Вежа», подвійна гойдалка та велика карусель — до послуг малечі. На встановлення майданчика використано
72 550 гривень. Ці кошти були залучені з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів для соціально-економічного розвитку окремих територій за сприяння депутатки Верховної Ради Ірини
Констанкевич. n
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Більше новин — на сайті
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Фото з домашнього архіву Наталії ВЕНГРИН.
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Вчителька
Нововолинського ліцею № 7 Наталія Венгрин
енгрин
((на
н фото) потрапила у ТОП-5 кращих освітніх блогерів
герів
за версією «Освіторії», а її канал у TikTok має майже
же
100 тисяч підписників!
Алла ЛІСОВА

У ДИТИНСТВІ
ПОЩАСТИЛО
МАТИ ХОРОШОГО
НАСТАВНИКА

Усе почалося три роки
тому, коли через соцмережі
пані Наталія познайомилася з харківським педагогом
В’ячеславом
Ярмаковим,
який мріяв про онлайн-школу. В процесі спілкування
народилася ідея проведення інтернет-уроків. Розподілили класи, нововолинська
математичка взяла собі 8-й.
Разом викладали матеріали
в Youtube. Виходило непогано.
А вже влітку нинішнього
року, поки учні були на канікулах, почала робити для них
відео і викладати в соцмережу TikTok. Записувала і монтувала все вдома самостійно.
Придбала дошку, штатив і таким чином проводила уроки.
Перші заняття принесли неочікувані результати.

Її публікації зібрали чималу
аудиторію. Це дало впевненість у тому, що навіть поза
школою можна успішно допомагати учням здобувати
знання. Для неї це було особливо важливим через те, що
потрапила в лещата хвороби,
з якою доводиться боротися
досі. Хвилювалася, як пра-

Я була приємно
« —вражена,
коли у день
Святого Миколая мій
прямий ефір зібрав
більш як 3 тисячі
глядачів, —
не приховує
задоволення пані
Наталія.

»

цюватиме за таких обставин,
турбувалася за чоловіка, який
перебував у зоні АТО. На щастя, сумніви стосовно того,
як навчатиме дітей, розвіялися.

Наталія Федорівна
лююбить
свій
предмет, вважаючи його
творчим, та-ким, що розвививає логіку, мисислення, збагачує
чує
інтелект.
— Я була приємно
вражена, коли у день Святого Миколая мій прямий ефір
зібрав більш як 3 тисячі глядачів, — не приховує задоволення пані Наталія. — Щаслива від того, що можу бути
корисною.
Любов до такої цікавої,
хоча для багатьох і складної
математики, їй прищепила
вчителька
Нововолинської
школи № 3 Ганна Іванівна
Чорна. Пані Наталія її називає
педагогом від Бога — компетентним, справедливим,
чесним. Ганна Іванівна вміла
доступно й просто викласти
матеріал, ніколи не лякала
дітей самостійними чи контрольними. Вже тоді хотілося

програми, збирашкільної п
щораз більшу аудитоючи щора
Наприклад, тему 6-го
рію. Напр
«Ділення дробів»
класу «Д
10 тисяч чоловік.
слухало 1
для п’ятикласників
Заняття дл
«Віднімання дробів від ці«Відніманн
весь час отримало
лого» за ве
тисячу (!) перегляаж 591 ти
дів.
Школярі задоволені ідеШколяр
онлайн-уроків, адже є
єю онлай
можливіс
можливість опанувати мавдома, переглядатеріал в
ючи мат
математичні ролики.
Вчителька дуже детально,
Вчитель
головне — цікаво й заа голов
хопливо пояснює розв’язадач чи прикладів.
зання за
подобається, що наДітям под
голос звучить весело
віть її голо
та заспокійливо.
До слова,
заспокі
таких занять
пані Наталія
зан
провела вже
вж понад двісті.
— Від
Відеоуроки готую
для власн
власного задоволення. Мрію, щоб якнайбільше
школярів полюбили математику, — щиро усміхається
моя співрозмовниця.
— Як
і
Дітям подобається, що навіть голос
вдячність
—
99
300
підписНаталії Федорівни звучить весело
та заспокійливо. ників, яких, тепер уже впевнена, до Нового року буде
брати з неї приклад. Тому, от- 100 000. На запитання: «Яке
римавши атестат про серед- слово ви б назвали для себе
ню освіту, сумнівів щодо фаху словом 2021 року?» — пані
не мала — тільки механі- Наталія відповіла так:
ко-математичний факультет
—Напрошується
Львівського держуніверсите- не вельми радісне, але
ту імені Івана Франка!
я його не хочу промовляти…
Просто
тішуПРАЦЮЄ НЕ ДЛЯ
ся, що себе знайшла
ПОПУЛЯРНОСТІ,
на онлайн-поприщі. ПереА НА КОРИСТЬ ІНШИХ
коналася, що треба зберіМайже тридцять років гати оптимізм у будь-якій
Наталія Венгрин навчає ситуації. Вважаю, що найматематики учнів Новово- головніше у житті — бути
линського ліцею № 7. Па- потрібною людям, приноралельно через інтернет сити користь. Наразі мені
допомагає дітям у вивченні це вдається! n

n Міс грамотність

ПЕРЕМОЖНИЦЯ РАДІОДИКТАНТУ-2021 ГАЛИНА ШУРА:

«МОЇ УЧНІ СТАЛИ УВАЖНІШИМИ НА ЗАНЯТТЯХ»
Фото з особистого архіву Галини ШУРИ.

но ставили запитання. Та найбільше зворушили саме її учні:
— Мої школярі почали краще ставитися до мого предмету. Стали уважнішими на уроках.
Це дуже приємно. Довелося мені
навіть почути таке: «Ми не думали, що Ви така розумна». Вислухавши наше запитання про
слово-2021 за версією Кембриджського університету, яким визнано «наполегливість», Галина
Шура після недовгого міркування
підтвердила, що теж назвала би
його цього року своїм:

У грудні прізвище вчительки
з села Комарове Ратнівської
громади Ковельського
району облетіло всі українські
ЗМІ. Про неї писали як про
найграмотнішу людину
в країні і як про найкращу
з майже 14 з половиною
тисяч людей, які перевіряли
свої знання рідної мови
Олена КАЛЕНЮК

чителька української мови
Галина Шура після численних інтерв’ю ЗМІ й державного, й місцевого рівнів
приймала вітання ще понад тиждень! Важко недооцінити те, що
з багатьох тисяч українців, які
у день радіодиктанту-2021 взялися за особливе письмо, досконало з усім справилася одна-однісінька людина, наша з вами
землячка з невеличкої сільської
школи. Багато хто оцінював завзятість і наполегливість пані Галини,
той факт, що вона перевіряла написане впродовж чотирьох годин
(і навіть аналізувала письменницький стиль автора тексту Юрія Андруховича).
У міру того, як ширилася новина про Галину Шуру, зі словами
захоплення до неї зверталися родичі, друзі та представники влади.
Почесну грамоту, пишний букет
та картину з бурштину їй вручили
від імені Ковельської райдержад-
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мені навіть
« Довелося
почути від учнів таке:
«Ми не думали, що Ви
така розумна».

Пані Галина дуже тішиться, що її досягнення підштовхує передусім учнів,
що знання – це сила.

міністрації, а на сесії Ратнівської
громади селищний голова Віталій
Бірук подарував учительці ноутбук:
щоб ще більше хотілося поспішати
на роботу до школи. Крім того, Галина Шура як переможниця мала
М

нагоду поспілкуватися завдяки інтернету із шестикласниками однієї
зі шкіл Львівської області. Зустріч
влаштувала знайома педагогиня.
Пані Галина раділа, що діти слухали її із захопленням та ще й актив-

— Так, наполегливість. Для
мене це означає не зупинятися
на досягнутому. Потрібно впевнено йти далі, а не сидіти склавши
руки.
А зважаючи на прийдешні свята, вона щиро зичить усім волинянам здоров’я і мирного неба:
— Колись ми писали у листівках: «Бажаємо мирного голубого
неба». Тоді не дуже над цим задумувалися. Тепер зовсім інакше.
Дуже хочеться, щоб небо над
нами було мирним і голубим! n

А

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

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

+38
+38
+38
+38

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

»

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

15,22, 29 січня

ЗНАЙ НАШИХ!

www.volyn.com.ua

29 грудня 2021 Середа

n Знання – сила!
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ЗА ДВА ЗНО НА 200 БАЛІВ ОЛЕНА КОСТЮК
ЗАРОБИЛА 100 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ!

УРОДЖЕНЕЦЬ РІВНЕНЩИНИ
50 ДНІВ ПІДНІМАВСЯ
НА НАЙВИЩЕ МІСЦЕ НА ЗЕМЛІ

18-річна лучанка — одна з тридцяти молодих українців, хто отримав премію
Верховної Ради за успішне навчання
Фото з архіву родини КОСТЮКІВ.

Фото зі сайту kuluarpohod.com.

Оксана КОВАЛЕНКО

івчина, яка склала аж два
ва
предмети зовнішнього незалежного
оцінювання
на 200 балів, нині є студенткою
одного з найпрестижніших навчальних закладів у державі — Києво-Могилянської академії. Мріє
стати фаховим психологом, аби
допомагати людям у важкі моменти
життя. А нинішні кошти — 100 тисяч
гривень — як тільки отримає, планує спрямувати на саморозвиток.
Однією з основних умов призначення
вагомої
державної
грошової винагороди молодим
людям була їхня зацікавленість
навчанням саме в українському
виші. Втім, ще до появи інформації про премію Олена Костюк розповідала, що хоче опановувати
фах і працювати на Батьківщині,
бо вірить у можливість бути успішною в Україні.
Що ж до того, що люди цього
року віддали, за версією Кембриджського словника, перевагу
слову «наполегливість», дівчина
каже, що їй ближче інше:
— Моє слово-2021 — відданість. Це про відданість собі,
своїм мріям, думкам і своїм
близьким. Нам завжди доводиться робити безліч виборів, цього
року вони були особливо важливими — і саме відданість своїм
прагненням допомагає знайти

вірним власним принципам… Слово «наполегливість», з моєї точки
зору, варто сприймати не як упертість, а як уміння сформувати
власні цілі, ідеали та знайти пер-

Д

з основних
« Однією
умов призначення
вагомої державної
грошової винагороди
молодим людям була
їхня зацікавленість
навчанням саме у
вітчизняному
виші.

»

Оленка з Андрієм хочуть здобути освіту й працювати саме в Україні.

правильний шлях і робити все для
досягнення мети.
Один із тих, кому дуже віддана
Оленка, — її рідний брат Андрій.
Вони народилися в один день, однаково спраглі до наук, успішно
закінчили Волинський науковий
ліцей-інтернат обласної ради, навчаються в одній академії й разом дають інтерв’ю нашій газеті.
Андрій теж склав ЗНО на високі
бали, здобув 200 з улюбленої гео-

графії, має по 198 і 197 з математики й англійської. Планує стати
юристом. Прислухаючись до свого слова-2021, хлопець обрав
таки «наполегливість»:
— Чому? Тому що цього року
в кожного було чимало випробовувань, а особисто в мене й перехід
до нового етапу життя, а тому критично важливо у вихорі численних
вказівок зі сторони зберігати внутрішній стержень та залишатися

сональні сенси і вміти відстоювати
їх навіть попри труднощі.
Молоді люди, які лише недавно зустріли свої 18, щиро бажають
землякам насамперед здоров’я.
Без цього, каже Андрій, досить
важко мріяти про щось інше, й зичить ще й уміти знаходити щастя
в кожному прожитому моменті,
насолоджуватися власною життєвою стежиною та сприймати
всі випробовування через призму спокою. Оленка бажає ніколи
не втрачати віру і нехай наївно,
по-дитячому, але продовжувати
сподіватися на справжнє новорічне диво. n

n Пульс тижня
Фото із сайту volyn.tabloyid.com.

Після хмільного застілля краще йти пішки
У цьому переконалася волинянка,
яка спричинила серйозну ДТП,
перебуваючи у стані алкогольного
сп’яніння. Як повідомляє видання
«Конкурент», нещодавно Ковельський
міськрайонний суд призначив їй
покарання
Іван ПЕТРУК

Н

апередодні свят ця історія повинна
стати уроком для всіх, хто сідає за кермо нетверезим. Нагадаємо, 8 березня
цього року о 18.50 захмеліла водійка технічно
справного автомобіля марки Ford Fusion між
селами Білашів та Любитів Ковельського ра-

йону не впоралася з керуванням та врізалася
в дерево. Внаслідок зіткнення автомобіль перекинувся, а двоє пасажирок, які перебували
у салоні, отримали значні травми.
Жінка свою провину визнала повністю,
просила суворо не карати. Потерпілі не
мали претензій до обвинуваченої. Дослідивши всі обставини справи, суд призначив
їй покарання у вигляді 4 років позбавлення
волі умовно з іспитовим строком 2 роки.
Окрім цього, жінці доведеться сплатити
покаліченим пасажиркам майже 76 тисяч
гривень компенсації за лікування. Про засуджену відомо, що вона уродженка села Любитів Ковельського району, має вищу освіту,
розлучена, працює, раніше не судима. n

Відтепер буряки з поля
жителі Струмівки возитимуть
вулицею Коко Шанель
У селі під Луцьком (на фото) місцеві
обранці вирішили увічнити пам’ять
знаменитої французької модельєрки
Леонід ОЛІЙНИК

Горді троянди і ніжні тюльпани… чекають вироку суду
Завдяки співпраці між фахівцями з
внутрішньої безпеки та управління
боротьби з контрабандою Волинської
митниці у Ягодині викрили порушення
недоброчесного українського підприємця,
який подав недостовірні дані про товар
Іван ПЕТРУК

езли цей духмяний живий вантаж із Естонії. Повний митний огляд вмісту вантажівки засвідчив, що він не відповідає поданій
декларації. У ній ішлося про 6 тонн свіжих квітів
і листя, придатних для складання букетів, та зелених декоративних рослин в асортименті. Але

В

яких? Вивантажені тюльпани, троянди, ялинові гілки, орхідеї, хризантеми, гіпсофіли, аспарагус аж ніяк не були схожі на задекларовані
підприємством гвоздики, руксус, лаванду, звіробій, гортензії чи барбарис, повідомляє сайт
Волинської митниці.
Відтак більше 75 тисяч зрізаних квіток, 330 кг
ялинових гілок та інші контрабандні рослини
на суму понад 350 тисяч гривень потрапили
у спеціальний склад. Там їх зберігатимуть за
відповідного температурного режиму до остаточного рішення суду у справі про порушення
митних правил. Квіти підлягають конфіскації, а
підприємцю «світить» штраф у повному розмірі
їхньої вартості. n

ішення про присвоєння такої назви
вулиці депутати сільради підтримали
23 грудня. Як розповів журналістам голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк,
перейменування відбулося ще навесні, на
минулій сесії це рішення підтвердили.
– Це було побажання забудовника, який
зводить у селі великий комплекс. Йому допомагали французи в будівництві і облагородженні території. Іноземці самі попросили
зробити щось, щоб місцевість була пов’язана з їхньою країною, – розповів пан Семенюк.
Він також повідомив, що встановлювати
нові таблички із текстом «вул. Коко Шанель»
буде забудовник. n
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Навесні 2021-го
Микита Балабанов
успішно очолив
першу для себе
експедицію
на «вершину
неба» — саме так
перекладається
непальська назва
найвищої гори
Еверест (8 849 м).
Для цього йому
і побратимам
знадобилося
аж 50 днів.
А в листопаді він
із двома колегами
завершив одне
з найскладніших
завдань в Гімалаях —
піднявся на вершину
Аннапурну III
(7 555 м) південносхідним гребенем
Мирослава КОЗЮПА
Підкорювати висоти Микита Балабанов навчився у Вараші
Рівненської області.

-літній
уродженець Вараша, що
на Рівненщині, протягом десятиліття підкорює складні маршрути. Микита Балабанов — неодноразовий чемпіон України у висотному
класі, володар найпрестижнішої альпіністської премії «Золотий Льодоруб». 17 квітня він вирушив у першу
експедицію на Джомолунгму, очоливши групу із чотирьох осіб. Цьогоріч у Гімалаях були найскладніші
за багато років погодні умови. Місцями випадало до метра снігу, а тайфун над Індійським океаном спричиняв урагани на висоті 8000 метрів.
Вітер рвав і здував розбиті на вершинах палатки, і альпіністам доводилося спускатися вниз, щоб перечекати негоду. За таких умов сходження
тривало аж 50 днів. 1 червня альпіністи піднялися на найвищу вершину світу та розгорнули український
прапор.
А восени троє українських альпіністів — Микита Балабанов, В’ячеслав Полежайко та Михайло Фомін — піднялися на південно-східний
гребінь Аннапурни III. Дотепер ця
вершина була одним з останніх невирішених завдань альпінізму в Гімалаях. Здолати неймовірно складний
маршрут мріяли найсильніші підкорювачі вершин світу протягом останніх чотирьох десятиліть.
І ось 6 листопада 2021 року наші
скелелази вперше в історії альпінізму
пройшли 2 800–3 000 метрів майже
по вертикальній стіні південно-східного гребеня. Через складність рельєфу в середині маршруту вдавалося
проходити лише 100 метрів на день.
До того ж похід знову відбувався при
надзвичайно поганій погоді за сильного вітру та снігопаду. Підйом та спуск тривав протягом 18 днів, хоч запасів їжі було всього на 12. Тож протягом
4 днів альпіністи з’їли всього 1,5 бато-
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нчика, а в передостанній день закінчилися запаси будь-яких продуктів
і навіть газу.
Спускатися з Аннапурни III планували у бік Мананга, але зрозумівши, що в таку негоду сил пройти
3,5 км по гребеню на висоті понад
7 300 м не вистачить, пішли у бік південного базового табору Аннапурни.
За три дні українська команда спустилися на висоту 5 400 метрів, а вертоліт забрав їх із 5 000 метрів. 9 листо-

та спуск тривав
« Підйом
протягом 18 днів, хоч запасів
їжі було всього на 12. Тож
протягом 4 днів альпіністи
з’їли всього 1,5 батончика
а в передостанній день
закінчилися запаси будь-яких
продуктів і навіть газу.

»

пада альпіністи успішно повернулися
у Катманду. За час експедиції хлопці
втратили 40 кг ваги на трьох, трохи підморозили пальці на руках, але
не критично — нічого не обрізатимуть, жартують альпіністи. Це була
їхня друга спроба пройти цей грандіозний маршрут: першу довелося перервати у 2019-му на позначці близько 6 350 м.
Тож варашівець Микита Балабанов цьогоріч переконався: щоб досягти мрії, треба проявити неабияку
наполегливість. А ще радить: враження — це найцінніше, що ми можемо отримувати від життя. Варто
насолоджуватися ними і подорожувати. І кличе в гори — де багато прекрасних місць і вражаючих моментів.
Обіцяє, що нудно не буде! n

Р Е К Л А М А

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
Тел.: (0332) 72-39-32, 066 82 47 160 – Vodafone, 096 77 31 037 – Київстар,
066 82 47 160 – Viber, Telegram, WhatsApp.
Ціна приватного оголошення у нашій газеті — 30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте
розмістити на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість оголошення про купівлю чи
продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн за
один раз публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення, які
виділені рамкою, + 30 грн (за сайт + 30). Вартість оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт).
Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
плені будинки на одному подвір’ї (72 кв. м і 35 кв. м, усі
зручності, частково вмебльовані). Є два сараї, льох, 0.06 га
городу. У дворі — бруківка. Тел.: 095 82 56 503, 099 47 62
577.
l У с. Озеро Луцького району продається приватизована
земельна ділянка (0.10 га) під забудову. Тел. 068 19 17 191.
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.

частини до картоплетехніки вітчизняного виробництва.
Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.
l Продам картоплезбиральні комбайни «AННА» (привезені з Польщі), гноєрозкидач, сівалку «Нодет», тюковку «Сіпма». Ціни договірні. Тел.: 050 56 24 572, 095 44 35
663, 098 03 93 636.
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 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.

АВТОРИНОК

РІЗНЕ

l Куплю автомобіль (вітчизняного чи іноземного ви-

l Продам торфобрикет, дрова рубані твердої породи.

робництва, на євробляхах) у будь-якому стані. Тел.: 066
77 09 243, 050 24 20 244.

Можлива доставка. Тел. 067 45 02 527.
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 «Боб-

l Продаються у Луцьку (район вул. Дубнівської) два уте-

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
l Куплю поворотний круг до фуражира та інші зап-

кат» 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.
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 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

ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

водії
спецтехніки,
майстер
дорожніх
робіт.
ТЕЛ.
0506745622.

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 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 посвідчення учасника бойових дій, видане на ім’я Штунь Сергій Анатолійович, 4.03.1975 р. н.,
вважати недійсним.
l Загублені диплом (серія КТ № 765317) про закінчення середньої спеціальної освіти та додаток до
диплома, видані Київським геологорозвідувальним
технікумом Міністерства геології СРСР на ім’я Крат
Ігор Іванович, 4.01.1969 р. н., вважати недійсними.

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

Тел.: 0991813332, 0976492371.
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n Євровіртуоз

Фото з особистого архіву Ігоря ДІДЕНЧУКА.

www.volyn.com.ua

n Чемпіон року
Фото із сайту sport.segodnya.ua.

Ігор Діденчук грає на більш ніж 20 музичних інструментах, але Європу зачарував звуком української сопілки.

ЛУЧАНИН, ЯКИЙ ВИСТУПИВ У ФІНАЛІ
«ЄВРОБАЧЕННЯ», НЕ МРІЄ ПРО СЛАВУ
Цьогоріч на пісенному конкурсі, що відбувся
у Нідерландах, Україну представляв
електрофолькгурт Go_A. Музиканти
виконували осучаснену веснянку «Шум».
Того вечора тисячі українців пишалися
виступом земляків, які посіли 5-те місце.
Мелодійність пісні, унікальність тембру
голосу вокалістки Катерини Павленко та
соло на сопілці лучанина Ігоря Діденчука
завоювали перші позиції у багатьох світових
рейтингах. Напередодні Нового року ми
вирішили поспілкуватися з волинянином
і дізнатися, як змінилося його життя після
такого успіху
Ірина КРАВЧУК

ині Ігор мешкає у Києві. У рідний Луцьк приїздить рідко, мовляв, дуже щільний графік.
Численні концерти та репетиції поєднує з
навчанням у столичному виші на кафедрі фольклору й грою на сопілці в оркестрі місцевого театру.
– Встаю, молюсь, роблю зарядку, а далі... музика. Також захоплююся фотографіями та картинами, тому намагаюся знайти час і на це, – каже
хлопець.
Останній концерт, який зіграв разом із Go_A
відбувся у Варшаві. Музикант зауважує, що публіка раділа кожній зіграній ноті, тому додому повернулися натхненними та щасливими.
– Люди наповнюють мене якоюсь неймовірною силою. Всі люди. Їхня манера поведінки, спілкування, добрі вчинки... Я ніколи не залишу музику, бо через неї виражаю свої емоції, – поділився
лучанин.
Ці слова можна почути від багатьох музикантів,
які живуть своїм захопленням, але Ігор Діденчук –

Н

один із небагатьох, хто дуже неохоче відповідав
на запитання про власні досягнення, натомість
кілька хвилин розповідав про вагомість кожної
ноти та свої відчуття під час виступу. Всесвітньо
відомий пісенний конкурс, здається, зовсім на
нього не вплинув. На запитання про «Євробачення» відповідав коротко й наголошував, що не цим
варто пишатися.
– Виступ у Нідерландах не змінив моє життя.
Це не найважливіше, що могло статися... Кар’єра
може чогось від мене хотіти, але я від неї – нічого.
Моя мета – нести людям радість і добро, – зауважив волинянин.
Напередодні Нового року захотілося поговорити про мрії і шлях, який доводиться вперто до-

численні концерти та репетиції
« Ігор
поєднує з навчанням у столичному
виші на кафедрі фольклору й грою
на сопілці в оркестрі місцевого
театру.

»

лати, щоб вони збулися. Тим більше, що, за версією Кембриджського словника, «наполегливість»
стала словом 2021 року.
– У 2022-му найбільше хочу миру у світі та гармонії в кожній душі. Рік, що спливає, у мене теж
асоціюється з наполегливістю. Ця риса характеру все вирішує, бо долі нема – є праця. Ніколи не
здавайтеся і не опускайте руки, – переконує Ігор
Діденчук.
А ще талановитий музикант поділився своїм
рецептом боротьби зі стресом: «Сядьте у літак.
Підніміться в небо, погляньте на хмари, потім на
сонечко, а тоді можете приземлятися...» n

Як вам власний дизайн човна від українського чемпіона?

КОЛИ СЕРГІЙ ЄМЕЛЬЯНОВ ГОЛИТЬ БОРОДУ?
Він — № 1 на нашій планеті. Скромний українець із Кременчука Полтавської
області, попри фізіологічну ваду та брак грошей, зумів видертися на вершину
спортивного Олімпу і впевнено на ній тримається
Леонід ОЛІЙНИК

країнський каноїст Сергій Ємельянов, який нині представляє
Волинську область, двічі здобував
золото Паралімпіади і вже чотири рази
ставав на найвищу сходинку п’єдесталу
чемпіонату світу.
Востаннє фотографію нашого веслувальника опублікували всі вітчизняні друковані та електронні засоби масової інформації 3 вересня цього
року, коли у веслуванні на байдарці-одиночці на 200 метрів у Японії він випередив на 0,1 секунди суперника з Росії
і вдруге здобув титул паралімпійського
чемпіона.
А от більшість інших змагань у 2021му через коронавірус відмінили.
— Було важко і морально, і фізично.
Адже жодних турнірів не відбувалося,
а на тренуваннях доводилося працювати стільки ж, як і перед Токіо, — розповів
Сергій в ексклюзивному інтерв’ю «Волині».
З дитинства він пробував себе у різ-

У

Фото Аліни ВІТИНСЬКОЇ.

Коли був малий, дуже
« —подобалося
веслування: якщо
стає надто спекотно, завжди
можна випасти у воду, —
жартує чоловік.

»

протез, оздоблений зображеннями ніндзя-черепашок і супергероїв. Втім, зазвичай чемпіон приховує цей девайс
штанами. Інша особливість його зовніш-

ності — пишна чорна борода, щодо якої
має певні забобони: голить її тільки після
змагань, бо вірить, що вона приносить
удачу. Спортсмен взагалі має слабкість
до символів. Наприклад, перед змаганнями в Японії він намалював на своєму
човні сакури.
Мій співрозмовник каже, що завжди
ставив перед собою найбільш складні
завдання, мовляв, цим і завдячує своєму успіху. А прикладом для наслідування
називає українського веслувальника-каноїста, дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана.
«Наполегливість» стала словом минулого року за версією Кембриджського
словника, і ми подумали, що це також
стосується Сергія. Втім, він обрав інше.
— Це слово «віра», бо я завжди
знав, що можу щось змінити у своєму
житті на краще! Були часи, коли харчувався лише «мівіною», готуючись
до Паралімпіади, бо не мав грошей,
аби нормально поїсти. Але я вистояв і
зміг перемогти, — каже Сергій Ємельянов. n

n Сильні духом

НАПОЛЕГЛИВІСТЬ І НЕЗЛАМНІСТЬ
МАРИНИ МАЖУЛИ ДОПОМОЖУТЬ ЇЙ
«ПІДКОРИТИ ПАРИЖ»

n Чарівний пензлик

СОТНІ СВЯТИХ МИКОЛАЇВ
ІЗ ДИТЯЧИХ МРІЙ ЧЕКАЮТЬ ВАС
У ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА

них видах спорту, але професійно почав
займатися параканое лише у 2015-му,
за рік до першої паралімпійської медалі
найвищої проби.
— Коли був малий, дуже подобалося
веслування: якщо стає надто спекотно,
завжди можна випасти у воду, — жартує
чоловік.
Напевно, почуття гумору й допомогло йому свого часу пережити серйозну життєву драму: у підлітковому віці
він втратив ногу. Нині носить «крутий»

Фото із сайту prosportua. com.

Про цю гарну, людяну, милу, але водночас дуже
сильну та мужню жінку наша газета розповідала не
раз. Вона — заслужений майстер спорту України,
член національної збірної команди з параканое
серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового
апарату, володарка чималої кількості нагород,
срібна призерка Паралімпіади в Токіо. Побувала в
десятках країн і себе відкрила світові, але серцем
завжди летить у село Замшани на Ратнівщині
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

порт вимагає повної самовіддачі, тож Марину
важко застати вдома.
Постійні тренувальні збори,
змагання. Грудень провела
у Туреччині, де національна
збірна готувалась до майбутньої боротьби за ліцензії
на Паралімпіаду в Парижі, яка
пройде у 2024 році. Тому поспілкуватися вдалося тільки
у соціальних мережах.
—
«Наполегливість»
і
для мене головне слово. Але
поруч із ним я б поставила
ще й «незламність». Спорідненість цих понять очевидна.
Коли ти чогось дуже прагнеш,
віддаєш усі сили для досягнення мети, але це вдається
не з першого разу, то важливо не підупасти духом, а продовжувати боротися, — відповіла на наше запитання
Марина Мажула.
Для почесної жительки Ратнівщини, знаменитої
спортсменки-візочниці
ці
слова — життєве кредо. Ми
пам’ятаємо, як наша землячка у передостанній день Ігор
у Токіо поповнила «скарбничку» нагород української збірної, зайнявши друге місце
у веслуванні на байдарці-одиночці у класі KL1. Чудовий
успіх! Та Марина прагнула
більшого.
— Це моя перша паралімпійська медаль, і вона,
мабуть, з усіх нагород, що
в мене є, найголовніша.

С
«Те, що святий Миколай є патроном Луцька, покладає певну
відповідальність на дітей і додає родзинку до творчого
процесу», – зазначив директор художньої школи
Іван Гаврилюк.

Анна Осадча подала на конкурс роботу
«Прогулянка з Миколаєм», на написання якої
її надихнула пригода з друзями, коли вони
випадково потрапили на свято і там побачили
Святого Миколая.

У Луцькій художній школі напередодні свята організували конкурс дитячих малюнків.
Її вихованці, учні загальноосвітніх закладів обласного центру та Княгининівської школи
мистецтв представили понад 200 робіт. У них юні митці зображали не лише Чудотворця,
а й загалом зимові свята, національні традиції, українську родину, свої сподівання
та побажання, рідне місто і лучан. Із 17 грудня дитячі твори експонуються
в артгалереї «Луцьк», виставка діятиме протягом Новорічно-Різдвяних свят.
ВІДЕОСЮЖЕТ ІЗ ВИСТАВКИ – НА САЙТІ VOLYN.COM.UA.

Святий Миколай — улюблений герой малечі.

Я продовжуватиму тренуватися й готуватися до наступних ігор у Франції. Будемо сподіватися, що саме
там зможу здобути золото
для нашої країни, — сказала
спортсменка, повернувшись
із Токіо.
Либонь, найбільше вболівали за Марину Мажулу в селі
Замшани, куди вона майже
10 років тому прийшла за невістку, й разом із чоловіком
Володимиром активно влилася в діяльність громадської
організації людей із інвалідністю. У них багато друзів, адже
обоє — сильні й цікаві особистості. Вони були організаторами й учасниками багатьох
фізкультурно-оздоровчих

дитинства дівчина
« Змусила
боротися
з важкою хворобою,
та, попри це, зуміла
реалізувати свої
здібності
у житті.

»

фестивалів, інших заходів,
показуючи приклад того, що й
на візках треба жити активно
і повноцінно.
Розповідали, що познайомилися в Саках у санаторії,
де проходили реабілітацію.
Красива, чорнява, з довгою
косою, весела і непосидюча уродженка Миколаївщини

За свою землячку — почесну жительку Ратнівщини Марину Мажулу
— найбільше радіють і вболівають у селі Замшани.

всіх дивувала силою свого
характеру. З дитинства дівчина мусила боротися з важкою
хворобою, та, попри це, зуміла реалізувати свої здібності
у житті. Чудові малюнки, які
ми бачили у будинку Мажул
у Замшанах, свідчили про
її непересічний талант. Але
любов до спорту взяла гору.
— У Марини така вдача, що вона, коли за щось
береться, то викладається
повністю. Місяцями не бачить сім’ї, тренується і в дощ,
і в холод, себе не шкодує, —
непокоїться за здоров’я дружини Володя та водночас радіє її успіхам, перемогам.
— Спочатку спробувала
займатися академічним веслуванням. Але, очевидно,
сама доля пересадила мене
в каное. На першому ж тренуванні не втримала рівноваги,

шубовснула у холодну воду,
в якій ще плавали крижинки.
Та я здаватися не звикла, —
розповідала якось Марина,
яка за чотири роки стала
учасницею трьох чемпіонатів
світу, чотирьох чемпіонатів
Європи, трьох кубків світу,
дворазовою чемпіонкою світу
і Європи, дворазовою володаркою кубка світу та чотириразовою чемпіонкою України…
У вересні Президент Зеленський відзначив державними нагородами України
переможців та призерів XVI
літніх Паралімпійських ігор.
Ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня було удостоєно і Марину Мажулу, срібну призерку
з параканое. Нині спортсменка мріє «підкорити Париж».
А наполегливості й незламності духу їй не позичати. n
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УКРАЇНА

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:02
Енеїда 07:00, 08:00, 09:00,
21:00 Новини 07:10 М/ф
«Як козаки у футбол грали»
07:30 М/ф «Як козаки у
хокей грали» 07:50 М/ф «Як
козаки куліш варили» 08:05
Невідомі Карпати 08:25
Відтінки України 09:05
#ВУКРАЇНІ 09:40 Художній
фільм «Подвійне свято»
11:25 Наталя Фаліон та
«Лісапетний батальйон».
Великий ювілейний
концерт 15:20 Концерт
«Спаси мене, пісне» 18:30,
23:20 Д/ф «Особливий
загін. Суперчуття» 19:20
Прем’єра. Художній фільм
«Троянда на Різдво» 21:25
Прем’єра. Телевізійний
серіал «Готель «Адлон».
Сімейна сага» 16+

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 М/ф «Кунг-фу
панда 3»
10:50 Х/ф «МУМІЯ»
13:10, 15:30 Х/ф «МУМІЯ
2: ПОВЕРНЕННЯ»
16:10 Х/ф «МУМІЯ 3:
ГРОБНИЦЯ
ІМПЕРАТОРА
ДРАКОНІВ»
18:15, 20:00 Х/ф «СВІТ
ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ 2»
22:00 Х/ф «ХМАРОЧОС»
23:50 Т/с «Ялинка на
мільйон»

1+1
05:20, 06:30 «Світ
навиворіт»
08:15, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:20, 10:20, 11:20 «Життя
відомих людей»
12:20 «Ліпсінк батл»
14:05 Х/ф «СКАЖЕНЕ
ВЕСІЛЛЯ»
16:00, 17:05, 18:20 Т/с
«Свати - 7»
20:35 М/ф «Льодовиковий
період»
22:10 Х/ф «СКАЖЕНЕ
ВЕСІЛЛЯ 3»

ІНТЕР
05.25, 00.55 «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським» 06.55,
16.40, 17.30 «Речдок»
08.45, 18.10, 03.15
Ток-шоу «Стосується
кожного» 09.35, 10.30
«Корисна програма»
11.30 Х/ф «КОХАННЯ
З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
В ЛАПЛАНДІЇ» 13.20
Х/ф «ОЙ, МАМОНЬКИ!»
15.00 Х/ф «СІМЕЙНЕ
ПОГРАБУВАННЯ»
20.00, 02.30 «Подробиці»
21.00 Х/ф «АНЖЕЛІКА
- МАРКІЗА ЯНГОЛІВ»
23.10 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ
МАТУСІ» 04.45 «Позаочі»

13:40 М/ф «Монстри на
канікулах 2»
15:10 М/ф «Монстри на
канікулах 3: Море
кличе»
17:00 М/ф «Рататуй»
19:00 Х/ф «ДАМБО»
21:10 М/ф «Король Лев»
23:30 Х/ф «ЗОЛОТЕ
ДИТЯ»

МЕГА

06.45 Випадковий свідок
08.55 Речовий доказ
10.05, 17.00 У пошуках
істини
12.05 Фантастичні історії
13.05 Заборонена історія
14.05 Невідома Європа
16.05 Найекстремальніший
19.00 Левиний рик
20.00 Народження
СТБ
континентів
10:05 Т/с «Коли ми вдома. 21.00 Відень - столиця
Нова історія»
імперії
12:05 Т/с «Продається
00.00 Їжа богів
будинок із собакою» 01.00 Природа сьогодення
15:50, 17:50 Т/с «Спіймати 02.00 Містична Україна
Кайдаша»
03.00 Скептик
17:30, 22:00 «Вікна05.15 Дикі Філіппіни
Новини»
Найджела Марвіна
19:55, 22:15 «Хата на тата»
К-2
12+
22:25 «Україна має талант» 06:30, 08:00 Телемагазин
07:30, 08:20 Зіркові
ICTV
неймовірні долі
05:05 Скарб нації
09:30 Світ їжі. Новорічні та
05:15 Еврика!
Різдвяні страви
05:25 Служба розшуку
12:00 Затишна дача
дітей
12:50 Дача бородача
05:30 Скетч-шоу «На
14:20 Королева декору
трьох» 16+
17:10 Один за 100 годин
08:50 Х/ф «ШОУ
18:50 Шість соток
22:10 Будьте здоровi
ПОЧИНАЄТЬСЯ»
23:30 Реальний секс
10:25 Х/ф «СТІЙ! БО
МОЯ МАМА
2+2
СТРІЛЯТИМЕ»
12:00 Х/ф
06:00 «Джедаі 2020»
«ДІАМАНТОВИЙ
06:10 Т/с «Ментівські війни.
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ»
Харків-2»
13:40 Новорічний Дизель- 10:10 «Загублений світ»
шоу 12+
15:55 Х/ф «АВАТАР»
18:45 Факти
19:00 Т/с «Ментівські війни.
19:10, 20:55 Х/ф
Київ-2»
«КРОКОДИЛ
23:05 Т/с «CSI: Місце
ДАНДІ»
злочину»
22:55 Х/ф «КОНГО»

ФУТБОЛ-1
НОВИЙ КАНАЛ 06:00, 08:00, 13:55, 18:00,
06:15 «Хто зверху?» 12+
12:00 М/ф «Монстри на
канікулах»

20:00 Топ-матч 06:10
Шовіньї - Марсель. Кубок
Франції 08:10 Атлетіку

СЕРЕДА, 5 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ

«АНЖЕЛІКА І КОРОЛЬ»
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:02 23.00 Х/ф «ДІВЧИНА
Геолокація: ВОЛИНЬ 06:30 МОГО НАЙКРАЩОГО
ДРУГА» 04.20 «Позаочі»
М/с «Пінгвиня Пороро»
07:00, 08:00, 09:00,
УКРАЇНА
21:00 Новини 07:10 Д/ф
06:30,
07:10, 08:15 Ранок з
«Девід Рокко. Африка на
Україною
смак» 08:05 Прем’єра.
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Телевізійний серіал
Сьогодні
«Шетланд» 12+ 09:05
09:00 М/ф «Мадагаскар»
Прем’єра. Телевізійний
10:45 М/ф «Пінгвіни
серіал «Преса» 10:10
Д/ф «Особливий загін.
Мадагаскар»
Суперчуття» 11:00
12:25 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
Прозоро:про соціальне
БУДИНКУ З
12:00, 18:20 Соціальне токГОДИННИКОМ»
шоу «По-людськи» 13:00,
14:50, 15:30 Концерт
15:00, 18:00 Новини (із
20:00 Т/с «Жіночі секрети»
сурдоперекладом) 13:10
Прозоро: про актуальне
СТБ
14:00 Країна пісень 15:10, 05:05 Т/с «Коли ми вдома»
21:40 Спорт 15:20 Концерт. 10:10 Т/с «Коли ми вдома.
Хорея Козацька 16:30
Нова історія»
Д/ф «Дикі тварини» 17:00
12:05 Т/с «Дівчата»
Прозоро: про головне
15:55, 17:50 Т/с «Спіймати
19:10 Д/ф «Світ дикої
Кайдаша»
природи» 19:55 Д/ф «Рік
17:30, 22:00 «Вікнау дикій природі» 21:50
Новини»
Художній фільм «Святий
19:55, 22:15 «Хата на тата»
Августин»
12+
22:25 «Україна має талант»
1+1

ВІВТОРОК, 4 СІЧНЯЯ

ТБ
Мінейру - Депортіво Ла
Гуайра. Кубок Лібертадорес
10:00, 12:55 «Головна
команда» 11:05 Україна
- Казахстан. Відбір до ЧС2022 14:10 Італія - Півн.
Ірландія. Відбір до ЧС- 2022
16:00, 22:50 Yellow 16:10
Фортуна - Аякс. Чемпіонат
Нідерландів 18:10 Брест Бордо. Кубок Франції 20:15
Металіст 1925 - Зоря.
Чемпіонат України 22:05
LIVE. Ванн - ПСЖ. Кубок
Франції

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «КАЗКА ПРО 12
МІСЯЦІВ»
09.45 Х/ф «ТІЛЬКИ
ДИВО»
11.30 Х/ф «ТРИ
ГОРІШКИ ДЛЯ
ПОПЕЛЮШКИ»
13.15 4 весілля
14.05, 16.00 Панянкаселянка
15.00 Зірки, чутки та
галлівуд
17.00 СуперЖінка
18.00 Богиня шопінгу.
Екстремальний
сезон
19.00, 20.30 Одного разу
під Полтавою
19.30, 21.00 Танька і
Володька
20.00, 21.30 Сімейка У
22.00 Серіал «Бібліотекарі»
(16+)
23.00 Країна У

НТН
05.50 Х/ф «ПРИГОДИ
БУРАТІНО» 1 с. 07.00
М/ф 07.40, 17.15
«Випадковий свідок»
10.05 Х/ф «СТО ГРАМІВ»
ДЛЯ ХОРОБРОСТІ...»
11.30 Х/ф «БЕЗ РОКУ
ТИЖДЕНЬ» 12.55 Х/ф
«СУПЕРПОГРАБУВАННЯ
В МІЛАНІ» (16+) 14.55
Х/ф «НОВІ АМАЗОНКИ»
(16+) 19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «ЖАНДАРМ
ІЗ СЕН-ТРОПЕ» 21.25
Х/ф «БЛИЗНЮКИ» (16+)
23.30 Х/ф «КРУЇЗ, АБО
РОЗЛУЧНА ПОДОРОЖ»

ТБ
21:35 Х/ф
«ПОПЕЛЮШКА»
23:40 Х/ф «ДАМБО»

06:00, 08:00, 13:55,
16:00, 18:00, 22:00 Топ06.00 Містична Україна
матч 06:10, 18:10 Кевії
07.00 Правила виживання Руан - Монако. Кубок
09.00, 18.50 У пошуках
Франції 08:10 Палмейрас
істини
- Універсітаріо. Кубок
09.55, 01.35 Речовий доказ Лібертадорес 10:00, 12:55
11.05, 21.50 Створення
«Головна команда» 11:05
бренду
Україна - Франція. Відбір до
11.55 Підроблена історія
ЧС- 2022 14:10 Португалія
12.55 Таємнича світова
- Азербайджан. Відбір до
війна
ЧС- 2022 16:10 Феєнорд 13.50 ТОП 10: Таємниці та НЕК. Чемпіонат Нідерландів
загадки
20:00 Yellow 20:10 Минай 14.50, 20.50 Друге життя
Динамо. Чемпіонат України
звичайних речей
22:10 Англія - Бельгія. Ліга
15.50 Довідник дикої
Націй УЄФА
природи
16.50, 23.40 НАСА:
ТЕТ
нез’ясоване
06.00 ТЕТ Мультиранок
17.50, 00.35 Їжа богів
08.35 Х/ф
19.50 Крила війни
«ПОПЕЛЮШКА»
22.40 Невідома Африка
09.45, 22.00 Серіал
02.45 Брама часу
«Бібліотекарі»
03.40 Дике виживання
(16+)
04.40 Судіть самі
10.45 Х/ф «ХТО В ДОМІ
К-2
«ТАТО»?» (16+)
12.30 4 весілля
06:30, 08:00 Телемагазин
13.45, 16.00 Панянка07:30 Смузі-меню
07:00 «Світ навиворіт»
ICTV
селянка
08:20,
13:30
Світ
їжі.
08:00, 19:30 ТСН:
15.00 Зірки, чутки та
Новорічні та
«Телевізійна служба 05:00, 18:45 Факти
05:25 Скетч-шоу «На
галлівуд
Різдвяні страви
новин»
трьох»
16+
17.00
СуперЖінка
09:20
Майстри
ремонту
09:05, 10:05, 11:05 «Життя
07:45 Х/ф «МАСКА
18.00 Богиня шопінгу.
10:20 Затишна дача
відомих людей»
ЗОРРО»
Екстремальний
10:50 Дача бородача
12:05, 13:40 «Ліпсінк батл»
10:05 Х/ф «ЛЕГЕНДА
сезон
11:20, 20:40 Удачний
15:10 «Вечір прем’єр
ЗОРРО»
19.00, 20.30 Одного разу
проект
з Катериною
12:20 Х/ф «ПЕРШИЙ
під Полтавою
13:00, 16:10 Корисні
Осадчою»
ЛИЦАР»
19.30, 21.00 Танька і
поради
17:10 Т/с «Свати - 7»
Володька
20:35 М/ф «Льодовиковий 14:50 Т/с «Перший парубок 13:20 Магія солодощів
на селі»
20.00, 21.30 Сімейка У
14:30 Правила
період 3. Ера
19:10 Х/ф «ДЕНЬ
23.00 Країна У
виживання
динозаврів»
БАБАКА»
15:30
Будьте
здоровi
22:20 Х/ф «БРЕХУН,
НТН
21:00 Х/ф
17:10 Неймовірні історії
БРЕХУН»
«ГУДЗОНСЬКИЙ
06.25 М/ф «Як козаки
кохання
ЯСТРУБ»
у футбол грали» 07.45,
ІНТЕР
18:00 Зіркові долі
22:45 Х/ф «ПОБАЧЕННЯ
17.10 «Випадковий свідок»
19:00 Шість соток
05.30, 00.40 «Слідство
НАОСЛІП»
10.00 Х/ф «ЇСТИ ПОДАНО,
22:10 Готуємо разом
вели... з Леонідом
АБО ОБЕРЕЖНО,
Каневським» 07.00, 07.55, НОВИЙ КАНАЛ 23:50 Реальний секс
КОХАННЯ!» 11.45 Х/ф
15.25, 16.10 «Речдок»
2+2
«ДОБРЕ СИДИМО!»
08.50, 18.10, 02.50 Ток-шоу 06:00 «Вар’яти» 12+
07:30 «Хто зверху?» 12+
13.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
«Стосується кожного»
06:00 «Джедаі 2020»
У НЬЮ-ЙОРКУ» 15.05
09.40 «Корисна програма» 13:00 М/ф «Заплутана
06:25, 23:20 Т/с «CSI:
історія»
Х/ф «БЛИЗНЮКИ - 2»
11.40 Х/ф «КОХАННЯ
Місце злочину»
14:50 Х/ф «АЛІСА В
(16+) 19.00 «Свідок»
З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
08:10 Х/ф «МІФІКА:
КРАЇНІ ЧУДЕС»
19.30 Х/ф «ЖАНДАРМ
В ІНДІЇ» 13.35 Х/ф «У
ТЕМНОСИЛ»
16:55 Х/ф «АЛІСА В
ОДРУЖУЄТЬСЯ» 21.15
НИХ ВСЕ ДОБРЕ» 17.05
10:15 «Загублений світ»
ЗАДЗЕРКАЛЛІ»
«Речдок. Особливий
Х/ф «БЛИЗНЮКИ17:30 Х/ф «ГОЛИЙ
випадок» 20.00, 02.15
19:00 Х/ф «КРАСУНЯ ТА
ДРАКОНИ» (16+) 23.15
ПІСТОЛЕТ»
«Подробиці» 21.00 Х/ф
ЧУДОВИСЬКО»
19:15 Т/с «Ментівські війни. Х/ф «ЖІНОЧА ІНТУЇЦІЯ»

:))
Анекдоти

19:00 Х/ф «ПЕН»
21:05 Х/ф «АЛІСА В
КРАЇНІ ЧУДЕС»
23:10 Х/ф «АЛІСА В
ЗАДЗЕРКАЛЛІ»

ТБ
19:00 Т/с «Ментівські війни.
Київ-2»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 13:50, 18:00,
20:00, 22:00 Топ-матч 06:10
МЕГА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Монпельє - Страсбур. Кубок
Україною
06.00 Містична Україна
Франції 08:10 Барселона 07:00, 08:00, 15:00, 19:00
07.00 Правила виживання Сантос. Кубок Лібертадорес
Сьогодні
09.15, 18.55 У пошуках
10:00, 12:55 «Головна
09:00 М/ф «Як приборкати істини
команда» 11:05 Казахстан
10.10, 01.35 Речовий доказ - Україна. Відбір до ЧС- 2022
дракона 2»
11.20, 21.50 Створення
11:00 Х/ф «МУМІЯ 3:
14:10 Шотландія - Австрія.
бренду
ГРОБНИЦЯ
Відбір до ЧС- 2022 16:00
12.15
Теорія
Змови
ІМПЕРАТОРА
Yellow 16:10 Віллем II - ПСВ.
13.10, 19.55 Таємнича
ДРАКОНІВ»
Чемпіонат Нідерландів
світова війна
13:00, 15:30 Х/ф «СВІТ
18:10 Ванн - ПСЖ. Кубок
14.05 ТОП 10: Таємниці та Франції 20:10 Чорноморець
ЮРСЬКОГО
загадки
ПЕРІОДУ 2»
- Рух. Чемпіонат України
15.05, 20.50 Друге життя
16:10 Концерт «Україна»
22:10 Португалія - Хорватія.
звичайних
речей
20:00 Т/с «Жіночі секрети»
Ліга Націй УЄФА
16.05 Довідник дикої
природи
СТБ
ТЕТ
17.00, 23.40 НАСА:
10:10 Т/с «Коли ми вдома. нез’ясоване
06.00 ТЕТ Мультиранок
Нова історія»
08.35 Х/ф «БІЛОСНІЖКА»
17.55, 00.35 Їжа богів
12:05 Т/с «Знайду пару
09.45, 22.00 Серіал
22.40 Народження
коханому»
«Бібліотекарі» (16+)
континентів
15:55, 17:50 Т/с «Спіймати 02.45 Брама часу
10.45 Х/ф «ІСТОРІЯ
Кайдаша»
ВІЧНОГО
03.40 Дике виживання
17:30, 22:00 «ВікнаКОХАННЯ, АБО
04.40 Судіть самі
1+1
Новини»
ПОПЕЛЮШКА»
К-2
19:55, 22:15 «Хата на тата»
05:00, 22:25 Х/ф
13.00 4 весілля
12+
«ПОЇЗДКА В
14.00, 16.00 Панянка06:30, 08:00 Телемагазин
22:25 «Україна має талант» 07:30 Смузі-меню
АМЕРИКУ»
селянка
06:30 «Світ навиворіт»
15.00 Зірки, чутки та
08:20, 13:30 Світ їжі.
ICTV
08:10, 19:30 ТСН:
галлівуд
Новорічні та
«Телевізійна служба 05:05 Скарб нації
17.00 СуперЖінка
Різдвяні страви
новин»
18.00 Богиня шопінгу.
05:15 Еврика!
09:20 Майстри ремонту
09:15, 10:15, 11:15 «Життя 05:20, 18:45 Факти
Екстремальний
10:20 Затишна дача
відомих людей»
сезон
05:45 Скетч-шоу «На
10:50 Дача бородача
12:15, 13:50 «Ліпсінк батл»
19.00, 20.30 Одного разу
трьох» 16+
11:20 Один за 100 годин
15:10 «Вечір прем’єр
під Полтавою
09:05 Х/ф «КОНГО»
13:00, 16:10 Корисні
з Катериною
19.30, 21.00 Танька і
11:00, 12:45 Х/ф
поради
Осадчою»
Володька
«КРОКОДИЛ
13:20 Магія солодощів
17:10, 18:25 Т/с «Свати - 7»
ДАНДІ»
14:30 Правила виживання 20.00, 21.30 Сімейка У
20:35 М/ф «Льодовиковий 14:45, 23:50 Дизель-шоу
23.00 Країна У
15:30 Будьте здоровi
період - 2:
12+
17:10 Неймовірні історії
НТН
Глобальне
17:00 Т/с «Новорічний Пес»
кохання
потепління»
19:10 Х/ф «МАСКА
05.35 Х/ф «ПРИГОДИ
18:00 Зіркові долі
ЗОРРО»
БУРАТІНО» 2 с. 06.55 М/ф
19:00 Шість соток
ІНТЕР
21:35 Х/ф «ЛЕГЕНДА
08.05, 17.10 «Випадковий
20:40 Удачний проект
05.30, 00.50 «Слідство
ЗОРРО»
свідок» 10.30 Х/ф «ВЕСЕЛІ
22:10 Готуємо разом
вели... з Леонідом
ЖАБОКРИЧІ» 11.45 Х/ф
23:50 Реальний секс
Каневським» 07.00, 07.55, НОВИЙ КАНАЛ
«БІЛЯ ТИХОЇ ПРИСТАНІ»
15.25, 16.20 «Речдок»
2+2
13.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
06:00 «Вар’яти» 12+
08.50, 18.10, 03.05 Ток-шоу 07:15 «Хто зверху?» 12+
ІЗ СЕН-ТРОПЕ» 15.05
06:00 «Джедаі 2020»
«Стосується кожного»
Х/ф «БЛИЗНЮКИ» (16+)
12:55 Х/ф «ЩОДЕННИКИ 06:15, 23:10 Т/с «CSI:
09.40, 10.40 «Корисна
19.00 «Свідок» 19.30
ПРИНЦЕСИ»
Місце злочину»
програма» 11.40 Х/ф
Х/ф «ЖАНДАРМ У
15:00 Х/ф «ЩОДЕННИКИ 08:00 Х/ф «МІФІКА:
«КОХАННЯ З ПЕРШОГО
НЬЮ-ЙОРКУ» 21.30 Х/ф
ПРИНЦЕСИ 2:
ЗАВДАННЯ ДЛЯ
ПОГЛЯДУ В ВІДНІ»
«БЛИЗНЮКИ - 2» (16+)
КОРОЛІВСЬКІ
ГЕРОЇВ»
13.30 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
23.30 Х/ф «ЇСТИ ПОДАНО,
ЗАРУЧИНИ»
09:50 «Загублений світ»
ПЕРЕПОЛОХ» 17.05
АБО ОБЕРЕЖНО,
17:10 М/ф «Заплутана
16:45
Х/ф
«ПЛАНЕТА
«Речдок. Особливий
КОХАННЯ!»
історія»
МАВП»
випадок» 20.00, 02.20

УКРАЇНА

UA: ПЕРШИЙ

ФУТБОЛ-1

:) :) :)
У буфеті:
— Дівчино, дайте, будь-ласка, пляшку горілки.
— З собою?
— Ні, без вас!

06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:02 Геолокація: ВОЛИНЬ
06:30 М/с «Пінгвиня
Пороро» 07:00, 08:00,
09:00, 21:00, 23:55 Новини
07:10 Д/ф «Девід Рокко.
Африка на смак» 08:05
Прем’єра. Телевізійний
серіал «Шетланд» 12+
09:05 Прем’єра. Прем’єра.
Телевізійний серіал «Преса»
10:10 Д/ф «Особливий
загін. Суперчуття» 11:00
Прозоро:про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне токшоу «По-людськи» 13:00,
15:00, 18:00 Новини (із
сурдоперекладом) 13:10
Прозоро: про актуальне
14:00 Країна пісень 15:10,
21:40 Спорт 15:20 Концерт.
Пісні про кохання 16:30
Д/ф «Дикі тварини» 17:00
Прозоро: про головне
19:10 Д/ф «Світ дикої
природи» 19:55 Д/ф «Рік
у дикій природі» 21:50
Художній фільм «Святий
Августин»

«Подробиці» 21.00 Х/ф
«ПРЕКРАСНА АНЖЕЛІКА»
22.55 Х/ф «ДУЖЕ ПОГАНІ
МАТУСІ 2» 04.35 «Позаочі»

ТБ

ЧЕТВЕР, 6 СІЧНЯ

Київ-2»

МЕГА

UA: ПЕРШИЙ

Х/ф «БЕБІ-БУМ» 04.15
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:02 «Позаочі»
Геолокація: ВОЛИНЬ 06:30
УКРАЇНА
М/с «Пінгвиня Пороро»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
07:00, 08:00, 09:00,
Україною
21:00 Новини 07:10 Д/ф
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
«Девід Рокко. Африка на
Сьогодні
смак» 08:05 Прем’єра.
Телевізійний серіал
09:00 М/ф «Шрек»
«Шетланд» 12+ 09:05
10:50 М/ф «Шрек 2»
Прем’єра. Телевізійний
12:40 Х/ф «КОРОЛЬ
серіал «Преса» 10:10
РАЛЬФ»
Д/ф «Особливий загін.
14:50, 15:30 Новорічне
Суперчуття» 11:00
Шоу Маска
Прозоро:про соціальне
20:00 Т/с «Жіночі секрети»
12:00, 21:50 Соціальне
ток-шоу «По-людськи»
СТБ
13:00 Новини (із
05:00 Т/с «Коли ми вдома»
сурдоперекладом) 13:10
10:00 Т/с «Коли ми вдома.
Прозоро: про актуальне
Нова історія»
14:00 Країна пісень 15:05
11:55 Т/с «Сонячні дні»
Біатлон на Суспільному.
Кубок світу. V етап. Спринт, 15:40, 17:50 Т/с «Спіймати
Кайдаша»
10 км, чоловіки 16:45
Навечір’я Різдва Христового 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
ПЦУ 19:30 Навечір’я Різдва
19:55, 22:15 «Хата на тата»
Христового УГКЦ 21:40
12+
Спорт 22:50 Художній
22:25 «Україна має талант»
фільм «Троянда на Різдво»

1+1

ICTV

05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15, 18:45 Факти
05:40 Скетч-шоу «На трьох»
16+
08:05 М/ф «У пошуках
Жар-птиці»
09:15 М/ф «Іван Княженко і
Сірий Вовк»
10:50 М/ф «Іван Княженко і
Сірий Вовк-2»
12:05 М/ф «Три богатирі
і Шамаханська
цариця»
13:25 М/ф «Добриня
Микитович і Змій
Горинович»
ІНТЕР
14:40 М/ф «Олешко
Попович і Тугарин
05.05, 20.00, 02.10
Змій»
«Подробиці» 05.40
«Слідство вели... з Леонідом 16:05 М/ф «Ілля Муромець і
Соловій-розбійник»
Каневським» 07.00, 07.55
«Речдок» 08.50, 02.40 Ток- 17:25 М/ф «Три богатирі на
далеких берегах»
шоу «Стосується кожного»
09.40 «Корисна програма» 19:10 Х/ф «ПОМІНЯТИСЯ
11.40 Х/ф «КОХАННЯ
МІСЦЯМИ»
З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
21:15 Х/ф «ТУПИЙ ТА ЩЕ
НА БОРА-БОРА» 13.30
ТУПІШИЙ»
Х/ф «ЗУСТРІНЕМОСЬ
23:05 Х/ф «ДОВГИЙ
ОНЛАЙН» 15.40
ПОЦІЛУНОК
Х/ф «РІЗДВО НА
НАДОБРАНІЧ»
ЛЬОДУ» 17.30 «Пряма
трансляція Різдвяного
НОВИЙ КАНАЛ
богослужіння» 21.00
06:00 «Вар’яти» 12+
Х/ф «НЕПРИБОРКАНА
06:30 «Хто зверху?» 12+
АНЖЕЛІКА» 22.30 Х/ф
12:05 Х/ф «ПРОБЛЕМНЕ
«ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ
ДИТЯ»
БІЛЯ ДИКАНЬКИ» 00.25
06:00 «Світ навиворіт»
07:55, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:00, 10:00, 11:00 «Життя
відомих людей»
12:00, 13:35 «Ліпсінк батл»
15:00 Концерт «Світське
життя. 15 років»
17:15, 18:25 Т/с «Свати - 7»
20:35 М/ф «Льодовиковий
період 4:
Континентальний
дрейф»
22:20 Х/ф «АЛІТА:
БОЙОВИЙ АНГЕЛ»

:) :) :)
Маленький хлопчик присутнiй на суді,
де його батьки розлучаються. Суддя запитує:
— Скажи, з ким хочеш жити — з татом чи мамою?
— Залежить від того, кому дiстанеться комп’ютер.

13:40 Х/ф «ПРОБЛЕМНЕ
ДИТЯ 2»
15:20 Х/ф «СИН МАСКИ»
17:00 Х/ф «МАСКА»
19:00 М/ф «Крижане
серце»
20:55 М/ф «Крижане
серце 2»
22:50 М/ф «Король Лев»

19:00 Х/ф «ГАРЯЧІ
ГОЛОВИ»
20:45 Х/ф «ГАРЯЧІ
ГОЛОВИ-2»
22:30 Х/ф «ДЖЕКСТРИБУНЕЦЬ»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 16:00, 20:00,
22:00 Топ-матч 06:10 Брест
МЕГА
- Бордо. Кубок Франції
08:10 Універсідад Католіка
06.00 Містична Україна
07.00 Правила виживання - Палмейрас. 1/8 фіналу.
Кубок Лібертадорес 10:00,
09.00, 19.00 У пошуках
12:45 «Головна команда»
істини
10.00, 01.40 Речовий доказ 10:55 Чехія - Україна.
Контрольна гра 13:20
11.10, 21.50 Створення
Огляд 1-ї половини сезону.
бренду
Чемпіонат Нідерландів
12.05 Підроблена історія
14:10 Іспанія - Греція.
13.05 Таємнича світова
Відбір до ЧС- 2022 16:10
війна
14.00 ТОП 10: Таємниці та Аякс - Гронінген. Чемпіонат
Нідерландів 18:00
загадки
Yellow 18:10 Монпельє 15.00, 20.50 Друге життя
Страсбур. Кубок Франції
звичайних речей
20:10 Шахтар - Львів.
16.00 Довідник дикої
Чемпіонат України 22:10
природи
Франція - Хорватія. Ліга
17.00, 23.40 НАСА:
Націй УЄФА
нез’ясоване
18.00, 00.40 Їжа богів
ТЕТ
19.50 Крила війни
06.00 ТЕТ Мультиранок
22.40 Невідома Африка
08.35 Х/ф «РАПУНЦЕЛЬ»
02.50 Брама часу
09.45, 22.00 Серіал
03.45 Дике виживання
«Бібліотекарі» (16+)
04.45 Судіть самі
10.45 Х/ф «ХТО В ДОМІ
«ТАТО»? 2»
К-2
12.35 4 весілля
06:30, 08:00 Телемагазин
13.45, 16.00 Панянка07:30 Смузі-меню
селянка
08:20, 13:30 Світ їжі.
15.00 Зірки, чутки та
Новорічні та Різдвяні
галлівуд
страви
17.00 СуперЖінка
09:20 Майстри ремонту
18.00 Богиня шопінгу.
10:20 Затишна дача
Екстремальний
10:50 Дача бородача
сезон
11:20, 20:40 Удачний
19.00, 20.30 Одного разу
під Полтавою
проект
19.30, 21.00 Танька і
13:00, 16:10 Корисні
Володька
поради
20.00, 21.30 Сімейка У
13:20 Магія солодощів
14:30 Правила виживання 23.00 Країна У
15:30 Будьте здоровi
НТН
17:10 Неймовірні історії
06.00 М/ф «Як козаки
кохання
на весіллі гуляли» 07.20,
18:00 Зіркові долі
17.15 «Випадковий свідок»
19:00 Шість соток
09.35 Х/ф «ЖІНОЧА
22:10 Готуємо разом
ІНТУЇЦІЯ» 12.00 Х/ф «СІМ
23:50 Реальний секс
СТАРИХ І ОДНА ДІВЧИНА»
13.30 Х/ф «ЖАНДАРМ
2+2
ОДРУЖУЄТЬСЯ» 15.15
06:00 Т/с «CSI: Місце
Х/ф «БЛИЗНЮКИзлочину»
ДРАКОНИ» (16+)
07:45 Х/ф «МІФІКА:
19.00 «Свідок» 19.30
НЕКРОМАНТ»
Х/ф «ЖАНДАРМ НА
09:40 «Загублений світ»
ВІДПОЧИНКУ» 21.30 Х/ф
17:15 Х/ф «ГОЛИЙ
«МІФ» 23.55 Х/ф «ЗА ДВА
ПІСТОЛЕТ 2 1/2:
КІЛОМЕТРИ ВІД НОВОГО
ЗАПАХ СТРАХУ»
РОКУ»

UA: ПЕРШИЙ
U

ІНТЕР

ICTV

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:02
Геолокація: ВОЛИНЬ 06:30
Геоло
М/ф ««Як козаки куліш
варили» 06:40 М/ф «Як
варил
козаки наречених виручали»
козак
07:00 Різдвяна утреня УГКЦ
09:00 Різдво Христове
ПЦУ 112:00 Художній фільм
«Ласкаво просимо на Різдво»
«Ласк
13:40 Древо. Різдво сонця
13:55 Прем’єра. Країна
пісень 15:05 Біатлон на
пісен
Суспільному. Кубок світу. V
Суспі
етап. Спринт, 7, 5 км, жінки
16:40
16
40 Наталя Фаліон та
«Лісапетний батальйон».
Великий Різдвяний концерт
21:00, 23:25 Новини 21:25
Прем’єра. Художній фільм
«Пуччіні» 12+

05.10 «Речдок. Новий рік»
06.25 Д/п «Від Різдва до
Хрещення» 07.20 Х/ф
«РІЗДВО НА ЛЬОДУ» 09.00
«Пряма трансляція Різдвяної
літургії» 11.00 «Корисна
програма» 12.00 Х/ф «ПОЗА
ТРАСОЮ» 13.50 Х/ф
«ПОМСТА ПУХНАСТИХ»
15.30, 16.10, 00.35 «Речдок.»
17.05 «Речдок.. Особливий
випадок» 18.05 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
02.25 «Подробиці» 21.00
Х/ф «АНЖЕЛІКА І СУЛТАН»
22.50 Х/ф «ДІВЧАТА» 03.10
«Орел і Решка. Дива світу»
04.00 «Орел і Решка. Дива
світу 2»

05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15 Служба розшуку дітей
05:20, 18:45 Факти
05:45 Скетч-шоу «На трьох»
16+
08:10 Х/ф «ПЕРШИЙ
ЛИЦАР»
10:35 Х/ф «ГОБІТ:
НЕСПОДІВАНА
ПОДОРОЖ»
13:35 Х/ф «ГОБІТ: ПУСТКА
СМО А»
16:15 Х/ф «ГОБІТ: БИТВА
П’ЯТИ ВОЇНСТВ»
19:10 Дизель-шоу 12+

1+1
05:35, 08:15, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
06:00 «Світ навиворіт»
06:20, 09:20, 10:20, 11:20
«Життя відомих
людей»
12:20 М/ф «Льодовиковий
період»
14:00 М/ф «Льодовиковий
період - 2: Глобальне
потепління»
15:55 М/ф «Льодовиковий
період 3. Ера
динозаврів»
17:45 М/ф «Льодовиковий
період 4:
Континентальний
дрейф»
20:15 М/ф «Льодовиковий
період 5. Курс на
зіткнення»
22:00 М/ф «Співай»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Х/ф «КОРОЛЬ
РАЛЬФ»
11:00, 15:30 Т/с «Дорога
додому»
20:00 Х/ф «РОДИНА НА
ПРОКАТ»
22:00 Т/с «Вірна подруга»

СТБ
06:00 Х/ф «РЕАЛЬНА
ЛЮБОВ»
08:40 Х/ф «ВІДПОЧИНОК
ЗА ОБМІНОМ»
11:10, 17:50 Т/с «Сліпа»
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
19:45 «Мій секрет. Євгеній
Кот»
22:15 «Мій секрет. Ірина
Білик»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 «Вар’яти» 12+
06:35 «Хто зверху?» 12+
10:05 М/ф «Аладдін»
11:50 М/ф «Рататуй»
13:55 Х/ф «ФАНТАСТИЧНІ
ЗВІРІ І ДЕ ЇХ
ШУКАТИ»
16:25 Х/ф «ФАНТАСТИЧНІ
ЗВІРІ: ЗЛОЧИНИ
РІНДЕЛЬВАЛЬДА»
19:00 Х/ф «АЛАДДІН»
21:35 Х/ф «БІЛОСНІЖКА:
ПОМСТА ГНОМІВ»
23:35 Х/ф «ЗАЧАРОВАНА»

00.45 Природа сьогодення
02.35 Брама часу

К-2
06:30, 08:00 Телемагазин
07:30 Смузі-меню
08:20, 13:30 Світ їжі.
Новорічні та Різдвяні
страви
10:10 Королева декору
13:00, 15:30 Корисні поради
13:20 Магія солодощів
17:10 Гордон Рамзі готує
вдома: Різдвяні
страви
20:10 Різдво з Гордоном
Рамзі
22:10 Готуємо разом
23:50 Реальний секс

2+2
06:00 Т/с «CSI: Місце
злочину»
07:50 Х/ф «МІФІКА:
ЗАЛІЗНА КОРОНА»
09:45 Х/ф «МІФІКА:
ВБИВЦЯ БОГІВ»
12:00 «Загублений світ»
19:00 Х/ф «СОРОК ВІСІМ
ГОДИН»
20:55 Х/ф «ІНШІ СОРОК
ВІСІМ ГОДИН»
22:50 Х/ф «ГРА В
ХОВАНКИ»

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:02
Енеїда 07:00, 08:00, 08:55,
15:00, 18:00, 21:00 Новини
07:10 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали» 07:30
М/ф «Як козаки у футбол
грали» 07:50 М/ф «Як
козак щастя шукав» 08:05
Невідомі Карпати 08:25
Відтінки України 09:00
Собор Пресвятої Богородиці
ПЦУ 11:30, 23:25 Д/ф
«Карпатські хижаки» 12:25
#ВУКРАЇНІ 13:05 Біатлон
на Суспільному. Кубок світу.
V етап. Змішана естафета
14:35, 15:10 Міста та
місткечка 15:35 Біатлон на
Суспільному. Кубок світу.
V етап.Одиночназмішана
естафета 16:55 Концерт.
Дмитро та Назарій Яремчуки
18:15 Д/ф «Тваринна
зброя» 19:10 Прем’єра.
Художній серіал «Паризькі
таємниці»16+ 21:25
Прем’єра. Художній фільм
«Пуччіні» 12+

1+1
06:10, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
07:00 «Життя відомих
людей»
10:00 «Світ навиворіт»
20:15 «Новорічний
Вечірній Квартал
2020/2021»

ІНТЕР
05.45 Х/ф «ЧОТИРИ НУЛЬ
НА КОРИСТЬ ТАНЕЧКИ»

07.25 Х/ф «ПОМСТА
ПУХНАСТИХ» 09.00
«Готуємо разом. Домашня
кухня» 10.00 «Корисна
програма» 11.00 Х/ф
«СІМ НЯНЬОК» 12.25
Х/ф «ПРИБОРКУВАЧКА
ТИГРІВ» 14.20 Х/ф «ТРИ
ПЛЮС ДВА» 16.00 Х/ф
«ДІВЧАТА» 17.50 Х/ф
«АНЖЕЛІКА - МАРКІЗА
ЯНГОЛІВ» 20.00, 03.05
«Подробиці» 20.30 Х/ф
«ПРЕКРАСНА АНЖЕЛІКА»
22.35 «Місце зустрічі. Новий
рік» 03.35 «Орел і Решка.
Дива світу» 04.20 Х/ф
«КАЗКА ПРО ЖІНКУ ТА
ЧОЛОВІКА»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
07:30 Реальна містика
09:30, 15:20 Т/с «Специ»
20:00 Х/ф «ХРОНІКИ
ХИЖИХ МІСТ»
22:30 Х/ф «МУМІЯ»

СТБ
05:40, 16:40 «Хата на тата»
12+
23:05 «Україна має талант»

ICTV
05:15 Скетч-шоу «На трьох»
16+
07:10 Хто хоче стати
мільйонером? Ігрове
шоу
08:55 Х/ф «ВОЛОДАР
ПЕРСНІВ:
ХРАНИТЕЛІ
ПЕРСНЯ»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
07:00 «Життя відомих людей»
10:00 «Світ навиворіт»
18:30 «Світське життя.
Дайджест»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15 Х/ф «АУТСАЙДЕРИ»
23:10 Х/ф «ЕВЕРЕСТ»

ІНТЕР
05.40 Х/ф «ПОЗА ТРАСОЮ»
07.25 Х/ф «ЗИМОВИЙ
ЗАМОК» 09.00 «Готовим
вместе» 10.00, 11.00 «Інше

:) :) :)
— Хлопчику, не хулігань, а то у твого тата виросте сиве волосся!
— Мій тато дуже зрадіє, адже він зовсім лисий!
:) :) :)

НТН

ТБ
12:00 Х/ф «ВОЛОДАР
ПЕРСНІВ: ДВІ ВЕЖІ»
15:10 Х/ф «ВОЛОДАР
ПЕРСНІВ:
ПОВЕРНЕННЯ
КОРОЛЯ»
18:45 Факти
19:10 Х/ф «ПІВТОРА
ШПИГУНА»
21:00 Х/ф «КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ
ДОРОЖНІЙ
ПАТРУЛЬ»
22:50 Х/ф «ДІАМАНТОВИЙ
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 «Вар’яти» 12+
07:00 «Хто зверху?» 12+
12:50 М/ф «Крижане
серце»
14:40 М/ф «Крижане
серце 2»
16:35 Х/ф «АЛАДДІН»
19:00 Х/ф «ЧАКЛУНКА»
20:55 Х/ф «ЧАКЛУНКА:
ПОВЕЛИТЕЛЬКА
ТЕМРЯВИ»
23:10 Х/ф «КРАСУНЯ ТА
ЧУДОВИСЬКО»

МЕГА
06.00, 01.50 Містична
Україна
06.50 Випадковий свідок
09.45 Речовий доказ
10.55, 17.05 У пошуках
істини
12.30, 23.50 Їжа богів
13.30 Заборонена історія
14.30 Розгадка таємниць
Біблії
19.00 Левиний рик
20.00 Невідома Африка

21.00 Поховані секрети
Біблії
00.50 Природа
сьогодення
02.40 Бандитська Одеса

К-2
06:30 Телемагазин
07:30, 12:00 Світ їжі.
Новорічні та Різдвяні
страви
10:20 Правила життя
12:20 Різдво з Гордоном
Рамзі
14:20 Королева декору
17:10 Один
за 100 годин
18:50 Шість соток
22:10 Неймовірні історії
кохання
23:50 Реальний секс

2+2
06:00 «Шалені перегони
2018»
07:00 «Джедаі 2020»
09:15 «Загублений світ»
12:15 Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ»
14:10 Х/ф «ОБЛІВІОН»
16:40 Х/ф «У ПАСТЦІ
ЧАСУ»
18:50 Х/ф «БАМБЛБІ»
21:00 Х/ф
«ПРИСКОРЕННЯ»
22:45 Х/ф «ОВЕРЛОРД»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 13:55, 19:55,
22:00 Топ-матч 06:10 Ланс
- Лілль. Кубок Франції 08:10
Рівер Плейт - Архентінос. 1/8
фіналу. Кубок Лібертадорес
10:00, 12:55 «Головна
команда» 11:05 Україна -

Боснія і Герцеговина. Відбір
до ЧС- 2022 14:10 Німеччина
- Півн. Македонія. Відбір до
ЧС- 2022 16:00, 18:45 Yellow
16:10 Аякс - ПСВ. Чемпіонат
Нідерландів 17:55 LIVE.
Галатасарай - Гіресунспор.
Чемпіонат Туреччини 20:10
Чорноморець - Динамо.
Чемпіонат України 22:10
Нідерланди - Італія. Ліга Націй
УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «БІЛОСНІЖКА»
10.10 Х/ф «ІСТОРІЯ
ВІЧНОГО КОХАННЯ,
АБО ПОПЕЛЮШКА»
12.30, 14.00, 15.30, 23.05
Одного разу під
Полтавою
13.00, 14.30, 16.00 Танька і
Володька
13.30, 15.00, 16.30 Сімейка
У
17.00 М/ф «Ріо»
18.45 М/ф «Ріо 2»
20.45 Х/ф «МИ КУПИЛИ
ЗООПАРК»
23.35 Казки У

НТН
05.50 Х/ф «ДІЛОВІ ЛЮДИ»
07.25 Х/ф «КАПІТАН НЕМО»
11.30 Х/ф «ЧОРНА СТРІЛА»
13.10 «Випадковий свідок»
14.50 Т/с «Смерть у раю»
(16+) 19.00 «Свідок» 19.30
Х/ф «БІЛІ РОСИ» 21.15 Х/ф
«СИНЬЙОР РОБІНЗОН»
23.20 Х/ф «ДУЖЕ
НОВОРIЧНЕ КIНО, АБО НІЧ
У МУЗЕЇ»

ТБ

НЕДІЛЯ, 9 СІЧНЯ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:02
Енеїда 07:00, 08:00, 08:55,
15:00, 18:00 Новини 07:10
М/ф «Як козаки на весіллі
гуляли» 07:30 М/ф «Як козаки
інопланетян зустрічали» 07:50
М/ф «Як козаки сіль купували»
08:20 Д/ф «Суперчуття»
09:00 Божественна літургія
ПЦУ 11:00 Недільна літургія
УГКЦ 12:30 Недільна свята
меса РКЦУ 13:25 Біатлон на
Суспільному. Кубок світу. V
етап. Гонка переслідування,
12, 5 км, чоловіки 14:30,
15:10 Міста та місткечка
15:35 Біатлон на Суспільному.
Кубок світу. V етап. Гонка
переслідування, 10 км, жінки
16:45 Студія «Дорога до
Пекіна» 17:20 Країна пісень
18:15 Д/ф «Тваринна зброя»
19:10 Прем’єра. Художній
серіал «Паризькі таємниці»
16+ 21:00 Тиждень на
Суспільному 22:00 Д/ф «Рік у
дикій природі»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «СПЛЯЧА
КРАСУНЯ»
09.45 Серіал «Бібліотекарі»
(16+)
10.45 Х/ф «ГРІНЧ ВИКРАДАЧ РІЗДВА»
12.45 Х/ф «ГАРФІЛД»
14.15 Х/ф «ГАРФІЛД 2»
15.45 Зірки, чутки та галлівуд
17.00 СуперЖінка
18.00 Богиня шопінгу
20.00 М/ф «Індики: назад у
майбутнє»
21.45 Х/ф «ПЕРЕЖИТИ
РІЗДВО»
23.30 Країна У

06.10 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали» 06.50
М/ф «Пригоди козака Енея»
07.25, 17.05 «Випадковий
свідок» 09.10 Х/ф «ЗА
ДВА КІЛОМЕТРИ ВІД
МЕГА
ФУТБОЛ-1
НОВОГО РОКУ» 11.05
06.00, 01.45 Містична
Х/ф «ДІЛОВІ ЛЮДИ»
06:00, 08:00 Топ-матч
Україна
12.45 Х/ф «ЖАНДАРМ
06:10 Ванн - ПСЖ. Кубок
07.00 Випадковий свідок
НА ВІДПОЧИНКУ»
Франції 08:10 Сан-Паулу
09.20 Речовий доказ
14.45 Х/ф «МІФ»
- Расінг. 1/8 фіналу. Кубок
10.30, 17.10 У пошуках
18.15 Х/ф «ЖАНДАРМ
Лібертадорес 10:00, 12:55
істини
ТА ІНОПЛАНЕТЯНИ»
«Головна команда» 11:05
12.20, 23.45 Їжа богів
Фінляндія - Україна. Відбір до 20.05 Х/ф «ЖАНДАРМ І
13.20 Заборонена історія
14.20 Поховані секрети Біблії ЧС- 2022 13:55, 16:30, 17:10, ЖАНДАРМЕТКИ» 22.00
Х/ф «СОРОЧИНСЬКИЙ
19.00 Левиний рик
19:45, 20:25, 22:45 «Ліга
ЯРМАРОК НА НТН» 23.50
20.00 Невідома Африка
Націй. Матч-центр» 14:25
21.00 Таємниці Ісуса
«Дискотека 80-х»
Італія - Іспанія. 1/2 фіналу.

СУБОТА, 8 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ

Ліга Націй УЄФА 17:00,
20:15, 23:10 Yellow 17:45
Бельгія - Франція. 1/2 фіналу.
Ліга Націй УЄФА 20:50
Італія - Бельгія. Матч за 3-є
місце. Ліга Націй УЄФА 23:20
Іспанія - Франція. Фінал. Ліга
Націй УЄФА

- Україна. Відбір до ЧС- 2022
14:10 Фінляндія - Франція.
Відбір до ЧС- 2022 16:10
Валвейк - Аякс. Чемпіонат
К-2
Нідерландів 18:00 Yellow
06:30 Телемагазин
18:10 Ланс - Лілль. Кубок
07:30, 13:40 Світ їжі. Новорічні Франції 20:10 Шахтар - Рух.
та Різдвяні страви
Чемпіонат України 22:10
10:20 Один за 100 годин
Німеччина - Іспанія. Ліга Націй
НОВИЙ КАНАЛ 12:00 Правила життя
УЄФА
06:00 «Вар’яти» 12+
14:10 Гордон Рамзі готує
УКРАЇНА
ТЕТ
08:00, 09:40 «Kids time»
вдома: Різдвяні
05:50, 19:00 Сьогодні
08:05 М/ф «Красуня та
страви
06.00 ТЕТ Мультиранок
06:50 Реальна містика
чудовисько»
17:10 Шість соток
09.00 Х/ф «ГРІНЧ 10:10 Т/с «Специ»
09:45 М/ф «Монстри на
18:00 Удачний проект
ВИКРАДАЧ РІЗДВА»
20:00 Х/ф
канікулах»
20:30 Дача бородача
11.00 М/ф «Аліса в країні
«ТИХООКЕАНСЬКИЙ 11:25 М/ф «Монстри на
22:10 Будьте здоровi
чудес»
РІБУЖ:
канікулах 2»
23:30 Реальний секс
12.30, 14.00, 15.30, 22.45
ПОВСТАННЯ»
13:00 М/ф «Монстри на
Одного разу під
22:10 Х/ф «ХРОНІКИ
2+2
канікулах 3: Море
Полтавою
ХИЖИХ МІСТ»
кличе»
06:00 «Шалені перегони
13.00, 14.30, 16.00, 23.45
14:50 Х/ф «ЧАКЛУНКА»
2018»
Танька і Володька
СТБ
16:45 Х/ф «ЧАКЛУНКА:
07:00 «Джедаі 2020»
13.30, 15.00, 16.30 Сімейка У
05:00 Т/с «Коли ми вдома»
ПОВЕЛИТЕЛЬКА
07:50 «Загублений світ»
17.00 М/ф «Мадагаскар 2»
06:05 Х/ф «МАЛЕНЬКА
ТЕМРЯВИ»
11:45 Х/ф «ВИКУП»
18.40 Х/ф «ДИЯВОЛ
ІТАЛІЯ»
19:00 Х/ф «БІЛОСНІЖКА І
13:50 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ»
НОСИТЬ ПРАДА»
08:10 Х/ф «ІНТУЇЦІЯ»
МИСЛИВЕЦЬ»
15:45 Х/ф «ЗВОРОТНА
20.45 Х/ф «ПЕРЛИНА НІЛУ»
09:55 «СуперМама» 12+
21:35 Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ
ТЯГА»
23.15 Казки У
19:00 «Хата на тата» 12+
І СНІГОВА
18:15 Х/ф «РЯТІВНИК»
22:50 «Україна має талант.
КОРОЛЕВА»
НТН
21:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН
Фінал»
23:45 Х/ф «КАЗКА КАЗОК»
БОРН»
05.25 Х/ф «ПЛАТОН АНГЕЛ»
23:15 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ» 07.20 «Слово Предстоятеля»
ICTV
МЕГА
07.30 «Випадковий свідок.
05:05 Еврика!
06.00, 01.35 Містична Україна
ФУТБОЛ-1
Навколо світу» 09.15
05:10, 18:45 Факти
06.50 Випадковий свідок
06:00,
08:00,
16:00,
Т/с «Смерть у раю» (16+)
05:35 Скетч-шоу «На трьох»
09.10 Речовий доказ
13.20 Х/ф «СИНЬЙОР
16+
10.20, 17.00 У пошуках істини 20:00, 22:00 Топ-матч
06:10 Трабзонспор - Єні
РОБІНЗОН» 15.25 Х/ф
07:30 Х/ф «ДЕНЬ БАБАКА» 12.15, 23.35 Їжа богів
Малатьяспор. Чемпіонат
«БІЛІ РОСИ» 17.05 Х/ф
09:15 Х/ф «ПОМІНЯТИСЯ
13.15 Заборонена історія
Туреччини 08:10 Олімпія «ВІРНІ ДРУЗІ» 19.00 Х/ф
14.15 Таємниці Ісуса
МІСЦЯМИ»
Інтернасьйонал. 1/8 фіналу.
«КУБАНСЬКІ КОЗАКИ»
19.00 Левиний рик
11:20 Т/с «Перший парубок
Кубок Лібертадорес 10:00,
21.10 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНО
20.00 Невідома Африка
на селі»
12:55 «Головна команда»
ДЛЯ ЖИТТЯ!» 23.00 Х/ф
21.00 Розгадка таємниць
15:15 Т/с «Пес. Новорічний
11:05 Боснія і Герцеговина
«ПРИНЦ» (16+)
Біблії
пес»

життя» 12.00 «Речдок.
Випереджаючи час» 16.20
Х/ф «АНЖЕЛІКА І КОРОЛЬ»
18.20 Х/ф «НЕПРИБОРКАНА
АНЖЕЛІКА» 20.00, 02.05
«Подробиці» 20.30 Х/ф
«АНЖЕЛІКА І СУЛТАН» 22.30
Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 00.10
Х/ф «ПРИБОРКУВАЧКА
ТИГРІВ» 02.35 «Вещдок»

17:00 Т/с «ДВРЗ: Операція
Новий рік»
19:10 Х/ф «ВАСАБІ»
20:50 Х/ф «НЕРЕАЛЬНИЙ
КОПЕЦЬ»
22:55 Х/ф «СТІЙ! БО
МОЯ МАМА
СТРІЛЯТИМЕ»

Мій товapиш будує дім. Одного дня відвідую
його і оглядaю кімнaти:
— А чому цe у тeбe всі кімнати кpуглі?
— Знаєш, тут якocь тeщa цікaвилacь чи нe
знайдeтьcя і для нeї куточок…

00.35 Природа сьогодення
02.25 Скептик
05.10 Гарячі точки

:) :) :)
— Надіє Василівно, навіщо мені ваша алгебра, де
вона мені в житті стати в пригоді може?
— Ой, Савченко, ти ще згадаєш мене, коли будеш робити уроки зі своїми дітьми-шестикласниками!

8

ХАЙ ЩАСТИТЬ ВАМ , ЛЮДИ ДОБРІ!

29 грудня 2021 Середа

n Королева танцполу

www.volyn.com.ua

n Самородок із народу

Фото із сайту 1plus1.ua.

ВОЛИНСЬКИЙ ФАБЕРЖЕ:
«ЯКЩО БУДЕМО ЛЮБИТИ СВОЮ СПРАВУ,
ТО Й УКРАЇНА ПРОЦВІТАТИМЕ»
Анатолій Бойко прославився завдяки тому, що відкрив унікальні техніки
роботи з яєчною шкаралупою. Цього року, щоб оголосити про його два
світові рекорди, експерти рахували тисячі дірок, просвердлених у яйцях,
цілий тиждень. Нещодавно майстер узяв нову висоту
Фото з фейсбук-сторінки Анатолія БОЙКА.

Софія ГАВРИЛЮК

ро Анатолія Бойка з Володимира-Волинського цього
року в Україні й світі «гуділи» навесні. Як писала «Волинь»,
він встановив одразу два рекорди,
які охрестили «роботою за межами
можливого»! Експерти Національного реєстру рекордів налічили у гусячому яйці 52 754 дірочки діаметром як кінська волосина (0,2 мм).
А в меншому й більш крихкому курячому майстер примудрився просвердлити 33 436 отворів, іще дрібніших, аніж попередні, завтовшки
з людську волосину.
Тепер наш Фаберже демонструє
у соцмережі світлини зі ще інакшою красою — яєчна шкаралупа,
розрізана на стрічки, так вигадливо закручена, наче то найгнучкіший
матеріал з усіх можливих. Майстер
з усміхом розповідає, що опанував
нову техніку:
— Розтягую шкаралупу, нарізаю
її овалами і скручую. З одного гусячого яйця виходить стрічка шириною
3 міліметри на 4 з половиною метри. Крутиться прекрасно, в той бік,
у який треба!
Окрім того, Анатолій Бойко вирішив зняти на відео, як працює, —
щоб зберегти свою техніку для послідовників. Зафільмує, як каже, від
«А» до «Я»: почне з видування яйця,
а завершить лакуванням готового шедевру. Ділиться сподіваннями, що навіть якщо так і не знайде
учня, то знання не зникне. А тим
часом збирається й далі відкривати
нові можливості яєчної шкаралупи
і працювати на свою мрію — заробляє на музей-садибу. Хоче, щоб

П
Анна Кареліна та Артур Логай кажуть, що момент, коли їх оголосили переможцями, не забудуть ніколи.

ТУРІЙЧАНКА, ЯКА ПЕРЕМОГЛА
В «ТАНЦЯХ З ЗІРКАМИ», МОГЛА СТАТИ
ФУТБОЛІСТКОЮ
Усе навколо завмирає, коли
27-річна Анна Кареліна
з Турійська виходить
на паркет. Її пластика,
вивіреність рухів та енергія
заворожують. Цьогоріч дівчина
разом із відомим актором
Артуром Логаєм виборола
перемогу у п’ятому сезоні
одного з найпопулярніших
телевізійних шоу України.
В ексклюзивному інтерв’ю для
«Газети Волинь» вона розповіла
про непростий шлях до успіху,
мрії та рідних людей
Ірина КРАВЧУК

перше на гурток хореографії
Анну привела мама, коли їй
було лише чотири роки. Із самого початку навчання вчителів
дивувала наполегливість дівчинки.
Вона швидко стала однією з найкращих учениць, і вже в шостому класі
твердо вирішила, що буде займатися
цим професійно.
— Мама хотіла бути хореографом, але втілити свою мрію не змогла, тому вирішила, що це вийде
у мене. Я часто тренувалася і згодом
зрозуміла, що без танців не можу.
Вони стали способом мого життя,
покликанням і водночас відпочинком, — каже турійчанка.
Коли Анна навчалася у 9-му класі,
від неї пішов партнер, з яким вона займалася у гуртку. Після багаторічних
спільних репетицій та яскравих турнірів це вибило її із сідла. Тим більше, що у маленькому місті знайти
заміну дуже важко. Тоді весь вільний

У

час непосидюча школярка грала…
у футбол.
— У мене це дуже добре виходило. Була членом жіночої команди
Волинської області. Згодом навіть
запросили до збірної України з футзалу. Через спортивні перспективи
гострішим постало питання вступу

ному ефірі їй допомагала підтримка
близьких і цілеспрямованість її партнера та відомого актора Артура Логая.
— Олена Шоптенко та Олена Коляденко вирішили поєднати у пару
два вогники. Вони не знали, що
з цього вийде, але ми з Артуром
одразу зійшлися характерами. Найголовніше, що я у ньому цінувала, —
це людяність і працелюбність. Він
мене надихав, — ділиться Анна Кареліна.
Після завершення проєкту переможці підтримують зв’язок. За словами турійчанки, мають навіть спільні
плани на майбутнє, які поки тримають у секреті.
— У 2021-му втілилися мої мрії.
Мені дуже сподобалося на телебаченні. Це інший світ, тому задумів
на прийдешній рік багато… Хочу зайнятися ще й вокалом, бо колись
співала у церковному хорі, де мені
добре поставили голос, і навіть грала на фортепіано, — розповіла тренерка.
Через щільний графік Анна Кареліна рідко буває вдома, на Волині,
але на Різдво намагається приїздити, каже: «Хочу обійняти бабусю».
Напевно, завдяки таким людям,
як Анна Кареліна, слово «наполегливість», за версією Кембриджського
словника, і стало найпопулярнішим
у 2021-му.
— Без наполегливості успіху
не досягти, тому з цим вибором
я згідна. Але вони не врахували силу
духу, без неї можна швидко здатися, — наголосила волинянка. n

завершення
« Після
проєкту переможці
підтримують зв’язок.
За словами турійчанки,
мають навіть спільні
плани на майбутнє,
які поки тримають
у секреті.

»

до вишу, але відчувала, що танців
дуже не вистачає, тому все ж обрала факультет «Бальної хореографії»
у Київському університеті культури
і мистецтв, — розповідає дівчина.
Згодом у цьому ж навчальному
закладі Анна стала викладачкою,
а потім деякий час виступала за кордоном. Знайомство з проєктом «Танці з зірками» сталося торік.
— Я почала працювати там хореографом і спіймала себе на думці, що
хочу вийти на паркет як учасниця.
Втім, на кастинг потрапила завдяки
мамі. Вона, на відміну від мене, була
впевнена, що все вийде, й сама подала заявку, — ділиться волинянка.
Тоді
танцюристка
і
гадки
не мала, що зможе вибороти перемогу. Блискуче виступати на кож-

n Скуштуйте!

Анатолій Бойко з керівником Національного реєстру рекордів України Ланою
Вєтровою демонструють унікальні витвори.

було де жити сім’ї і де розмістити

дійсно наполегливий:
« Япрацюю,
не здаюся,
розробляю нові техніки.
Люблю досконалість.
Експериментую!

»

унікальну колекцію. Запрошує долучитися й благодійників, яким не байдужа українська культура.
Цікавлюся, як йому відгукується
слово «наполегливість», яке цього
року, за висновком Кембриджського

словника, люди задавали в інтернет-пошуку найчастіше. Майстер
без вагань оцінює, що це слово саме
про нього:
— Я дійсно наполегливий: працюю, не здаюся, розробляю нові
техніки. Люблю досконалість. Експериментую! Маю знайомого, який
освоїв одну методику і за нею діє.
Тільки узори змінює, а решта — все
однакове. У мене інакше. От і всім
волинянам хочу побажати, щоб
не падали духом, не звертали уваги, що там у владі робиться, а самовдосконалювалися. Якщо будемо
любити свою справу, свою землю,
то й Україна процвітатиме! n

Фото із сайту liga.net.

Тигр любить
м’ясо! А ви?
Воно й не дивно, адже він
– хижак. Тож, зустрічаючи
2022-й, який за східним
календарем є роком Чорного
го
(чи Синього) Водяного
Тигра, подбайте про те,
щоб страви на святковому
столі відповідали його
уподобанням ☺

З Новим р-р-роком!

ФАРШИРОВАНІ ГРИБИ В БЕКОНІ
НІ

Інгредієнти: 15 великих печериць, 20 скибочок бекону, 1 цибулина, 100 г твердого сиру, 1 куряче
філе, сіль та перець – до смаку.
Приготування. У грибів акуратно видалити ніжки і пошаткувати
їх та цибулину. Подрібнити кілька
скибочок бекону, злегка підсмажити, всипати нарізане маленькими
шматочками куряче філе, а через
7–8 хвилин додати цибулю і печериці, спасерувати все разом ще 7–8
хвилин. Капелюшки грибів обгорнути смужкою бекону і наповнити начинкою. Зверху присипати тертим
сиром, викласти на змащене деко і
поставити в духовку, розігріту до 180
градусів, приблизно на 25 хвилин.

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

Інгредієнти: 800 г яловичини,
2 цибулини, 3 болгарські перці різних кольорів, 2 помідори, 2 ст. л.
кетчупу, 100 мл води, сіль та перець
– до смаку, олія для смаження.
Приготування. М’ясо покраяти тонкими брусочками, цибулю
– півкільцями, перець – смужками.
Помідори порізати кубиками. Розігріти сковорідку з олією, всипати
м’ясо і цибулю та обсмажувати на
великому вогні 5–7 хвилин. Потім
влити воду, зменшити вогонь до
мінімуму і тушкувати 50 хвилин,
після чого додати перець, помідори і кетчуп. Готувати ще приблизно
15 хвилин.

Інгредієнти: 250 г шинки, 200 г
вершкового сиру, 2 зубчики часнику, кілька гілочок кропу, 6–10 маринованих огірків-корнішонів, сіль.
Приготування. В тарілку викласти вершковий сир, додати
подрібнений кріп, часник і сіль за
смаком. Мариновані огірки розрізати уздовж на чотири частини.
На кожну скибочку шинки викласти
трохи приготованої сирної начинки
і по брусочку корнішона. Згорнути
рулетиком, зафіксувати шпажкою
або зубочисткою. Акуратно викласти на блюдо, прикрасити свіжою
зеленню.
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:)) Анекдоти
:) :) :)
— Чому боротьба з корупцією у Китаї йде успішніше, ніж
в Україні?
— Тому що в Україні на боротьбу з корупцією виділяють
гроші, а в Китаї — патрони.
:) :) :)
Гідна зарплата — це коли
вже потрібно отримувати на-

ступну, а ти ще попередню не
витратив.
:) :) :)
У принципі якщо нічого не
купувати, то ціни нормальні.
:) :) :)
Мільйони людей в нашій країні не вміють грати в футбол,
але лише гравці збірної отримують за це такі великі гроші.

Наступний номер
«Волині» вийде
12 січня
спареним
випуском і
телепрограмою
на 13-23 січня.
Будьте здорові!

