Народний синоптик: у лютому прийде весна
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«Хату відбудуємо.
Але для мене
головне —
пам’ять
про сина…»
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Фото з домашнього архіву родини Кристини ЄСЕЙКІНОЇ та Юрія ЖУКА.

Фото Алли ЛІСОВОЇ.

n Особливий випадок

Софія Дармофала дякує всім, хто
не залишив їх наодинці з бідою.

с. 16

Інші вражаючі історії 2021 року
читайте на с. 6, 7, 8, 9, 17

Вітаємо!

7 січня відсвяткував славний ювілей
шановани керівник ТзОВ «Городище»
шанований

Анатолій Олександрович
Анат
НИКОНЮК.

15-річний Юрій Юрійович
прийняв пологи у мами
У подружжя, яке повінчалося на Хрещатику під час
Помаранчевої революції, народилася уже шоста дитина
Йдеться про Кристину Єсейкіну та Юрія Жука, які живуть у селі Березовичі
Володимир–Волинського району. Поява на світ наймолодшого синочка, якого
назвали Захаром, незвичайна, адже пологи в жінки почалися в автомобілі перед
обласним перинатальним центром, куди приїхали березовичівці. Поки чоловік бігав,
шукаючи вхід до медичного закладу, мамі допоміг роздягнутися і прийняв голівку
немовляти його 15–літній брат Юрій

Закінчення на с. 17

Дорогі жителі рідної Горохівщини, наші
доброзичливі сусіди з довколишніх громад!
Щиро вітаю вас із Новим 2022 роком!

Шановні працівники
Нововолинського олійного заводу,
ветерани праці! Шановні волиняни!

Різдвяні свята Господь посилає нам для хороших справ і віри в щастя, для нових мрій, планів,
сподівань. Це ж так радісно: дякувати за все Творцеві найгарнішими в світі українськими колядками,
бажати щедрівками рідним і друзям добра, миру,
достатку.
Сердечні вітання й вдячність адресую військовослужбовцям, які боронять нас від ворога на
Сході країни. Нехай Син Божий віншує всіх міцним–міцним здоров’ям, кожну світлицю — всіма
гараздами, а Україну — миром. Будьмо щирими в
молитвах, мудрими в діях, доброзичлиброзичливими в спілкуванні, єдиними в бажанні
бачити одні одних щасливими,
и, а рідрід
дну Горохівщину, Волинь, Україну
ну — бабагатими та красивими — й Святе
те Небо
Не
ебо
нам допоможе. Радісних вам свят!
Христос народився! Славімо
імо
Його!
Тарас ЩЕРБЛЮК,
К,
депутат Волинськоїї
обласної ради.

Щиро вітаю вас із Новим роком
і Різдвяними святами, які символізують нові надії на краще життя,
вселяють світло і тепло у людські
душі, наповнюють невимовною
радістю серця.
Тож бажаю, щоб усі 365 днів
були вдалими, багатими на хороші
події, незабутні зустрічі, неперевершені успіхи. Нехай кожен дім
повниться радістю,, усмішками,
у
,
благополуччям
м і до
д
дооємних сюрпризів
и зі
изів
зів і
миру!
Вікторія БУБЕЛА,
ЛА,
ЛА,
директор
то
тор
ор
р
Нововолинського
ого
ог
ого
олійного
о
заводу.
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ȍǸȍǲǼǴǶǰǲǼǾǼǸǥǰ
Доброго дня! Мене звати Василь, мені 101 рік. Хочу поділитись, як
не хворіти й довго жити.
Був далекий 1995 рік. Мій друг тоді мав великі проблеми зі здоров’ям: гіпертонія, болі в суглобах, діабет, тобто багато чого боліло, як і в багатьох людей. На
той час йому було 63 роки. Він пив різні пігулки, витрачав на них чимало грошей.
На деякий час йому ставало краще, а потім усе повторювалося. Якось прийшов
він до мене, такий увесь у піднесеному настрої, в руках тримав книгу академіка
Болотова. Потім розповів, що їде до нього на прийом, і запросив мене з собою. Я
приєднався. І це був переломний момент у моєму житті. Досі дякую Богові за це.
Борис Васильович Болотов розповів, що всі наші хвороби — це наслідок
порушення кислотно-лужного балансу в організмі: з часом шлункового соку
стає менше, їжа перетравлюється гірше, гниє і отруює організм. Як цьому запобігти - пити бальзам, який він винайшов і виготовив власноруч. Дія його доволі проста: бальзам повністю повторює шлунковий сік. При вживанні організм
очищується, зникають майже всі захворювання.
Вже через три дні після зустрічі з академіком, мій друг реально
стрибав від щастя. Розповів, що в нього зникла тяжкість у шлунку,
печія не турбує, з’явилася легкість у тілі. Минув ще місяць, і в нього
нормалізувалися тиск та рівень цукру в крові.
Я ж, дивлячись на це все, і сам почав приймати бальзам.
І моє життя набрало нових сенсів. Адже хвороби згубно впливають на
нас, ми бачимо світ навкруги сірим і непривітним, а коли ти почуваєшся
здоровим і сильним, життя стає щасливим і яскравим. Будьте здорові й
щасливі! І не проґавте свій шанс!
*вартість дзвінків згідно тарифам оператора

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ

Скороспілий роман виявився міцним і щедрим на нащадків – у Кристини Єсейкіної та Юрія Жука
сьогодні уже п’ять синів та донька (наймолодшого Захарчика по праву тримає на руках брат,
який допоміг йому з’явитися на світ).

Шановний Анатолію ОлексанШ
др
дровичу!
Прийміть найщиріші вітання
з нагоди вашого дня народження!
Зичимо Вам міцного здоров’я, особистого щастя, злагоди та чудового настрою, родинного затишку і сімейного
добробуту.
Хай Вас завжди супроводжує удача, постійно зігріває тепло людської вдячності, а будні і свята наповнюються радістю, світлом та любов’ю рідних
і близьких.
Вдячні Вам за розуміння наших проблем і таку необхідну нам сьогодні підтримку та постійну благодійну допомогу!
З повагою і вдячністю
колектив Шклинського ліцею.

поштові витрати сплачує отримувач

ɍȼȺȽȺ Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
ɉɈȾȺɊɍɇɈɄ
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚɍɉɈȾȺɊɍɇɈɄ

500 ml
490
ɝɪɧ

250 ml
320
ɝɪɧ

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ (050) 271-28-88
ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ (067) 794-25-27
ɚɛɨɁ
ɇȿȯɅȱɄȺɊɋɖɄɂɆɁȺɋɈȻɈɆɉȿɊȿȾȼɀɂȼȺɇɇəɆɉɊɈɄɈɇɋɍɅɖɌɍɃɌȿɋəɁɅȱɄȺɊȿɆ
ɇȿȯɅ

ЗАМОВТЕ РЕКЛАМУ:

00967731037, 0668247160
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12 січня 2022 Середа

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
13 СІЧНЯ

Сонце (схід – 7.55, захід – 16.24, тривалість дня
– 8.29).
Місяць у Тельці, Близнюках. Дні Місяця 11/12.
Іменинники: Давид, Меланія, Михайло, Петро.
14 СІЧНЯ

Волинянин на Різдво приймав «колядників»
в Антарктиді

Фото зі сторінки Національного арктичного центру у фейсбуці.

Хоч і без родин, і далеко від
дому, та дослідники на станції
«Академік Вернадський»,
серед яких уродженець
Луцька Богдан Гаврилюк,
традиційно відзначали
день, коли «Син Божий
народився…»

16 СІЧНЯ

Сонце (схід – 7.51, захід – 16.30, тривалість дня
– 8.39).
Місяць у Раці. Дні Місяця 15/16.
Іменинники: Артем, Денис.

Н

18 СІЧНЯ
На Південному полюсі кутя смакує ще ліпше, аніж на Волині.

яких на острові більше трьох тисяч
і які постійно голосно співають.
Дослідники також розповіли, що
цьогоріч через рекордні замети снігу (у три метри заввишки) вхід до ка-

плиці Святого Володимира, розташованої на станції, заблокований.
Але зимівники сподіваються, що
незабаром зможуть розчистити
прохід.
Фото із сайту Берестечківської міської ради.

Новорічний виріб 12-річної горохівчанки
став окрасою виставки у Верховній Раді

Галина ДМИТРУК

ихованці установи беруть
активну участь в різноманітних мистецьких конкур-

сах. Серед них і 12-річна Яна
Войтович. Вона підопічна керівниці гуртків «Виготовлення сувенірів» і «Чарівний бісер» Інни
Смаль. Торік школярці вдалося
здобути першість в обласному
конкурсі, організованому Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді
з роботою «Ялинкова прикраса». Крім того, дівчина перемогла у Всеукраїнському новорічно-різдвяному конкурсі «Новорічна композиція».
Виготовлена Яною Войтович
новорічна іграшка нині є окрасою виставки творчих робіт юних
митців у Верховній Раді України.

Мера Львова у Луцьку
вразили картини і...
мешти

бидва мери розповіли про зустріч
на своїх сторінках у
фейсбуці.
«Поговорили про Луцьк
та про Львів. Розповів про
цікаві проєкти, які реалізовуємо в нашій громаді,
про плани в Старому місті
та Вежу Чорторийських.
Андрій Іванович розказав

О

про цікаві ініціативи Львова, які можуть бути корисними для міст України», –
написав Ігор Поліщук.
На зустріч з луцьким
міським головою Садовий
прийшов із колегами, дружиною та дітьми.
«День у Луцьку сповнений добрими враженнями
завдяки неймовірним людям, які закохані в свою
роботу і місто», – зазначив
Садовий.
Вкотре він відвідав Музей сучасного українського мистецтва Корсаків та
зустрівся із сім’єю лучан,
які створили бренд взуття
«Ікос».
«Дуже тішить, що наші
митці мають можливість
виставлятись і бути почутими», – написав він.

19 СІЧНЯ

Сонце (схід – 7.50, захід – 16.33, тривалість дня
– 8.43).
Місяць у Леві. Дні Місяця 17/18.
Іменинники: Роман, Андрій, Лідія.

Дощ на Василя – до снігу
на Великдень
13 січня українці сідають за щедрий стіл, аби
відзначити Маланку та зустріти Новий рік за
старим стилем. Цього дня господині готують
багато страв: свинину, птицю, рибу, кутю
із сухофруктами, медом, горіхами, печуть
пироги з маком. Пишні святкування тривають
і наступного дня – на Василя. Наші предки
вірили, якщо в переддень празника – сонячно
й відлига, то буде тепле літо. Сніг у цей день
обіцяє врожайний рік. А от дощ у Василів день
віщує холодну Пасху зі снігом
Нардепи милуватимуться витвором
юної волинянки.

n Зверніть увагу!

Магнітні бурі у січні 2022-го:
У перший місяць нового року на нас чекають
чотири небезпечні хвилі космічної негоди
Антон БАМБУЛА

січня. І американське
NASA, і російський Фізичний інститут імені П. М. Лебедєва сходяться в
оцінці, що це будуть
с л аб к і г е о м а г н і т н і
збурення. Обережність слід проявити
людям, які страждають від хронічних захворювань.
15-го. Буря силою
в три бали, можливі
головні болі, відчуття
тривожності і втоми,
проблеми зі сном і
психологічним станом.
18-го. Її хвилі не
повинні перевищити
трьох–чотирьохбальний поріг. Але від над-

12

Сонце (схід – 7.51, захід – 16.32, тривалість дня
– 8.41).
Місяць у Раці, Леві. Дні Місяця 16/17.
Іменинники: Григорій, Роман.

n Погода

Фото із сайту rbc.ua.

Творити прекрасне,
оберігаючи при цьому
найкращі українські традиції,
навчають у Центрі музичноестетичної освіти школярів
Берестечківської міської
ради. Роботи вихованців
різних гуртків цього закладу
завжди привертають увагу
прихильників мистецтва
не лише на Волині, а й далеко
за її межами

Тетяна МЕЛЬНИК

15 СІЧНЯ

Сонце (схід – 7.53, захід – 16.27, тривалість дня
– 8.34).
Місяць у Близнюках, Раці. Дні Місяця 13/14.
Іменинники: Петро, Сергій, Уляна.

17 СІЧНЯ

а Святвечір полярники накрили святковий стіл. Кухар
Артем Ігнатенко із помічниками готували кутю та інші традиційні українські страви, аби якомога
краще відтворити домашню атмосферу, розповіли на сторінці Національного антарктичного наукового центру у фейсбуці. Приходили
на Різдво до учасників експедиції
й колядники. Їхню роль, жартували
полярники, виконували пінгвіни,

Візит до обласного
центру Волині Андрій
Садовий здійснив
4 січня. Він вкотре
побував у Музеї
Корсаків, побачив, як
у нас шиють взуття,
і зустрівся з міським
головою Ігорем
Поліщуком

Сонце (схід – 7.54, захід – 16.26, тривалість дня
– 8.32).
Місяць у Близнюках. Дні Місяця 12/13.
Іменинники: Василь, Емілія.

Сонце (схід – 7.52, захід – 16.29, тривалість дня
– 8.37).
Місяць у Раці. Дні Місяця 14/15.
Іменинники: Павло, Жанна.

Тетяна МЕЛЬНИК

В

www.volyn.com.ua

мірних фізичних навантажень у цей час
варто відмовитися.
19–21 січня. Очікується, що це буде
вже серйозний удар.
Варто заздалегідь
розібратися з усіма
важливими справами,
що потребують підвищеної концентрації
фізичних і розумових
зусиль, а кінець семиденки максимально розвантажити від
справ.

За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Дриганюк, 13 січня –
мінлива хмарність без істотних опадів, ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7–12 метрів за секунду, вдень пориви 15–20 метрів. Температура повітря вночі – 9 –14 градусів морозу, удень від мінус 2 до плюс 3. За багаторічними
спостереженнями, найтепліше цього дня було у 2007-му
– плюс 10, а найхолодніше – 1972-го – мінус 28 градусів.
14-го – хмарно з проясненнями, вночі переважно без опадів, удень невеликий дощ і мокрий сніг,
ожеледиця. Вітер північно–західний, 7–12 метрів за секунду, місцями пориви 15–20. Температура повітря вночі – від 0 до 5 градусів морозу, вдень – мінус 2 – плюс 3.
15-го – хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг, ожеледиця. Вітер південно-західний, 7–12
метрів за секунду, місцями пориви 15–20. Температура
повітря вночі від 0 до 5 градусів морозу, удень – мінус
2 – плюс 3.
16-го – мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7–12 метрів за секунду, місцями пориви 15–20. Температура вночі – від 0 до мінус 5 градусів,
удень мінус 2– плюс 3 градуси.
У Рівному 13 січня впродовж дня буде хмарно. Ввечері піде дрібний дощ. Температура повітря становитиме від мінус 11 до плюс 1 градуса. 14-го погода також
буде похмурою: день мине без опадів, а ввечері знову
дощитиме. Температура – плюс 1–3 градуси. 15-го буде
ясно без опадів. Температура від 0 до 2
градусів морозу. 16 січня небо над
Рівним вкриють хмари, але опадів не
передбачається.

Ведуча рубрики
Аліна ВІТИНСЬКА.
Тел. 72-39-32
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n Завтра зустрінемо разом!

«Я щиро бажаю, щоб «Волинь» читали
і наші внуки, й правнуки…»
Найкращий
новорічно-різдвяний
подарунок для
журналістів – це Ваші
листи. Вони дають
нам Віру, Надію і Силу
не здаватись попри
все. І з цих листів
ллється та-а-ка
Любов! Хоч їх авторів,
як і друковану пресу,
фактично викинули
за борт сучасного
життя. Мовляв,
газети – це вчорашній
день, «неформат».
От «відосик» відзняв
– і одразу дивляться
сотні тисяч…
Дякуємо Вам,
неймовірні люди!
На таких, як Ви,
тримається не
тільки наша газета
– на таких, як Ви,
тримається Україна.
Тож дай Боже Вам
здоров’я, багато
років тримайте її!
Олександр
ЗГОРАНЕЦЬ,
головний редактор
тор
газети «Волинь»
»

ановна мною
і ще тисячами таких, як я,
«Волинь»! Виписувала тебе,
коли одержувала кожного
дня, виписую й сьогодні,
коли отримую один раз на
тиждень. Шкода, але що
поробиш, треба миритися з
тим, що є.
Дякую тобі, «Волинь», за
сміливу і правдиву життєву
позицію, здоров’я і наснаги
твоїм творцям.
З повагою
Поворознік Надія
Гаврилівна,
жителька села Ружин
(як стверджує історія,
резиденція князів чи,
правильніше, гетьманів
Ружинських)
Ковельського району».
***
«У молодості багато передплачувала преси, а тепер, коли пенсію треба ділити і на ліки (причому чималу
її частину), перевагу віддаю
тільки «Волині» — своя газета, близька по духу і правдива
по суті.
В нашій сім’ї її читали
споконвіку: спершу батьки,
тепер ми і наші діти, і я щиро
бажаю, щоб читали її наші
внуки і правнуки.
Дякую Вам за «Волинь» —
маму і її чудових дітей: «Цікаву газету на вихідні», «Так

«Ш

Фото Олександра ЗГОРАНЦЯ.

раз бажаю успіхів у вашій такій потрібній справі.
З повагою
Арсентій Боритюк,
м. Устилуг Володимир–
Волинського району».
***
«Волинь» виписую дуже
давно і люблю читати її від
початку і до кінця. Навіть оголошення переглядаю, хоча нічого не планую купувати, бо
пенсіонерка, а пенсія така,
що не дуже розженешся щось
купляти…
З повагою
Раїса Панасюк,
с. Мельниця
Ковельського району».

про вашу
« Тавинагороду
говорять
всі Іваничі!
Була тисяча від
Тимошенко, від
Зеленського, а тепер
і від «Волині».

»

Лідія Демчук просила передати привіт
своїм землякам у Лаврів Луцького
району, уродженкою якого є і де всі
знають її родину Остапюків.

«Квитанцію ми посилали щороку, а виграли – вперше!»

Передплатили нас –
і отримали в подарунок* 1000 гривень!
Сьогодні ми оголошуємо перших переможців редакційної акції серед
тих, хто виписав нашу газету на 2022 рік (навіть на місяць) і надіслав
квитанцію. Переможця будемо оголошувати щономера
«ЩОБ ВИ І НАДАЛІ БУЛИ
КУСЮЧІ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ
ВЛАДИ»

«То сам пан редактор
приїхав мені вручати приз?»
– усміхається 83-річна Лідія
Іванівна Демчук (на світлині)
з Іваничів і просить її не фотографувати, бо, мовляв,
пані не чекала гостей і не
примарафетилась
– Який приз оголосила
«Волинь?» – перепитує затим
і одразу голосно відповідає: –
Та про вашу винагороду говорять всі Іваничі! Була тисяча від
Тимошенко, від Зеленського, а
тепер і від «Волині». Загітувала
надіслати квитанцію у редакцію
на розіграш наша листоноша
Світлана Колодійчук – дуже відповідальна, скажу, людина. Але
я вас передплачую з 1970 року
не через призи. Подобається
мені незалежна позиція вашої
газети. Тож, дай Боже, щоб ви
і надалі були кусючі для будьякої влади.
ніхто не кохав» і «Читанку для
всіх». Бажаю всім журналістам видання здоров’я, терпіння і бути правдивими в цей
непростий і нелегкий час.
З усім добрим
Н. Борисюк».
***

«ЦІ ГРОШІ ТОЧНО ЗГОДЯТЬСЯ НАМ І НА СВЯТА,
І НА ЛІКИ»

70-літній Павлюк Павло Павлович із села Квасовиця Володимир-Волинського району (пересувне відділення № 53), коли напередодні Святвечора отримав
1000 гривень від нашої газети, 500 одразу подарував
коханій дружині Ніні (обоє на фото)
– Вона тепер більше ніж моя половина – вона
моя голова, бо я іноді дещо й можу не пам’ятати, – чоловік знімає кепку і показує на післяопераційний слід від перенесеного інсульту…
Дівчина з Полісся (Ніна Іванівна народилася в селі Тур
Ратнівського району), яка приїхала до них на прополювання буряків, з першого погляду запала в серце молодому кіномеханіку – і на Різдво 1974-го дівчину «запили»,
а затим у лютому справили весілля. Потім до хвороби чоловік успішно трудився водієм у місцевому господарстві
«Промінь» – про нього, як передовика, писала навіть «Колгоспна правда» (зараз «Селянське життя»)…
– Павло Павлович Павлюк – звучить, як пісня, – кажу і
запитую: – А з дітей є Павли чи Павлини?
– Ні, а скільки то вже може бути у нас Павлів? – усміхається Ніна Іванівна. – Доньку ми назвали Людмилою, а сина
Віктором. Приємна буде для них новина на Коляду, хоч ми
вас читаємо уже понад 40 років. А ці гроші точно згодяться
нам і на свята, і на ліки.
*Під подарунком мається на увазі придбання товару
за 0,01 гривні. n
«Наша сім’я «Волинь–
нову» виписує більше 75 років. А ось уже другий рік передплачуємо всі ваші чотири
газети. Примірники чудові за
змістом, допомагають духовно жити. А «Так ніхто не кохав» і «Читанку для всіх» при-

ношу у наш гурт «Сузір’я», і
по черзі перечитуємо. Веду,
так би мовити, агітаційну
роботу. До речі, наш гурт
«Сузір’я» в жовтні став переможцем Всеукраїнського
конкурсу серед аматорських
колективів. Вітайте нас! Ще

***
«Вашу газету наша сім’я
виписувала близько 50 років,
але два роки тому мене підговорили, щоб переплатив
іншу газету — і я повівся… А
коли став її отримувати, то
зрозумів, що прорахувався.
Сталося, як у тій пісні про козака, який посварився з коханою дівчиною і вирішив знайти кращу. Але, об’їхавши пів
світу, зрозумів, що кращої не
знайти, і повернувся до своєї першої любові. Так і я — на
свято Миколая, на свій день
народження, коли мені пішов 85–й рік, знову виписую
вашу газету. Казали правду
колись старі люди: «Волинь»
ми гудьмо, але з «Волинню»
будьмо!
Щиро Микола Поліщук,
с. Ясенівка
Луцького району».
***
«Читаю вас ще зі шкільної
парти — ось уже 50 років, як
я не розлучна з «Волинню».
Газета стала для мене другом і порадником. З ваших
сторінок я знаю про новини з
життя нашого краю, країни і
світу. І хоч зараз кажуть, що
про все дізнаються з інтернету, але я інтернетом не цікавлюся, бо, мабуть, «несовременная».
Раніше газету виписувала
на рік, але вже вдруге поспіль
передплачую її поквартально.
Змінила терміни передплати,
бо вже підводить здоров’я, і
я не знаю, як ще довго буду з
«Волинню». Але поки матиму
ще якісь сили — передплачуватиму вас.
З повагою і любов’ю
Євгенія Ленартович,
смт Іваничі Володимир–
Волинського району». n

Навіть передплативши газету «Волинь» на місяць (30 грн)
ррн)) —
ви щотижня у 2022-му маєте шанс виграти
ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ:

1000!

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

Розкажіть
про акцію сусідам!
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n Офіційно

Суд арештував не тільки майно
Порошенка, а й активи «Прямого»
та «5 каналу»

Василь УЛІЦЬКИЙ,
редактор відділу
політики «Газети Волинь»

Пане преЗЕденте,
брехнею світ
пройдеш, та назад
не вернешся
Особисто ніколи не був серед
прихильників політикині Юлії
Тимошенко. Але коли Янукович
почав її переслідувати і запроторив
у тюрму, «Газета Волинь»
на весь голос говорила про
явний політичний та особистий
мотив таких дій тодішнього
президента. На якійсь із зустрічей
з читачами хтось навіть назвав
нашу газету «тимошенківською».
Довелось пояснювати, що справа
не в політичних симпатіях чи
антипатіях до Юлії Володимирівни,
а в «безпрєдєлі», який чинив
щодо неї режим Януковича. Адже
відверта розправа, показове
«нагинання» суду, репресії точно
не могли зупинитись на ній —
добралися б до кожного. Так
і сталося. З пазурів узурпаторабандита та Кремля Україна
вирвалась лише ціною життів Героїв
Небесної сотні
ому просто гидко чути зловтіху і навіть радість із боку тих людей, які
аплодують переслідуванню п’ятого
Президента Петра Порошенка, якого Зеленський руками ручних суддів та правоохоронців звинуватив — не більше не менше, — в державній зраді та сприянні терористам!
У чому ж полягало те «сприяння»?
А в тому, що у вкрай важких 2014–2015 роках Київ купував вугілля на окупованих
територіях і країна залишилась із світлом
та теплом, причому купував на шахтах,
які в той час ще не були «націоналізовані»
окупантами і сплачували податки в Україні. Звинувачення настільки притягнуте
за вуха, настільки безглузде, що згадується навіть не Янукович — з ним Зеленського порівнюють уже давно, — а міністр
народної освіти Третього рейху Йозеф
Геббельс, якому приписують фразу «Чим
більша брехня — тим легше в неї повірять».
Невже на це розраховує чинний глава держави? Чи йому вже просто «какая разніца»,
бо впевнений, що упіймав Бога за бороду?
Вражає, з якою упертістю Володимир
Олександрович Зеленський преться у клуб
авторитарних лідерів та диктаторів, наближаючи черговий Майдан. Так, ніби досвід
Януковича просто стертий з його пам’яті.
Так, ніби він заплющує очі на те, що робиться в Білорусі та Казахстані, де народ
вважають за худобу й упокорюють його
за допомогою не тільки «ебонітових паличок», про які жартував «95 квартал», а й
автоматів російського десанту…
Бог любить Україну. Майдани вже
не раз виривали нашу державу з лап диктатури і «руского міра». Але потім приходив «простий хлопець з народу» і намагався повернути країну назад у «світле»
радянське минуле. І замість іти вперед
заходимо на чергове коло. Видно, історія вирішила ще раз повторити урок для
українців.
Бо розправа над Порошенком — це такий самий небезпечний дзвіночок, як і колись розправа над Тимошенко та Луценком. Бо невігластво, самодурство і відчуття
вседозволеності Зеленського не може закінчитись чимось іншим, ніж закінчилось
невігластво, самодурство і відчуття вседозволеності Януковича. Так, колишній
клоун і шоумен вправніше бреше і викручується, ніж колишній зек. Але, як кажуть
мудрі люди, брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся. n

Т
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Заява партії «Європейська Солідарність»

Фото із сайту dailylviv.com.

умовах карколомного
зростання зовнішньої загрози, російського вторгнення у Казахстан, небаченої
концентрації військ агресора на
кордонах України влада замість
того, щоб консолідувати українське суспільство для протистояння Путіну, розпалює внутрішнє.
Тим самим необачно і безвідповідально послаблює фронт протидії російській агресії.

В

— не Росія.
« Україна
Україна —
не Білорусь. Україна —
не Казахстан. І Україна
— не Малоросія часів
Януковича, якому дедалі
більше уподібнюється
Зеленський.

»

Зеленський, як й інші автократи, помиляється, вважаючи, ніби
арештом активів та рахунків він
створить нездоланні перешкоди для діяльності опозиції. Сила
опозиції — не в грошах, а в принципах, загартованих часом цінностях і стійких переконаннях державників. Це вже на раз доведено
подіями із новітньої української
історії — починаючи від студентського протесту на граніті і завершуючи Революцією гідності.
Очевидно, що рішення Печерського суду про арешт активів
Порошенка, винесене зеленою
нечистю під Святвечір 6 січня,
— незаконне, неправосудне, написане під диктовку Зеленського
татаровсько–смірновським дуетом. Влада намагається збудувати в Україні авторитаризм на зразок режиму Лукашенка у Білорусі,
Путіна в Росії і недоброї пам’яті
режиму Януковича в Україні.
Показово, що незаконне рішення про арешт майна Порошенка винесла суддя Бортницька

Таким рішенням нинішня влада хоче знищити опозиційні телеканали.

з явним конфліктом інтересів, бо
одіозний заступник голови Офісу
Зеленського Олег Татаров свого
часу був її науковим керівником
при захисті дисертації. І, очевидно, не розставшись із цією роллю,
по цей день керує її діяльністю.
Крім майна Порошенка, суддя Бортницька–Татарова заарештувала активи «Прямого» та «5
каналу». Це чітко показує, що в
першу чергу режим Зеленського прагне покласти край свободі
слова, унеможливити будь–яку
критику влади в інформаційному
просторі.
«Прямий» та «5 канал» — це
не останні телеканали, які намагається закрити Зеленський, що
так хоче лише «теплої інформаційної ванни». Прикметно, що ще
з листопада минулого року всім
добре відомо: канали не належать Порошенку. Але це не заважає Офісу Президента накладати
на них арешт, демонструючи повний правовий «бєспрєдєл» і свої
справжні наміри — зачистити інформаційний простір країни.
Україна — не Росія. Україна
— не Білорусь. Україна — не Казахстан. І Україна — не Малоро-

сія часів Януковича, якому дедалі
більше уподібнюється Зеленський. Українці дадуть гідну відсіч
зовнішній агресії. Вони — настане час — відправлять на смітник
історії зелену корумповану дилетантуру з усіма її бажаннями
встановити тут диктатуру.
Порошенко — сильний і мужній лідер. Знаючи, що Зеленський
вимагає його арешту і ув’язнення, він повернеться в Україну. Але
не для того, щоби захищатися від
Зеленського, а для того, щоб боронити Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої
агресії. Від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний
режим і придушити опозицію, як
це відбулося в Білорусі, Росії та
Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні.
Українці дадуть гідну відповідь на ще одну спробу створити в Україні авторитарний
режим.
Ми не дамо демонтувати
демократію, Україну і українську державність.
Україна переможе! Головні
перемоги — попереду.
Слава Україні! n

n Фотоляп

То де в понеділок був Президент?
Фотоколаж segodnya.ua.

Володимир Зеленський
хотів похвалитися, що
активно почав роботу після
новорічних свят,
і 10 січня в одній із соцмереж
оприлюднив своє фото із
наради. «Понеділок. Ранок.
Банкова. Розпочинаємо
новий робочий тиждень
у новому 2022 році», —
підписав він світлину
Василь КІТ

роте виявилось, що знімок
із таким самим ракурсом,
одягом, речами на столі та
оточенням було зроблене ще у листопаді минулого року.
Тобто Володимир Зеленський
збрехав. Де він у той день був і що
робив насправді — так і не ясно.
У Facebook навіть з’явилися повідомлення, що Зеленський із дру-

П

Світлини з розряду «Знайдіть 10 відмінностей».

жиною та керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком нібито
вирушили на курорт в Індійському
океані. І лише вчора ввечері з’явилися нові фото, де зафіксовано, як

Володимир Зеленський прийняв
радників лідерів Франції та Німеччини, котрі прибули до Києва.
«Знайшовся», — відреагували соцмережі. n
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Погляд

n О часи! О звичаї!

Вандали руйнують
новий фонтан у Горохові

Сергій ХОМІНСЬКИЙ,
доцент кафедри
видавничої справи
Інституту журналістики Київського
університету імені Бориса Грінченка

Міський голова Віктор Годик це неподобство називає
«інстинктом безвідповідальності»
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

орік у серпні в Горохові встановили фонтан із яскравим
дизайном. Водограй з’явився у дворічному скверику, який
заклали мер міста Віктор Годик,
місцеві депутати й активісти. Споруда, яку підтримують крилами
пегаси та охороняють римські воїни, стала подарунком від мерії й
меценатів для горохівчан із нагоди 30-річчя незалежності України.
До ювілею нашої держави неподалік також встановили «Крісло Щастя», викуване з 84 старовинних
кінських підков.
Облаштований на березі ставка сквер став улюбленим місцем
відпочинку дорослих і дітей. Щоправда, фонтан уже двічі потерпав
від дій бешкетників.
Ще торік компанія неповнолітніх відламала бетонній фігурі руку
зі списом. Тоді старшому інспектору підрозділу муніципальної варти
Горохівської міської ради Олександру Звірку вдалося знайти зловмисників.
А нещодавно двоє дівчат-підлітків всередині фонтана влаштували ковзанку й перекинули іншу
статую. Горохівський міський голова Віктор Годик вважає, що такі випадки трапляються через відчуття
безкарності.
— Скульптуру ми встановимо.
Боляче за молодь. Чого було лізти
в середину фонтана? У цивілізованій країні одні й другі прийшли б
і зізналися у скоєному, — прокоментував ситуацію очільник громади. n

Т

Цікаво, чи погодяться батьки юних хуліганок за власні кошти придбати
нову статую римського воїна.

»

n Новини одним абзацом
 Захід не здав Україну Кремлю.
10 січня у Швейцарії відбулись семигодинні переговори США та Росії, під
час яких ішлося про ультиматум Москви, яка вимагає гарантій невступу
України до НАТО. Американці категорично відкинули такі захцянки Путіна. «Ми не дозволимо нікому суперечити політиці «відкритих дверей»
НАТО, яка завжди була центральною
для Альянсу. Ми не відмовимося від
двосторонньої кооперації із суверенними державами, які хочуть співпрацювати зі США», – сказала представниця Штатів Венді Шерман. Крім
цього, у грудні в Україні перебувала
делегація Пентагону, яка вивчала, як
можна допомогти Україні покращити протиповітряну оборону, можливо
йдеться про постачання переносних
ракетних комплексів «Стінгер». Також цими днями стало відомо, що
США «негласно» виділили Україні ще
200 мільйонів доларів на оборону
(понад 5 мільярдів гривень).

вимагали чесних виборів і повного
перезавантаження влади, але стихійне народне збурення (опозиція в
цій країні розгромлена) потопили в
крові.

 Кінець епохи бідності: радник президента з економічних
питань Олег Устенко заявив, що в
Україні можуть запровадити продуктові картки для бідних. Найімо-

вірніше, придбати продукти можна буде через урядовий додаток
«Дія» у смартфоні (так само, як
зараз витрачають тисячу гривень
вакциновані українці). Щоправда,
не ясно, хто саме потрапить у категорію «незаможних». Хоча з таким
стрімким ростом цін (найбільшим
із 2017 року) на «їжу за талонами»

може претендувати більшість українців.

 У селі Підгір’я Івано-Франківської області встановили новий рекорд України з наймасовішового виконання коляди – до дійства долучилася
4 471 людина. Представники Книги
рекордів України 9 січня офіційно зафіксували цю акцію як наймасовіше
виконання колядки. Співали «Нову
радість». Учасниця дійства Христина
Цюпа: «Я з радістю долучилася, тому
що підтримую українські звичаї. Сумно, що молодь забуває традиції, сидить вдома в ноутбуках і не колядує.
Мені дуже сподобалося, я щаслива,
що так багато людей об’єднав цей захід, я не очікувала. Було приємно співати, чути, що усі знають цю колядку».
Фото із сайту galka.if.ua.

Клята порохоботія остаточно сказилася! Вже
й не знають до чого прискіпатися,
аби вчергове вкусити нашого дорогого
Зе-Президента!
останнього — їм, бач, з якогось переляку здалося підозрілим, що вельмишановний Володимир
Олександрович в один і той самий час зупинився у номері на одному і тому самому поверсі одного
і того самого готелю в Буковелі з достославним Ігорем Валерійовичем Коломойським… Менше треба
жерти отих «поRoshen»-шоколадок, нашпигованих
усілякими пальмовими оліями — то й не будуть видаватися підозрілими випадкові — це ж абсолютно
очевидно — збіги!
Або нещодавнє привітання від нашого славного
Гаранта з Новим 2022 роком… Та це ж було найкраще
новорічне привітання усіх часів! Карколомно стрімке,
зняте протягом якихось чверті години без усіляких
там «дублів». Напрочуд цікаве та захопливе: жоден
з-поміж мільйонів телеглядачів не те що не позіхнув —
навіть оком не кліпнув. А які натхненні та живі обличчя
були в усіх отих людей за столами, які спрагло ловили
кожне мудре та життєдайне Зе-слово, щиро підіймаючи келихи з ігристим в одному пориві із Героєм 73,22%
українського електорату!
Проте найобразливішим є абсолютне небажання Зе-ненависників визнавати очевидні здобутки
Шостого Президента. Візьмемо, скажімо, економіку. Увесь світ широко роззявив роти, споглядаючи
розквіт та буяння Українського економічного дива.
Ціни знижуються буквально на все і мало не щодня.
Ще трішки — і гаманець із грішми, йдучи до магазину, не треба буде брати взагалі. Адже усе необхідне
роздаватимуть безплатно — а може, ще й доплачуватимуть трохи… Але то в майбутньому. Нині ж — але
це точно тимчасово — без грошей таки не обійтися.
Але ж ціни, повторюся, вже просто копійчані. Звичайнісінька людина за місячну зарплатню може купити
стільки всього — що й за усе життя навряд чи спожиє!
До прикладу, давайте порахуємо — скільки скумбрії може купити за місячну зарплатню рядовий вчитель української школи. Як відомо, заробітна плата
освітян ось уже впродовж понад двох з половиною років становить 4000 доларів на місяць. Множимо кожного «зеленого» на «курсові» 27 гривень — одержуємо
108000 у нашій міцній та дзвінкій національній валюті.
А тепер ділимо оті 108 тисяч просто на вісім — ціну
одного кіло скумбрії (за версією дружини Президента Олени Зеленської). Одержуємо… 13 з половиною
тонн смачної та корисної риби, з якої можна приготувати силу-силенну найрізноманітніших страв. Якщо ж
розділити ці 13500 кг на 30 днів у місяці — виходить
рівно чотири з половиною центнера. Чуєте — 450 кг
добірної скумбрії може купувати щодня звичайнісінький український вчитель!
Тож кайтеся, оті нікчемні 24,45%, які у вікопомному квітні 2019 року не повірили, що
над Україної сходить нарешті Зоря Зе-Благоденствія… n

n Пряма мова

«

Віктор БОБИРЕНКО, політолог,
про ініціативу команди Президента
запровадити «продуктові картки»:

Зе!лозунги:
и
2019 – Кінець епохи
бідності – дайош!
и2020 – Закон про риуде!
нок землі – щастя буде!
то2021 – Вперше в істоорії – найбільший урожай зернових – ура!
2022 – Талони на
продукти – тидищ!
2023 – ?.

 Щонайменше 164 загиблих, серед яких троє дітей, сотні поранених
і 8 тисяч затриманих – такі наслідки
народного повстання у Казахстані.

Воно розпочалось після різкого підвищення цін на газ і подекуди супроводжувалось погромами та мародерством. До країни у відповідь на
звернення президента Токаєва ввели
російські війська та підрозділи інших
країн ОДКБ. Силовики стріляли по
мирних демонстрантах на ураження
і без попередження. Втомлені авторитарним правлінням казахи також

Ера
Зе-Благоденствія

З

міста Віктор Годик вважає, що такі випадки
« Мер
трапляються через відчуття безкарності.

5

»

«Тут зібрався рід наш не весь!»
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n Пульс тижня

Із задимленої квартири
шпиталізували лучанку
з немовлям
Пожежа сталася 6 січня на шостому
поверсі в будинку на вулиці Потебні.
П’ятимісячного хлопчика з мамою
забрала «швидка»
Олена БОРИСОВА

ерез вогонь у квартирі всіх мешканців під'їзду
рятувальники вивели на вулицю. Як розповів заступник начальника пожежно–рятувальної частини Сергій Матвійчук, у задимленому помешканні
перебували дитина та її мама. Їх забрала «швидка».
Лікарка Ірина Левицька розповіла, що пацієнти були
в нормальному стані, їхньому життю нічого не загрожувало.
За інформацією рятувальників, загоряння сталося
на кухні. 36–річна господиня варила їсти, як раптом
загорілася гардина. Коли побачила, що вогонь розповсюджується, забрала візок з дитям до ванни. А
відчувши, що задихається від диму, покликала на допомогу. На поміч прибігли сусіди Лілія та Володимир,
які викликали медиків, поліцію і рятувальників. Нині і
мама, і маля почуваються добре.
Речниця ГУ Нацполіції Волині Ольга Бузулук розповіла, що лучанка виховує чотирьох дітей. Сім'я перебуває на обліку в соціальних службах. На момент
пожежі старших синів та доньки вдома не було, вони
відвідували в цей час благодійний захід. Нині діти перебувають у бабусі, яка проживає на околиці міста.
Начальник служби у справах дітей Луцької міськради Федір Шульган розповів, що в малих погорільців є
батько, який сплачує аліменти. Нині його намагаються
розшукати. n

Ч

На Рожищенщині
вкрали сотні метрів кабелю
Злодії не побоялися гріха і напередодні
Святвечора нашкодили громаді
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

нцидент стався в селі Топільне у Луцькому районі.
Там невідомі познімали з дерев’яних електроопор
мідний кабель довжиною 140 метрів, поцупили
стільки ж кабелю зв’язку ТПП та кабель КСПП довжиною 70 метрів. Прихопили й трос підвісу.
Поліцейські Луцького районного управління поліції
ГУНП у Волинській області шукають крадіїв. n

І

На Коляду побив до смерті
односельця
Поліцейські затримали 38–річного волинянина
і вже взяли під варту
Олена БОРИСОВА

січня у селі Коршовець Луцького району чоловіки
розпивали спиртне. Між ними виник конфлікт, під
час якого 38–річний волинянин побив 57–літнього
знайомого. Від отриманих травм чоловік помер у власному будинку.
Зловмисника відразу затримали у порядку статті
208 Кримінального кодексу України. Нині він перебуває під вартою. За скоєне йому світить десять років
тюрми. Волинянину уже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 121 КК України та обрали запобіжний захід —
тримання під вартою. n
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На Ківерцівщині
трагічно загинув лісоруб
У Луцькому районі колода розчавила
чоловіка, який незаконно заготовляв
деревину
Леонід ОЛІЙНИК

ещасний випадок трапився у ніч на 4 січня у лісі
неподалік селища Цумань.
Від удару колодою селянину розбило череп.
Він помер на місці. Місцеві жителі розповіли, що загиблий родом з села Грем’яче Луцького району. n

Н

НОВИНИ НАДСТИР’Я
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n Вражаючі історії року

Давидові, який народився
у Луцькому сізо, вже 6 місяців
Хлопчик і сьогодні перебуває з мамою у камері. І на світ,
ще зовсім не пізнаний ним, він дивиться… з-за ґрат
Фото із сайту rbc.ua.

Катерина ЗУБЧУК

орік у липні наша газета
розповідала про те, що
дитину народила жінка,
яка чекала свого вироку, будучи вагітною. Цей випадок
оприлюднила тоді на фейсбук-сторінці начальниця
управління соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Луцької міськради Ліна Галан.
Зокрема, вона написала, що
«після пологів повернулася
в особливі «апартаменти»
жінка з немовлям». Молода мама — із Сум, родичів
і близьких, які би нею опікувалися, майже немає. Тож Ліна
Вікторівна разом із директором фонду «Дитяча місія України» Людмилою Лонюк підготувала подарунки у день виписки породіллі. Працівники
слідчого ізолятора отримали
ліжечко, манеж, коляску для
облаштування камери. Були
передані також одяг, памперси, засоби гігієни, які необхідні для догляду за дитиною.
Ліна Галан на наше прохання розповідала:
— При Луцькій міській раді
працює спостережна комісія
за дотриманням прав ув’язнених та надання допомоги
у випадку виникнення проблем. І ось цього разу, коли
потрібна була поміч ув’язненій
породіллі, до нас звернувся
заступник начальника із соціально-виховної та психологічної роботи слідчого ізолятора
Дмитро Белей. Ми задіяли
фонд «Дитяча місія України»
й зробили все, аби мама з немовлям на руках відчула турботу, незважаючи на те, в якій
життєвій ситуації опинилася.
Ув’язнена перебувала,
як сказав Дмитро Белей,
з яким ми сконтактували,
у камері, котра була капітально відремонтована, а завдяки «Дитячій місії України» й
відповідно облаштована. Для
породіллі передбачене поліпшене харчування — в меню є
сир, масло, м’ясо… Свого синочка жінка назвала Давидом.
На час розмови хлопчик не був
зареєстрований, оскільки
його мама не мала жодних
документів. За її словами,
все згоріло під час пожежі.
Вона — родом із Сум, а зареєстрована була у П’ятихатках
на Дніпропетровщині. Отож,
працівники слідчого ізолятора
зробили запит і чекали відповіді, аби, маючи необхідні папери, зробити жінці паспорт,

Т

Дитина поряд з мамою, але язик не повернеться сказати, що початок
життя в такій оселі – це добре.

а вже тоді її маля одержить
свідоцтво про народження.
Мамі Давида 32 роки.
Її притягнули до відповідальності за крадіжку. Чоловік,
з яким перебувала у цивільному шлюбі, мешкає в селі на Ківерцівщині. Сьогодні хлопчикові майже пів року. Ми поцікавилися подальшою долею
її та дитини. Ось що розповів
Дмитро Белей:
— Жінці вже оголошено вирок в першій інстанції. Оскіль-

альних служб для сім’ї, дітей
та молоді Луцької міськради Ліни Галан, з якою ми теж
поспілкувалися й цього разу,
допомога породіллі не була
разовою.
— На прохання працівників слідчого ізолятора, — розповіла Ліна Вікторівна, — ми
спільно з «Дитячою місією
України» систематично буваємо в цій установі з благодійною метою. Окрема камера, в якій перебувають мати

Давида 32 роки. Її притягнули
« Мамі
до відповідальності за крадіжку. Чоловік, з яким
перебувала у цивільному шлюбі, мешкає в селі
на Ківерцівщині.

»

ки вона подала касаційну
скаргу, то й надалі перебуває
в слідчому ізоляторі. З нею
в камері і хлопчик.
А коли мова зайшла про
те, чи ж зареєстрований уже
Давид, то виявилося, що ця
процедура ще попереду. Ось
ув’язнена укладе шлюб із цивільним чоловіком, батьком
дитини, і тоді вже Давида буде
зареєстровано. Така, здавалося б, тяганина, виявляється, має послужити інтересам
хлопчика: якщо Апеляційний
суд залишить вирок першої
інстанції без змін й жінку відправлять у колонію, то малюка
зможе забрати тато. Інакше
він може потрапити в якийсь
сирітський будинок.
До речі, судячи зі слів
начальниці управління соці-

з немовлям, по можливості
облаштована — є ліжечко,
коляска. Дитині психологічно
комфортно, бо вона поряд
з мамою…
Але, як висловилася пані
Ліна, язик не повернеться сказати, що початок життя в такій
оселі — це добре. Варто тільки уявити прогулянки ув’язненої із сином у закритому
просторі: на світ, ще зовсім не
пізнаний ним, хлопчик дивиться з-за ґрат. Як мовиться, ворогу цього не побажаєш. Тим
часом на таке випробування,
яке, ймовірно, залишить важку психологічну травму, малюка прирекла рідна мати. Їй
перш за все треба було думати, на які кримінальні вчинки
йде і до яких наслідків це може
призвести. n

Р Е К Л А М А

ОГОЛОШЕННЯ

В управлінні агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації працює регіональна комісія з розгляду матеріалів щодо присвоєння відповідного статусу суб’єкта з племінної справи у тваринництві.
Щоквартально до 30 березня, 30 червня,
30 вересня, 30 грудня від суб’єктів господарювання, що претендують на присвоєння відповідного
статусу суб’єкта з племінної справи у тваринни-

цтві приймаються такі документи:
- заявка на присвоєння статусу;
- кількісні та якісні показники продуктивності стада
й виробничо-господарської діяльності за видом та породою тварин;
- ветеринарна довідка.
За детальною інформацією звертатись
за адресою: м.Луцьк, вул.Шевченка,41.
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Матвійко, якого шукали майже дві
сотні людей, 2022 рік зустрів удома
з найріднішими
На слід хлопчика, який, знесилений блуканням, провів ніч серед болота,
натрапила службова собака Ніка
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Історія про те, як у
Холоневі на Горохівщині
шукали семирічного
Матвійка Полянського,
схвилювала торік усю
Україну якраз у свято
Благовіщення. Дякувати
Богові і професіоналам,
вона закінчилася
щасливо. Як почувається
тепер малий мандрівник
і чи повернувся жити до
мами, дідуся і бабусі,
звідки його разом із
братом змушені були
забрати соціальні
служби?

кала розлука з мамою Наталею.
Відповідні служби вирішили забрати від неї синів аж на три місяці. Протягом них мала привести до ладу оселю й відвикнути
від чарки.
«НАША МАМА ТАК
СМАЧНО ГОТУЄ ЧЕРВОНИЙ
БОРЩ…»

Ще дорогою до оселі Читкайлів-Полянських про їхню долю
багато розповів староста Холонева й Старостава Олександр
Мартинов. Він чи не єдиний був
проти розлуки дітей із матір’ю.
Про них погодилася подбати

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

платні оковитою, кажуть, після тримісячної
« Від
відсутності дітей відмовляються. Дай Боже, щоб

ПІШОВ З ДОМУ, БО ЗАХОТІВ
НА ПРИРОДІ ПОСМАКУВАТИ
ШАШЛИКАМИ

Про те, що пережив навесні
2021-го, хлопчина згадував дуже
неохоче. Сором’язливо опустив
погляд, повернувшись у ту хвилину, коли захотілося шашликів.
Може, почув їх апетитний запах
біля котроїсь із багатих хат? Чи
пригадав колоритне кулінарне
шоу з телевізора? А вдома знайшов у льосі хіба що кусень сала,
нанизати яке на патички вирішив
десь за селом. Із ним та з маленьким радіоприймачем близько 17-ї
години попростував сільською
вуличкою до своєї смачної дитячої мрії. Та й… зник.
30-річна мама Наталія Олександрівна Читкайло розповідає, що спохватилася за сином
близько 21-ї години. Разом
зі своїми батьками 50-річною
Інною Миколаївною й 56-річним
Олександром Івановичем заспокоїли себе тим, що хлопчик
ночує в когось із друзів. Так уже
було раніше. Коли ж вранці дити-

тому дорослі ходять на заробітки.
Більше їх є з весни до осені. Взимку комусь вигребуть сажу з печі,
іншим підсоблять кобилою, яку
тримають на господарстві разом
із козами. За день, якщо пощастить, заробляють 300 гривень.
Від платні оковитою, кажуть, після
тримісячної відсутності дітей відмовляються. Дай Боже, щоб так
і було й щоб люди, не простягали
пляшку горілки, а дбали, аби Андрійко й Матвійко були біля мами!
Бо й ласки від тата, який рано помер, вони не зазнали.
Наталія Олександрівна вдячно розповіла про працівників
служби дітей Горохівської міської
ради, про Сніжану Лапків, Олександра Мартинова. Ці посадовці
щотижня не обминають їх увагою
й добрим словом. Показала капусту й мішок борошна, що ними
розжилися цими днями. Хлопчаки навперебій розказували,
як смачно їхня мама готує червоний борщ, пельмені й вареники.
Всім їм дуже хотілося б мати свій
холодильник. Його обіцяв подарувати лідер Горохівської територіальної громади Віктор Годик.
Чимало дізналася й про
шкільні будні нових знайомих. Ан-

так і було й щоб люди, не простягали пляшку
горілки, а дбали, аби Андрійко й Матвійко були
біля мами! Бо й ласки від тата, який рано помер,
вони не зазнали.

»

Матвійко й Андрійко Полянські з мамою Наталею, бабусею Інною
й дідусем Олександром.

на не повернулася, сім’я забила
на сполох.
Тоді Матвійка шукали дві
сотні людей: працівники відділення поліції № 2 (м. Горохів) й управління поліції ГУНП
у Волинській області, нацгвардійці, волонтери, сусіди й односельчани, а в 11-річного братика Андрійка від жалю за меншеньким по щоках текли сльози.
Спершу на дитячий слід неподалік лісової смуги натрапили
горохівські правоохоронці Сніжана Лапків і Вадим Барчук, а відтак
його занюхала собака Ніка кінолога Нацгвардії Вадима Тимченка.
Малюк забрів всередину чималого очеретяного болота. Гукати

звідти на допомогу врешті не мав
сили. Та й чи докликався б кого
за 10 кілометрів від села серед
ночі? Тому скрутився калачиком
на купині й заснув. Прокинувся від
гавкоту Ніки й людського галасу.
Тулився, як до мами, до інспекторки сектору ювенальної
превенції капітана поліції Сніжани
Лапків, коли та закутувала посинілого від холоду знайду в свою
куртку. Почувався надійно на міцних руках старшого оперуповноваженого сектору кримінальної
поліції капітана міліції Вадима
Барчука, як він ніс свою цінну
ношу на руках до карети швидкої
допомоги.
Потому на обох хлопчаків че-

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Колектив Академії рекреаційних
технологій і права спіткала тяжка
та непоправна втрата — несподівано обірвалося життя професора кафедри «Освітні, педагогічні
технології»
Романа Петровича
КАРПЮКА,
доктора педагогічних наук,
заслуженого тренера України,
депутата обласної ради, очільника Волинської обласної організації
політичної партії «Сила і честь», голови відділення Національного олімпійського комітету України у Волинській
області, активного громадського діяча.
Його гаряче і небайдуже серце зупинилося
на 57-му році життя просто під час спортивних
змагань…
Пішла з життя ЛЮДИНА, яка була засновником та очільником двох закладів вищої освіти
на Волині — Академії рекреаційних технологій
і права та Луцького інституту розвитку людини
Університету «Україна», ЛЮДИНА, яка зробила
значний внесок у їх розвиток та становлення,
яка через призму свого серця пропускала що-

денні турботи закладів, вболівала за кожного члена колективу…
Важко повірити, що так раптово
не стало сильної духом, цілеспрямованої, життєлюбної ЛЮДИНИ,
яка щодня була поруч із нами… Широка, щира, тепла усмішка Романа
Петровича назавжди залишиться
у нашій пам’яті… Його невичерпна
життєва енергія, любов до ближніх,
відданість обраній справі назавжди
закарбуються у наших серцях, а життєвий шлях і вагомий науковий доробок буде прикладом для прийдешніх
поколінь науковців, педагогів, спортсменів,
студентів.
Не вистачає слів, щоб передати смуток
і біль, що торкнулися кожного з нас, не можливо
загоїти гіркоту від непоправної втрати…
Висловлюємо найщиріші співчуття рідним,
близьким, друзям і всім, хто мав честь бути
знайомим з Романом Петровичем.
Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину
скорботи…
СВІТЛА ТА ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!

в Кутрові тітка малечі по батьковій лінії. Знав, що сумуватимуть
за ненькою й хотітимуть додому,
навіть якби їх поселили в казковий палац.
І в день нашого неочікуваного приїзду хлопці теж тулилися
до найріднішої, найдорожчої
людини. В старенькій хатині невеликі статки, проте ми із Олександром Мартиновим застали
в ній тепло й порядок. Весело
блискала гірляндою невелика
ялинка. Щоправда, після того випадку допомога на дітей із чотирьох тисяч гривень зменшилася
до двох тисяч. Причину цього пан
староста обіцяв з’ясувати, та малі
школярики, за його словами,
йдуть у школу чистими й мають
усе потрібне шкільне приладдя.
Вижити всім за дві тисячі гривень доходу в місяць неможливо,

дрійко обожнює уроки фізкультури й футбол, а в новорічній виставі йому доручили зіграти роль…
бабусі. Матвійко дуже любить
свою першу вчительку Оксану
Лівіновську, її уроки математики й
«Я досліджую світ», на яких по телевізору показують гори Карпати.
Загалом наша розмова
вдалася настільки відвертою, що хлоп’ята розказали
навіть про свої симпатії. Та нехай імена дівчаток залишаться
в секреті, а ось мрії моїх юних
співрозмовників заслуговують
поваги: в дорослому житті Андрій хоче стати механіком,
а Матвій — боксером, таким
як Олександр Усик чи брати
Клички! У далекі мандри малого пустуна вже не тягне. Та й
Андрій, як і годиться старшому
братові, завжди поруч! n

n Кримінал

39-річну лучанку,
яку збив підліток на переході,
врятувати не вдалося
Серце Альони
Коломійчук, яка разом
із 5-річним сином
постраждала
в резонансній ДТП
в обласному центрі,
зупинилося в лікарні
2 січня
Леонід ОЛІЙНИК

ікарі три тижні боролися за життя волинянки. На жаль, вона
так і не вийшла із коми. Без
матері залишилося двоє
дітей. На похорон Альони
Коломійчук прийшло більше сотні людей. Усі говорили, що загибла була доброю та світлою людиною.
Нагадаємо, трагічна
аварія сталася 12 грудня

Л

на проспекті Соборності у
Луцьку. Автомобіль Renault
Megane, тікаючи від патрульних, наїхав на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину
по регульованому пішохідному переході на зелений
сигнал світлофора, а потім
врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні
керманич і двоє пасажирів
намагались втекти з місця
події, однак їх затримали
поліцейські та небайдужі
лучани. За кермом авто
був 16-річний місцевий
житель.
Втечу від патрульних
неповнолітні під музику
знімали на камеру та навіть встигали публікувати у
соцмережах. n
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n Вражаючі історії року

Вбили та розчленували козуль
Черговий випадок браконьєрства зафіксовано
нещодавно у Камінь-Каширському районі
Олександр ПРИЙМАК

ього разу на Маневиччині нелюди безжально
позбавили життя двох тварин виду європейської козулі. Їхні рештки, одні з яких належали дитинчаті, виявили природоохоронці на місці
вчинення злочину. Коментуючи цю подію, головний
мисливствознавець району Микола Корець зазначив, що полювали горе-мисливці поблизу хутора
Лоше, на території Вовчецького лісництва ДП «Маневицьке лісове господарство». Чогось подібного, зі
слів співрозмовника, не було тут уже давно. Невідомі
браконьєри (хто саме причетний до незаконного полювання, ще з’ясовують) поводилися дуже нахабно
–розставили пастки зовсім поруч із людськими оселями. На щастя, третю тварину – самця дикої кози,
який також потрапив у пастку, вдалося врятувати.
Значною мірою дичина залишилася живою завдяки
тому, що її вчасно помітив житель згаданого хутора та, не гаючи часу, повідомив у відповідні служби.
– За останні кілька років це другий випадок такого жорстокого браконьєрства. Найвірогідніше,
«працювали» добувачі вночі і вже встигли розібрати дві впольовані туші тварин. Засідку вони
влаштували саме там, де козулі мали кормову базу, тобто наперед добре знали, що успішні лови їм гарантовані, – розповів Микола Корець.
Збитки, завдані лісовому господарству, становлять
64 тисячі гривень (по 32 тисячі за кожну вбиту тварину). n

Ц

«Спасибі за мужність
і патріотизм»
Уродженець села Грудки Камінь-Каширського
району, активіст Революції гідності, учасник
АТО/ООС Сергій Лапійчук відзначений
орденом «За мужність» ІІІ ступеня
Олена ВОЛИНЕЦЬ

я нагорода присвоєна згідно з Указом Президента України за вагомий особистий внесок у
зміцнення обороноздатності нашої держави,
мужність і самовідданість, виявлені під час бойових
дій, високий професіоналізм та зразкове виконання
службових обов’язків. Почесну відзнаку Сергію Лапійчуку вручили напередодні Різдвяних свят голова
райдержадміністрації Ольга Ващук й очільник міської
ради Віктор Пась.
– Відрадно, що нагорода знайшла свого Героя...
Спасибі за мужність, сміливість і патріотизм, – висловила вдячність захисникові України Ольга Ващук. n

Ц

У Маневичах відкрили музей
одного експоната «Маневицький
човен-моноксил»
Артефакт знайшли у річці Стир між селами
Старосілля та Копилля колишнього Маневицького
району влітку 2015 року, а на поверхню з води
витягли на початку осені. Науковці припускають,
що його виготовили із суцільного стовбура
дерева орієнтовно в XIII столітті
Фото з архіву Маневицького краєзнавчого музею.

Марина ЛУГОВА

ідтепер цю незвичайну знахідку зможуть
побачити всі охочі.
Нещодавно в новозбудованому приміщенні відбулося відкриття експозиції
та проведення круглого
Археологічній знахідці
столу «Про стан та перспек- створили належні умови для
тиви розвитку музею однозберігання.
го експоната «Маневицький
човен-моноксил». З тим, аби
відкрити експозицію, було розпочато реконструкцію
Маневицького краєзнавчого музею. Згідно з проєктно-кошторисною документацією вже виконано роботи
більше як на мільйон гривень для подальшого збереження, музеєфікації пам’ятки та забезпечення належної
презентації найбільшого та найдавнішого в Україні нововиявленого історико-культурного об’єкта підводної
археології – середньовічного човна-довбанки. n

В

НОВИНИ З КАМЕНЯ

Батьки на колінах дякували Богу,
рідним донора і лікарям
13-річний Максим Давидюк із села Зарудчі Любешівської громади
став першим в Україні підлітком, якому пересадили серце
Фото із сайту radiotrek.rv.ua.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

а своїй сторінці
в Instagram Максим ділиться новинами, викладає фотографії, переглядаю и які, щиро радієш за хлопюч
ючи
ця.
ц я . Ось він на риболовлі,
ця
на стадіоні,
ст
а тут — у столиці,

Н

в гостях у телевізійників, які
запросили взяти участь у популярному шоу.
Найзворушливіша з нещодавніх світлин — з жінкою,
яка не є мамою підлітка, але,
як і рідна ненька, дала йому
життя. «Привіт! Знайомтесь,
це пані Надія, дружина мого
донора. Дякую!!!» — підписав
знімок юний блогер, якому,
вочевидь, непросто висловити свої почуття. Переживаючи
страшне горе, втративши чоловіка, що помер від інсульту, безутішна вдова проявила
величезне милосердя: врятувала приречену дитину, подарувавши їй серце близької
людини.
Максим захворів улітку
2021 року. 22 липня у нього
стався інсульт. Батьки були
приголомшені, адже до цього син ні на що не скаржився:
бігав, грав у футбол, плавав,
у 13 років мав 182 сантиметри
зросту. У Волинській обласній
дитячій лікарні у хлопця діагностували кардіоміопатію,
яка швидко прогресувала. Підлітка возили на обстеження
до Києва, йому ставало дедалі
гірше, лікарі сказали, що допоможе тільки пересадка серця.
Але таких операцій дітям досі
в Україні не проводили.
— І тоді я подзвонила головному лікарю Львівської лікарні
швидкої допомоги Олегу Самчуку. Він вислухав, попросив
вислати результати обстежень
і погодився нас прийняти, —
розповідала згодом мама Тетяна Давидюк.
Коли у вересні хлопця перевезли до Львова, стан його
був критичним і рахунок йшов
на дні. Хворий не міг ходити,
спати, їсти — він задихався.
В Україні діє Єдина державна інформаційна система
трансплантацій — узагальнена база донорів і реципієнтів.
Але на сумісний орган багатьом доводиться чекати роками. Максимові ж неймовірно

Наступного дня після операції Максим уже дава інтерв’ю й ділився мрією
стати успішним блогером.

пощастило. 21 вересня йому
пересадили серце 54-річного
чоловіка зі Львівщини, який,
окрім Максима, врятував життя ще трьом людям, пожертвувавши печінку, нирки та легені.
Після операції Тетяна та Роман Давидюки стали на коліна,
щоб подякувати за спасіння
сина і Богу, і донору та його
рідним, і лікарям. Із грудей
підлітка вийняли серце у тромбах, як у сімдесятирічного діда.
Ще б кілька днів — і батьки могли назавжди втратити Максимка.

ків. А нещодавно хлопець був
на черговому плановому огляді в Першому територіальному
медичному об’єднанні Львова,
яке очолює наш земляк Олег
Самчук, з чиєї легкої руки і розпочалося відродження трансплантації в Україні.
— Обстеження підтвердило: донорське серце працює
бездоганно, фракція викиду — 65, що є показником абсолютно здорової дитини. Зараз пацієнт почувається добре
і поступово відновлює фізичну
активність, — сказав дитячий

підлітка вийняли серце у тромбах,
« Ізякгрудей
у сімдесятирічного діда.
— Це великий день не лише
для нас, а й для країни, — сказав, проводжаючи хлопця після
кількох тижнів реабілітації, директор Інституту серця Борис
Тодуров, який оперував його
разом із львівськими колегами. — Максим іде додому при
доброму здоров’ї і в гарному
настрої. Він уже став блогером
і буде ділитися своїми враженнями про те, як жити із донорським серцем. А я його теж
буду перепощувати, щоб усі
були в курсі подій, адже це найунікальніший хірургічний випадок нинішнього року.
— Нове серце — це для
мене шанс на нове життя.
Сподіваюся, що все буде добре, — говорив тоді Максим
у відеозверненні до підписни-

n Фотофакт
Зимової пори, коли настає морозна погода та утворюється сніговий покрив, дикі тварини потребують допомоги. Як і в попередні роки, працівники
Ветлівського природоохоронного науково-дослідного відділення Національного
природного парку «Прип’ять – Стохід» в
урочищах Коквиці, Пахове, Барщина організовують підгодівлю лісових мешканців на
спеціально створених майданчиках. Там
вони розвішують заздалегідь підготовлені кормові віники, розкладають сіно та
бадилля кукурудзи, розсипають зернові
відходи.

»

кардіохірург Віталій Петров. —
Через декілька місяців він
зможе повноцінно займатися
спортом, а з наступного року
повернеться до школи.
— Багато гуляю надворі. Буваю на риболовлі, люблю ходити в ліс, у парк, навіть пробував
бігати. Тепер можу пити воду,
скільки захочу, бо до пересадки у мене був ліміт, — розповідав Максим Давидюк, який
за ці місяці помітно змужнів,
зміцнів.
Нині хлопець відомий усій
Україні: за нього вболівали, молилися, а тепер радіють тисячі
знайомих і незнайомих людей,
відчуваючи гордість за лікарів-професіоналів і схиляючи
голови перед тими, хто й після
смерті рятує інших. n

Фото Національного природного парку «Прип’ять – Стохід».
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n Особливий випадок

95-річний дідусь провів Святвечір
і різдвяну ніч у лісі
6 січня близько 15.00 старенький вийшов з дому
викидати сміття та не повернувся
Олена МИТРОФАНОВА

У лютому 2021-го
на лінію «102» надійшло
повідомлення, що
допомоги потребує
47-річний мешканець села
Воронів на Рівненщині.
У зв’язку з погодними
умовами дістатися
до потрібної вулиці
не могли ні автівка
«швидкої», ні рятувальники,
ні навіть коні, які теж грузли
в снігу. Тож своє міцне
плече підставив лікар
Степан Вознюк

о пошуків жителя села Дубівка Вараського району
долучилися лісники, рятувальники, поліцейські та
місцеве населення, загалом 40 чоловік. Співробітники ДСНС за допомогою квадрокоптера проводили
моніторинг лісової місцевості.
Дідуся шукали майже добу. 7 січня об 11.00 95–
річного дідуся знайшли приблизно за 4 кілометри від
дому. Він лежав на землі без свідомості, його привели
до тями. Поліцейським автомобілем старенького доставили до села та передали бригаді «швидкої» медичної допомоги. n

Д

Фото із сайту segodnya.ua.

Мирослава КОЗЮПА

Ф

Степан Вознюк героєм себе не вважає, і дякує жінкам, які допомагали
йому в той день рятувати хворого.

ка не змогла, — розповідає
Степан Миколайович. — Частину дороги, де було найбільше переметено, ніс його
на своїй спині. Складно було
ще й тому, що 47-річний Володимир — людина з інвалідністю І групи з дитинства, має
ДЦП — пручався, поводився
неадекватно через хворобу.
Ми тягнули, він виривався, —
згадує пан Степан. — Не стало
набагато легше й коли нарешті
дісталися підводи: коні часто
грузли в кучугурах, вони буквально грудьми лягали на сніг

життя! І не тільки для мене, а й
для всіх українців ви — справжній герой! І якщо станеться
щось подібне, обов’язково
вчините так само, подавши
приклад усім іншим людям, —
сказав соліст популярного гурту «Антитіла» Тарас Тополя, вітаючи Степана Миколайовича.
І варто зазначити, що у
грудні 2021-го у схожій ситуації
опинився колега пана Вознюка,
фельдшер Бабинського ППБ
Гощанської підстанції ШМД
Роман Кравчук, який півтора
кілометра пішки діставався

Степан Миколайович захоплюється
« Дотепер
місцевими жінками, які відразу ж долучилися
до спецоперації з порятунку односельчанина.
і часто витягати доводилось
і їх. На щастя, пацієнта вдалося доставити до Гощанської районної лікарні, де йому надали
потрібну допомогу.
— Хочу віддати належне жінкам. Вони є рушійною
силою в нашому суспільстві
і взагалі у світі. Хто б що не говорив, їхні рішучі дії спонукали
мене, — каже Степан Вознюк.
На День Незалежності
фельдшер із Рівненщини отримав відзнаку «Герої Сьогодні»,
яку телеканал «Україна» запровадив на знак поваги до українців, чиї вчинки вражають самовідданістю та сміливістю.
— Ви врятували людське

»

до пацієнта. До помешкання 65-річного мешканця села
Дмитрівка бригаді не вдалося
доїхати: автомобіль екстренки
застрягав у снігових заметах.
Медик узяв із собою необхідні
ліки та рушив до хворого.
— Одразу думав: якщо
доведеться госпіталізувати
хворого, то шукатиму сани, —
каже пан Роман. — Діставшись до пацієнта, оглянув
його, зібрав анамнез та надав
необхідну медичну допомогу
відповідно до протоколу. Потреби їхати в лікарню не було,
тому виписав лікування, а сам
повернувся до карети швидкої
допомоги. n

n Резонанс

Жінка, захищаючись від чоловіка-ревнивця,
встромила йому ніж у живіт
44-річна жителька Вараша перебуває в ізоляторі
тимчасового тримання. За скоєне їй може загрожувати
до 10 років позбавлення волі
Мирослава СЛИВА

о поліції зателефонував
58-літній чоловік і повідомив, що виявив сусіда
без ознак життя. На місці події
слідчі встановили, що напередодні сімейна пара відпочивала
у друзів. Варашанин приревну-

Д
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Через снігові замети фельдшер
2 кілометри ніс пацієнта на спині

ельдшер Тучинського
пункту Степан Вознюк
враз став героєм, хоч
сам цього не визнає: мовляв,
на його місці так би зробив
кожен. Але 16 лютого, коли
«швидка» приїхала у заметене
снігом село, допомогти зголосилися далеко не всі. Дотепер Степан Миколайович
захоплюється місцевими жінками, які відразу ж долучилися
до спецоперації з порятунку
односельчанина.
— Приїхавши у Воронів,
зрозумів, що дістатися до хати
пацієнта неможливо. Викликав
рятувальників із місцевої пожежної команди, які, оцінивши
ситуацію, сказали, що наявна
техніка не впорається з такою кількістю снігу. Зв’язався
зі старостою, а також звернувся до чоловіків, яких побачив
на сільській вулиці, щоб допомогли з кіньми або трактором.
Усі послались на великі перемети, — пригадує медик.
У хворого Володимира була
температура близько 40 градусів, він задихався, почалися судоми. Степан Вознюк порадив
препарати, які потрібно дати,
а сам узяв валізу з усім необхідним та ноші і став пробиратися через кучугури до пацієнта, провалюючись у сніг, якого
місцями намело понад метр.
Діставшись до потрібного будинку, фельдшер зрозумів, що чоловік у важкому стані
і потребує госпіталізації. Але
як доправити його до карети
швидкої допомоги? Тут нагодилася ще одна сусідка — Оксана
Веремчук — і запропонувала
пробиватися до автомобіля
своїми кіньми.
— Ми тягнули його через
кучугури на ношах до воза,
бо доїхати до самої хати жін-
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вав дружину, оскільки вона залишилася і повернулася додому пізніше. За словами жінки,
під час з’ясування стосунків він
почав її душити, а вона, захищаючись, взяла зі столу кухонний ніж і вдарила ним чоловіка
у живіт. Викликати «швидку» та
поліцію попросила сусіда.

Медики лише констатували
смерть потерпілого. Відповідно до лікарського свідоцтва
він помер внаслідок проникаючого ножового поранення
черевної порожнини і великої
крововтрати.
Зловмисницю затримали та
повідомили про підозру. Раніше жінка не потрапляла в поле
зору поліцейських, а родина
загалом характеризується посередньо. n

Пожежі забрали життя матері,
доньки і молодого батька
Напередодні Різдва вогонь наробив лиха не
одній родині
Ірина ПАСІЧНИК

лизько 20–ї години у селі Старожуків, що неподалік Рівного, сталася пожежа у домівці. Під час
ліквідації загоряння вогнеборці виявили тіло власниці оселі 1947 року народження. Її донька, 1972 року
народження, померла під час надання їй допомоги медиками.
А ще в одній пожежі у житловому будинку села Рокитне Сарненського району рятувальники виявили тіло
господаря. Йому було лише 23 роки. Без годувальника
і даху над головою залишилися його дружина і дитина. «Я з однорічною дитиною на руках не маю де жити.
Допоможіть, будь ласка, відновити будинок. Вдячна
кожному за сприяння», — звернулася жінка у фейсбуці. Реквізити для допомоги: картка у ПриватБанку: 5167
8032 1468 0006, Рабець Діана Сергіївна. n

Б

Військовий приїхав у відпустку
і загинув у ДТП
У Рівному водій із посвідченням помічника
ексдепутата збив 27–річного чоловіка, який
переходив дорогу у забороненому місці.
Керманич втік з місця події, а постраждалий за
кілька годин помер у лікарні від отриманих травм
Ірина ПАСІЧНИК

січня близько 2.45 екіпаж патрульних на вулиці Соборній побачив Audi, яке їхало назустріч на великій
швидкості, а потім збило пішохода. Втім, керманич
не зупинився, а продовжив рух. Поліцейські викликали
«швидку» для потерпілого, а орієнтування про автомобіль передали усім патрулям. На місце ДТП прибув іще
один екіпаж, тож розпочалося переслідування втікача.
Коли 24–річного водія, жителя села Бармаки, що
неподалік обласного центру, зупинили правоохоронці,
у його крові було 2,10 проміле алкоголю. Під час затримання керманич та пасажир Audi поводилися агресивно, тож на них надягнули кайданки.
Загиблий — 27–річний військовий з м. Костопіль.
Чоловік приїхав на Рівненщину у відпустку. n

2

Молодик налякав людей…
дерев’яним автоматом
Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські
виявили публікацію про те, що невідомий
хлопець у житловому секторі села Берестівка на
Володимиреччині стріляв вгору із автомата
Мирослава КОЗЮПА

би перевірити інформацію, на місце події виїхали працівники сектору реагування патрульної
поліції. Копи встановили особу парубка: ним виявився 20–річний місцевий житель. Його запросили до
відділення поліції, куди прийшла і його матір. Молодик
зізнався, що автомат самостійно виготовив із дерева,
а відео зі спеціальним звуком змонтував у комп’ютерній програмі. «Зброю» показав правоохоронцям, а також продемонстрував процес створення відео. Цю ж
інформацію підтвердив і «оператор» — товариш і односелець «актора».
Правоохоронці закликають жителів краю усвідомлювати свої дії та наслідки від таких розваг. n
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n Дорога до Бога

Фото із сайту bug.org.ua.

Фото Іллі САЯ.

Копія чудотворного образу, яким опікувався Данило Братковський, прикрасить Хрестовоздвиженський храм Луцька.
Тарас Дукельський так захопився виготовленням вертепу, що навіть
не підрахував, скільки коштів на це пішло.

Ікону луцької художниці освятив
У Володимирі вертеп
владика Михаїл
створювали цілий місяць

Фото Вікторії ПАСТЕРУК.

Май
Майстриня
декоративноужиткового мистецтва
Ольга Навротюк
активна учасниця
Недільної школи, що
діє при Братській церкві
Воздвиження Хреста
Господнього. Найменших
парафіян вона
навчає майстерності
писанкарства,
народного розпису
на склі, створення
різноманітних хендмейд виробів. Сама ж
найбільше захоплюється
малярством

Макети
новонародженого
Ісуса, Марії
з Йосипом
та Трьох царів
з дарами
вмістилися у
чималій шопці, яку
встановили біля
храму Віри, Надії,
Любові та їхньої
матері Софії
Сергій ВИШЕНЬКА
Скульптури для композиції подарували

онструкцію споархітектору друзі-дизайнери.
рудив місцевий
архітектор Тарас Дукельський разом зі своєю сім’єю та учнями майстерні
DituPlays. Різдвяна декорація створена переважно з природних матеріалів, найбільше у ній глини та дерева.
— Черепицю, що на даху вертепу, ми виліплювали з дружиною власноруч та возили запікати в печі. Виготовлення
багатьох дрібних деталей потребувало чимало часу, втім ми
впоралися швидко, — розповів дизайнер.
З вертепу постійно лунають колядки. Місцеві мешканці
кажуть, що вночі шопка має особливо чарівний вигляд, бо
підсвічується гірляндами. n

К

Мирослава КОЗЮПА

Н

Сергій ВИШЕНЬКА

аджанець хвойного деревця 1967–го ріс у селі
Гайки нині Оваднівської
громади. Тоді житель Ягідного Йосип Зламанець, який
проходив військову службу на
далекому Уралі, повернувся
на Батьківщину й одружився
зі студенткою місцевого педагогічного училища. Згодом
у них народився син Василь.
Молоді батьки вирішили на
честь появи нащадка влашДеревом родини Зламанців
тувати пишне святкувантепер милуються тисячі краян.
ня. Чоловік тоді був членом
Компартії, а його дружина —
вчителькою. Тому на допомогу подружжю прийшов голова
колгоспу Олександр Максимович Адамчук. З його ініціативи
застілля влаштували в сільському клубі, біля нього того ж дня і
заклали парк, де першим саджанцем була ялинка. Нею зараз
і милуються мешканці Володимира.
Василь Зламанець нині працює лікарем–гінекологом у
Польщі, часто навідується в рідне село до батьків. А нещодавно приїздив на Батьківщину з усією сім’єю, щоб побачитися
з родиною і помилуватися «своїм» новорічним деревом. n

С

Фото із сайту bug.org.ua.

У ялинки з княжого
міста — особлива історія
Головне новорічне
дерево Володимира
посадили
55 років тому
на святкуванні
народження первістка

ещодавно, коли у головному храмі древнього
Луцького братства вшановували пам’ять мученика
Данила Братковського, митрополит Луцький і Волинський
Михаїл під час служби освятив
оновлений іконостас і копію чудотворної ікони Пілганівської
Божої Матері (без клейм), яка
зберігається в церкві архістратига Михаїла в селі Промінь неподалік Луцька. Репродукцію
образу, яким опікувався Данило
Братковський і збирав свідчення про «чудеса пулконовські»,
виконала Ольга Навротюк.
Зізнається, що над створенням ікони працювала цілий рік.
Перед цим взяла благословення у священника, їздила кілька
разів у Промінь, де відвідувала
служби, молилася біля чудотворного образу, а вдома відтворювала його олійними фарбами на полотні.
— Писала, коли був відповідний душевний стан. Іконопис — це не так просто, — каже
художниця.
Свій перший образ, розповідає лучанка, написала
на честь небесної покровительки княгині Ольги. Він також
освячений, висить між іншими
образами вдома.
— Ікона Пілганівської Божої
Матері — друга моя робота,
але я планую займатися іконописом, хочу далі вчитися і розвиватися в цьому напрямку, —
каже Ольга Навротюк.
Говорить про те, що тривалий час боялася писати лики
святих. Вважала, що це роблять «спеціальні» люди: монахи, високодуховні особи…
— Я ж звичайна мирянка.

Про чудесні зцілення Пілганівської Божої Матері відомо понад 300 років.

Хоч до церкви ходила змалку разом із бабусями, які були
дуже набожними, — зазначає
художниця. За її словами, відтворити Пілганівську Богоматір
запропонував священник, який
знав про дар малювання і вирішив, що жінці під силу зробити
копію легендарного образу. Та-

образу,
« Репродукцію
яким опікувався
Данило Братковський
і збирав свідчення
про «чудеса
пулконовські»,
виконала Ольга
Навротюк.

»

кож лучанка розповідає історію,
яка і спонукала до іконопису:
— Якось поїхала у Львів,
де в мене вкрали сумочку.
Плакала не за гаманцем, телефоном чи документами.
Найбільша втрата — іконка
Казанської Божої Матері, яку
подарували в Жидичинській
Свято-Миколаївській церкві
під час мого хрещення. Ніколи
з нею не розлучалася, вважала

оберегом. Я її «відчувала», вона
мені була близькою. За якийсь
час, коли вже замовила новий
паспорт, подзвонила зі Львова
жінка, на жаль, вже не пам’ятаю
її імені, і повідомила, що діти
знайшли в болоті мою сумочку
без цінних речей, звісно. Але
головне — ікона була на місці! — розповідає пані Оля. —
Мене цей випадок дуже зачепив. Подумала: іконка до мене
повернулася — дива таки бувають! І я вірю, що це чудо Боже
є в житті кожної людини! Треба
тільки надіятися і вірити! —
каже Оля Навротюк.
Понад 10 років лучанка
займається з наймолодшими парафіянами у Недільній
школі. Проводить з дітками
майстер-класи, організовує
ярмарки. До речі, під час минулого благодійного заходу
зібрали 8 тисяч гривень. Їх
передали в онкогематологічне відділення Волинської обласної дитячої лікарні. 9 січня
у церкві провели різдвяну виставу. Записали її на конкурс
дитячих вертепів, що відбудеться 16 січня у Луцьку. Сподіваються, що з Божою допомогою Новий рік буде кращим
за попередній. n
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Фото з особистого архіву Ігоря ЛІСОВОГО.

Ігор ЛІСОВИЙ:
«Якщо потрібно — готовий
іти на амбразуру»
Сьогодні редактору Нововолинської міської газети «Наше
місто — Нововолинськ» виповнюється 60 літ. Упродовж
трудового життя Ігор Лісовий (на фото) жодного дня
не зрадив газетярській справі
Марія КОРНИЛЮК

ригадую, як ще школяркою в 1970-ті роки мріяла про створення в рідному Нововолинську місцевої
газети. І волею долі та завдяки
старанням багатьох людей часопис з’явився.
«Робітничий голос» побачив світ у лютому 1990-го,
а вже через два роки його очолив 30-літній Ігор Лісовий, уродженець Горохова, випускник
Львівського держуніверситету
імені Івана Франка. І працює
на редакторській посаді реорганізованого видання й досі.
Варто додати, що в шахтарське місто він приїхав із дружиною Аллою, нині відомою
журналісткою газети «Волинь».
І мені випала гарна нагода попрацювати під його керівництвом. Ігор Сергійович
у будь-якій ситуації проявляв людяність, небайдужість
до чужої біди, завжди простий
і доступний у спілкуванні. Недарма стіни кабінету Ігоря Лісового ледь вмістили десятки
грамот, подяк та інших відзнак
за перемоги в найрізноманітніших журналістських конкурсах. Тож при такому шефові
весь колектив творчо трудився
над утвердженням видання.
Уміли й відпочивати. Неза-

П

бутніми стали поїздки колективу в Колодяжне, Почаїв, Крехів,
Жовкву.
Ігор Сергійович разом
із дружиною виростили двох дітей. На жаль, донечка Інна, перекладач за професією, у розквіті сил відійшла у вічність. Це,
звісно, підрізало крила батькам. Але життя триває. Вони
втішені успіхами сина Андрія,
студента Києво-Могилянської
академії. Юнак, хоча навчається історії та політології, успадкував журналістську жилку.

рохівській районній газеті
«Будівник комунізму», яку в ті
часи редагував Святослав Пирожко. Я й досі зберігаю п’ятикопійчаний альбом для малювання, де вклеєні мої публікації з підписом редактора, який
благословив у журналістику.
Перші дописи підкореговувала й мама, Євгенія Михайлівна.
— З якими відомими
людьми спілкувалися?
— З Левком Лук’яненком,
Ярославою Стецько, Євгеном Сверстюком, Михайлом

на що оглянутися — були перемоги і поразки, були
« Єрадощі
й печалі. Але попереду — ще чимало планів,
які хочеться реалізувати.
»
Не цурається Ігор Сергійович жодної роботи: вміє косити, сапати, орати, вирощує помідори й виноград. Підтримує
дружні зв’язки з родичами,
колегами, героями публікацій.
Редакція для нього стала другим домом, а газета — ще однією дитиною.
БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю

— Ігоре Сергійовичу, хто
був першим читачем і критиком ваших перших публікацій?
— Друкувалися вони в го-

Слабошпицьким, Віктором
Ющенком, Юлією Тимошенко,
Іриною Фаріон та іншими.
— Хто залишив добрий
слід у журналістській душі?
— Ті, хто допомагав утверджуватися мені як журналісту
і редактору, — колеги горохівської та турійської районок,
колишній і нинішній головні
редактори газети «Волинь»
Степан Сачук і Олександр
Згоранець, з яким підтримую
дружні й партнерські зв’язки,
знані журналісти Галина Міщук,
Володимир Денисюк, Євген

Ігоре Сергійовичу, газета «Волинь» Вам бажає, щоб наша багаторічна
дружба тривала ще не одне десятиліття!
Дякуємо за ВЕЛИЧ ПРОСТОТИ!

Хотимчук, Михайло Савчак
і, звичайно, небайдужі читачі.
— Бути журналістом для
вас — щастя чи випробування?
— І одне, і друге. А з огляду
на нинішню ситуацію — більше
друге.
— Яка улюблена особистість в історії?
— Козацький полковник,
характерник Іван Сірко.
— Чого найбільше боїтеся?
— Жити з моральними боргами.
— Які уроки винесли
із життя?
— Ніколи не хитрувати,
не підставляти ближнього,
якщо потрібно — йти на амбразуру.
— Хто допомагає в часи
відчаю?
— Дружина Алла, родина, студентські друзі Василь
та Наталка Габори.

— Який секрет сімейного
щастя від Ігоря Лісового?
— Краще промовчати, ніж
сперечатися. Не ділити з дружиною обов’язків. Проявляти
більше любові.
— Чи все пробачаєте людям?
— Намагаюся, бо Святе
Письмо каже, що один із найбільших гріхів — непрощення.
— Що найбільше тішить
зараз?
— Прагнення сина взяти
високу планку в житті, знайдена вдала поштова марка,
бо захоплююся філателією,
кожна успішна операція наших
бійців на Сході, яка дає надію
на встановлення миру.
— Для вас 60 —
це «вже» чи «тільки»?
— Є на що оглянутися —
були перемоги і поразки, були
радощі й печалі. Але попереду — ще чимало планів, які хочеться реалізувати. n

Р Е К Л А М А

Представництво польської агенції оголошує набір працівників на склади
брендового одягу на околицях м. Лодзі
я замовлення, упаковка, сортування.
PОбов’язки: комплектаці
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.
+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

Пані Іванна

Учасниця «Битви екстрасенсів» 3-го сезону

ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

водії спецтехніки,
майстер дорожніх робіт.
ТЕЛ. 0506745622.

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.
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ËÞÒÈÉ

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

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

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

ÊÂIÒÅÍÜ

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

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

ÒÐÀÂÅÍÜ

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

Картина Олександра ОХАПКІНА.

ÑI×ÅÍÜ

1 ˁ̍ ʿ̬̪͘ʳ̣̣ŝʺ̶̨̱̬̥́͘ˁ̯̏͘ʧ̨̛̬̬̞͕̐́ 
Ⴜ
̪̿͘ʽ̡̨̨̛̛̥̬̯̭̽̐
2 Нд Неділя 28 після П’ятд., перед Різдвом,
Ⴜ
свв. отців. Гл. 3. Передсвято Різдва Христового.
Прп. Ігнатiя, архім. Печер.
Євр., 328 зач., XI, 9–10, 17–23, 32–40. Мф., 1 зач., І, 1–25
3 Пн Мц. Юлiанiї. Свт. Петра, Митр. Київського
Ⴠ
і всієї Русі, чудотв.
4 Вт Вмц. Анастасiї Узорiшительницi
Ⴡ
5 Ср Прп. Павла, єп. Неокесарiйського
Ⴠ
6 Чт Навечір’я Різдва Христового (Різдвяний
Ⴠ
святвечір).
Прпмц.
Євгенiї.
Прп.
Миколая,
ченця
 
7 Пт РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Гал., 209 зач., ІV, 4–7. Мф., 3 зач., ІІ, 1–12
8 Сб Післясвято Різдва Христового. Собор
Богородицi. Прп. Константина Синадського
9 Нд Неділя 29 після П’ятд., після Різдва Христового.
Гл. 4. Ап., першомч. архідияк. Стефана.
Прав. Йосифа Обручника, Давида, царя,
і Якова, брата Господнього. Прп. Феодора
Начертаного, спов.
Гал., 200 зач., І, 11–19. Мф., 4 зач., ІІ, 13–23
10 Пн Мчч. Петра й Агафії. Ап. вiд 70-ти Никанора
11 Вт Прп. Іова Манявського. Прп. Йоана Печер.
12 Ср Мц. Анисiї. Прп. Феодори Кесарійської
13 Чт Віддання Різдва Христового. Прп. Меланії
Римлянки
14 Пт Обрізання Господнє. Свт. Василія Великого.
Свт. Петра (Могили)
Кол., 254 зач., ІІ, 8–12. Лк., 6 зач., ІІ, 20–21,40–52
Євр., 318 зач., VII, 26–VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23
15 Сб Субота перед Богоявленням. Передсвято
Богоявлення. Прп. Сильвестра Печер.
16 Нд Неділя 30 після П’ятд., перед Богоявленням.
Гл. 5. Прор. Малахії. Мч. Гордія
2 Тим., 298 зач., IV, 5–8. Мк., 1 зач., І, 1–8
17 Пн Собор 70-ти апп. Прп. Ахили, дияк. печер.
18 Вт Навечір’я Богоявлення (Хрещенський
Ⴠ
святвечір). Прп. Григорія Акритського
19 Ср БОГОЯВЛЕННЯ. ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ
Ⴜ
(Водохреще)
Тит., 302 зач., ІІ, 11–14; ІІІ, 4–7. Мф., 6 зач., ІІІ, 13–17
20 Чт Післясвято Богоявлення. Собор Йоана
Хрестителя
21 Пт Мч. Антонія. Прп. Іллі Єгипетського
22 Сб Субота після Богоявлення. Свт. Петра,
єп. Севастії Вірменської
23 Нд Неділя 31 після П’ятд., після Богоявлення.
Гл. 6. Свт. Григорія, єп. Нисського. Прп. Павла
Комельського
Еф., 224 зач., ІV, 7–13. Мф., 8 зач., ІV, 12–17
24 Пн Прп. Феодосія Великого
25 Вт Мц. Татіани. Мч. Петра Авесаломіта
26 Ср Прп. Якова Низибійського
Ⴜ
27 Чт Віддання свята Богоявлення. Прпп. Павла,
Сергія. Рівноап. Ніни, просвітительки Грузії
28 Пт Прпп. Йоана Кущника, Гавриїла
Ⴜ
29 Сб Прав. Максима, священника тотемського
30 Нд Неділя 32 після П’ятд. Гл. 7. Прп. Антонія
Великого
1 Тим., 280 зач. (від половини), I, 15–17. Лк., 93 зач.,
XVIII, 35–43
31 Пн Свтт. Афанасія та Кирила Олександрійських

Православний
церковний
календар
на2022
2022 рік

«Богородиця з Немовлям» - одна з ікон художника Олександра
Охапкіна, який зображає Богоматір, Ісуса, святих в українських
костюмах. Це так звані неканонічні, «домашні ікони».

×ÅÐÂÅÍÜ

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

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл

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

Пояснення до календаря

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

Умовні знаки строгості посту (праворуч

колонок):

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

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

Скорочення

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

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

ËÈÏÅÍÜ

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

ÑÅÐÏÅÍÜ

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

25 Чт Сщмч. Олександра Команського
Ⴡ
26 Пт Віддання Преображення. Прп. Максима Спов. Ⴠ
27 Сб Передсвято Успіння Богородиці.
Ⴡ
Прп. Феодосія Печер.
28 Нд Неділя 11 після П’ятд. Гл. 2
Ⴜ
УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ
Флп., 240 зач., ІІ, 5–11. Лк., 54 зач., Х, 38–42; ХІ, 27–28
1 Кор., 141 зач., ІХ, 2–12. Мф., 77 зач., XVIII, 23–35
29 Пн Післясвято Успіння. Перенесення
нерукотворного образа Господа Ісуса Христа
30 Вт Мчч. Мирона, Павла
31 Ср Мч. Діонисія. Свт. Йоана Константинопольського Ⴜ

1
2
3
4

Чт
Пт
Сб
Нд

5
6
7
8
9
10
11

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

12 Пн
13 Вт
14 Ср
15
16
17
18

Чт
Пт
Сб
Нд

19 Пн
20 Вт
21 Ср

22 Чт
23 Пт
24 Сб
25 Нд

26 Пн
27 Вт

28 Ср
29 Чт
30 Пт

23 Нд Неділя 19 після П’ятд. Гл. 2. Свт. Амфілохiя
Володимир-Волинського. Собор волинських свв.
2 Кор., 188 зач., ІХ, 6–11. Лк., 30 зач., VII, 11–16
24 Пн Прп. Феофана. Мц. Зiнаїди
25 Вт Мч. Андроника
26 Ср Прп. Венiамина
Ⴜ
27 Чт Мч. Назарія. Прп. Миколи Святошi, кн. Луцького
28 Пт Свт. Йоана Суздальського
Ⴜ
29 Сб Прп. Лонгина
30 Нд Неділя 20 після П’ятд. Гл. 3. Прмч. Андрiя
Критського
2 Кор., 194 зач., XI, 31–XII, 9. Лк., 35 зач., VIII, 5–15
31 Пн Ап. i єван. Луки

ÂÅÐÅÑÅÍÜ

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

ÆÎÂÒÅÍÜ

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

1
2
3
4
5

Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

6 Нд
7
8
9
10

Пн
Вт
Ср
Чт

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

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

21
22
23
24
25
26

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

27 Нд

28 Пн
29 Вт
30 Ср

ËÈÑÒÎÏÀÄ

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

Ⴜ
Ⴜ

Ⴜ
Ⴜ

Ⴜ
Ⴜ

Ⴜ
Ⴜ

Ⴠ
Ⴡ
Ⴠ

ÃÐÓÄÅÍÜ

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

17-річний рибалка загинув
під кригою
Трагедія сталася на озері Веліхове біля
села Тур Заболоттівської громади
Іван ПЕТРУК

езважаючи на те, що працівники ДСНС
постійно попереджають любителів зимової риболовлі про небезпеку, уникнути смертельних випадків не вдається. Ось і
юнак із Ратнівщини пообідньої пори вирішив
посидіти з вудкою на озері поблизу села Тур.
Крихкий лід на водоймі й став причиною біди.
Як повідомив речник управління Держслужби
з надзвичайних ситуацій області Володимир
Нестеров, неповнолітній провалився під кригу
й вибратися на берег не зміг. Бажання упіймати рибу коштувало йому життя.
Зранку наступного дня команда водолазів
із Шацька у складі 6 осіб прибула на місце
події. Ситуацію суттєво ускладнювали болотиста місцевість та очерет. Знайти тіло хлопця
вдалось не швидко. Обставини трагедії встановлювали працівники поліції. n

Н

Хочете відкупитись
від служби — платіть
Служба безпеки України викрила
начальника відділу Ковельського
районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки
Збройних сил України на систематичному
вимаганні хабарів
Марія КАЩУК

к повідомляє управління СБУ у Волинській області, посадовець спонукав призовників до сплати грошей за надання
їм відтермінування від проходження строкової
військової служби. Правоохоронці затримали
корисливого начальника відділу поблизу військкомату під час отримання другої частини
хабаря від одного із місцевих мешканців. Наразі вирішується питання щодо оголошення
зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вивели його на чисту воду оперативники СБУ спільно зі слідчими
поліції за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій
та оборонній сфері. n

Я

На води —
у «Лісову пісню»
Волинський санаторій отримав медичний
висновок науковців, які вивчали
склад і властивості мінеральної води
зі свердловини, що знаходиться на
території оздоровниці
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

езультати досліджень, що проводилися
Одеським інститутом курортології упродовж
4 років, свідчать про високу ефективність
місцевої цілющої води у лікуванні багатьох хвороб. Вона містить хлорид-, сульфат-, гідрокарбонат-іони, кальцій, магній, натрій, калій, хром
та інші речовини.
Для внутрішнього застосування мінералка
буде використовуватися при лікуванні хронічного
холециститу, хвороб жовчного міхура, хронічного
гастриту з пониженою кислотністю, захворювання сечостатевої системи тощо.
У санаторії уже централізовано підвели воду
до лікувального корпусу, зокрема у кабінети бальнеотерапії, де хворим, які мають артрити, артрози, захворювання кістково-м’язової системи та
сполучної тканини, опорно-рухового апарту, а
також страждають від невротичних захворювань,
пропонуватимуть спеціальні ванни. Вони допомагатимуть і в психологічній реабілітації учасників
АТО, а також осіб із постковідним синдромом. Тепер постало питання про будівництво та відкриття
бювету мінеральної води, повідомляють на сайті
оздоровниці. n

Р

Нарешті багаторічні сподівання волинян здійснилися: родинне гніздо
Лесі Українки відремонтовано, фахівці відновлюють інтер’єр «білого»
і «сірого» будинків Косачів.

«Різдво в Косачів» —
у теплі й затишку
На цей традиційний захід у Колодяжненському літературномеморіальному музеї Лесі Українки вже не соромно запрошувати
гостей. Ще у перші дні грудня на сторінці закладу у фейсбуці
з’явилося повідомлення: «У грубці «біленького флігеля» потріскують
дрова». А нещодавно у Волинській облдержадміністрації відзвітували:
завершилося довгоочікуване відродження історичної пам’ятки
національного значення
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

еставрацію садиби Косачів
на Ковельщині приурочили
до 150-ліття від дня народження Лесі Українки. Ремонтні роботи
розпочали у червні 2021 року у рамках програми Президента України
Володимира Зеленського «Велике
будівництво».
Загальна кошторисна вартість
відновлення культурного об’єкта
становила понад 11 млн гривень.

Р

До фінансування залучили кошти
державного та місцевого бюджетів. Фото- і відеоматеріали засвідчують, що нині будинки стали чепурними, ошатними, як були за життя
господарів.
Всі дерев’яні конструкції «білого флігеля» відтепер пофарбовані
білим. «На фото кінця ХІХ ст. видно, що стіни і столярка мали однаковий колір», — пояснювали музейники. Тут відновлено грубку, підвальне приміщення, третю кімнату,

до яких тривалий час не доходили
руки. Великий обсяг робіт виконано і в «сірому» будинку. Тепер фахівці працюють над оформленням
інтер’єрів, намагаючись зберегти
дух родинного гнізда Лесі Українки.
Урочисте перерізання стрічки планують приурочити до Міжнародного
дня музеїв у травні.
А 12 січня у Колодяжному зібралися шанувальники творчості
геніальної поетеси на традиційний
захід «Різдво в Косачів». У програмі — відкриття виставки «Казка Лесі
Українки «Біда навчить». На презентації представлені ілюстрації
до цього твору п’ятьох авторів —
від перших, які створив народний
художник України Валентин Литвиненко шість десятиліть тому, до нових видань казки 2016 року.
Учасники свята довідалися про
традиції святкування Різдва Христового в родині Косачів. «У нашій рідній хаті, — згадувала наймолодша
сестра поетеси Ізидора, — завжди
дотримувалися українських традицій…». Тут ставили завжди дві ялинки:
одну — для своїх домашніх, другу —
для сільської дітвори. На Святвечір
готували пісний борщ із грибами
та рибою, печені пиріжки з капустою,
рисом і рибою. Обов’язково варили
пшеничну кутю й узвар. До куті додавали розтертий мак із медом. Її носили до хрещених батьків.
«Прийде дитина, подасть маленький полив’яний горщичок куті,
а його хрещений батько чи мати
обдаровують чимось… Приходили
до нас на Різдво і з Козою», — писала Ізидора Петрівна. Діти Косачів
теж ходили колядувати, робили вертепи. У «Лесиному білому будиночку» традиційно ставили вистави. Запрошували до участі сільських дітей.
Тож і тепер свято запланували
завершити виставою за казкою Лесі
Українки «Біда навчить» у постановці театральної студії «Бешкетники»
Палацу культури міста Луцька. n

n Повертаючись до надрукованого

Самотня бабуся з поліського хутора
стала «телезіркою»
Про немічну й майже незрячу 85-річну жінку, яка мешкає
посеред поля біля села Кримне на Старовижівщині, наша
газета розповідала наприкінці грудня. Долею баби Ганни,
у хаті якої не було ні освітлення, ні плити, щоб готувати їжу,
перейнялися засновники проєкту «Рожева душа» Анастасія
Рудик і Олександр Свобода
Оксана КРАВЧЕНКО

ісля того, як волонтери
оприлюднили історію
старенької у ЗМІ, її запросили взяти участь у ток-шоу
на одному із всеукраїнських телеканалів.
— Ми були більш ніж упевнені, що бабуся не погодиться.

П

Але, на диво всім, вона сказала
«так», — розповідала Анастасія
Рудик.— До авто волонтери на
руках несли жінку через поле. У
студії в Києві наша землячка виглядала дуже щасливою, адже
відчувала до себе багато уваги.
Окрім цього, бабусю завезли на
обстеження до столичної клініки.

Удома ж небайдужі люди взялися утеплювати хату, яку поліська самітниця за жодних обставин
не погоджується залишити. Старі
вікна замінили на металопластикові, ліквідували діри у стінах, перед святами навели лад в оселі.
Господині привезли добротне нове ліжко, подушки, ковдри
та постіль, а також запас продуктів. Серед шефів — і працівники поліції, які встановили
у хаті ялинку, прикрасили її гірляндами. Бабуся зізналася, що
вперше відчула тепло й поласувала безалкогольним шампанським. n

Р Е К Л А М А

Міф чи реальність?
Лікування без операції гіперплазії та аденом передміхурової залози, каміння в нирках,
жовчному і сечовому міхурах
БЕЗ БОЛЮ, ПРОКОЛУ, ЛАЗЕРА, КРОВІ
Німецькою фірмою vvl GmbH розроблено
фізіотерапевтичне обладнання для пацієнтів,
яким навіть малотравматична операція небажана.
Проводиться значне зменшення обсягів
простати при накладенні 6 акустичних частот для розсмоктування, наприклад від 60 см
3 до 35 см 3.
Розсмоктуються аденоми, камені в нирках,
жовчному і сечовому міхурах.
На наступний день пацієнт мочиться вже
не 5–6 разів, а 1–2 рази,
Хворому призначається оригінальний натуропатичний комплекс.
Протипоказанням є наявність онкології.

ТІЛЬКИ З ГАРАНТІЄЮ І БЕЗ РЕЦИДИВІВ
Консультація 400 грн
Гарвард Медікал, КИЇВ
harvardmedical.com.ua
ВИ ЗНИЖУЄТЕ РИЗИК СМЕРТІ ДО 80%
ПРИ ТЯЖКІЙ ФОРМІ КОВІДУ
ВІДНОВЛЕННЯ СУДИН ГОЛОВИ І СЕРЦЯ
ПІСЛЯ КОВІДУ
УСТАТКУВАННЯ — НІМЕЧЧИНА
Луцьк, готель Профспілковий,
просп. Відродження, 24. Вартість і запис
за тел. 063–643–3094, ЗНИЖКА 50%
ТІЛЬКИ 1 ДЕНЬ
23 СІЧНЯ о 8.00.
Самолікування шкодить вашому здоров’ю.
Ліцензія МОЗ № АЕ 638497 ВІД 26.03.2015

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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В ЯКИЙ ДЕНЬ
КРАЩЕ СІЯТИ?

Посівний календар
на 2022 рік,
враховуючи фази Місяця
Звичайно,
й дотримання посівного
і
календаря тільки
і
частково
сприятиме доброму врожаю. А головною умовою при
вирощуванні городніх культур – праця людини, захист від
хвороб та шкідників, прополювання, поливання, встановлення
опори, саме від догляду за культурами і залежить врожай.
КУЛЬТУРА

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ
АВЕНЬ

Ч
ЧЕРВЕНЬ

Зелень, салат

1,5-6, 10-15,
17-18, 27-28

5-12,15, 20, 21

3-5, 8-10, 13,14,
18, 19, 22, 26

5-9, 12, 15-17,
22-25, 28,29

2-8, 11-13, 18-22,
2,
25-26, 29-30

Огірки

4, 7-9, 12-14,
17-25

5, 20-21, 24-25

15, 18-19, 25, 28

5, 7, 12, 15-17,
22-25, 28-29

11-13, 18-22

Томати, фізаліс

4, 7-9, 12-14,
17-25

5-6, 10-11,
20-21, 24-25

13-19, 25, 28

12, 15-17, 22-25,
28-29

11-13, 18-22

Баклажани

4, 7-9, 12-14,
17-25

5-6, 10-11, 20-21,
24-25

13-14, 18-19, 25,
28

12, 15-17, 22-25,
28-29

11-13, 18-23

5, 6, 10-15,
17-19, 23,24, 27

5-6, 10-11, 20-21,
24-25

13-14, 18-19, 25

12, 15-17, 22-25,
28-29

11-13, 18-23

4, 7-9, 12-14,
17-25

5, 20-21, 24-25

3-5, 8-10, 13,14,
18, 19, 25

12, 15-17, 22-25,
28-29

11-13, 18-22,
25-26

2, 5, 7-9, 20-24

5-7, 10-12, 15

1-5, 8-9, 13,14,
18, 19, 25, 28

1-2, 5-7, 12, 1517, 22-23, 28-29

2-3, 6-8, 11-13,
0
18-20, 25-26, 29-30

2, 5, 7-9, 20-24

5-7, 10-12, 15

1-5, 28-30

1-2, 27-29

6-8, 25

Морква, буряк

2, 5, 7-9, 20-24

5-7, 10-12, 15

3-5, 25, 28

1-2, 12, 22-23,
28-29

6-8, 18-20, 25

Цибуля

2, 5, 7-9, 20-24

3, 6- 8, 11-13

3-5, 8-9, 13,14,
18, 19, 25

1-2, 5-7, 12,
15-17, 22-25,
28-29

2-3, 6-8, 11-13,
18-22, 25-26, 29-30

4, 7-9, 12-14,
17-25

10-11, 15, 20-21,
24-25

13,14, 18, 19,
25, 28

1-2, 5-7, 12, 1517, 22-25, 28-29

11-13, 18-22,
25-26

2, 5, 7-9, 20-24

5-7, 10-12, 15

3-5, 13- 19, 25

1-2, 5-9, 12,
15-17, 28-29

6-8, 19-22, 25-26

Полуниця, суниця

5-6, 10-15, 17-19,
23-24, 27

5-6, 10-11, 20-21,
24-25

15-19, 25, 28

12-17, 22-25

11-13, 18-22,
25-26

Несприятливі дні
для садівництва

11, 27

12, 28

11, 26

11, 26

Перець
(солодкий,
гострий)
Кабачки,
патисони,
гарбузи
Редис, редька,
дайкон
Картопля,
топінамбур, батат

Капуста цвітна,
білоголова
Петрушка і
селера коренева

10, 24
Джерело bdacha.pp.ua.

n «Гарбуз із секретом»

Ці «фестивальні» квіти на
світлині народили такі ліричні рядки, що стали офіційним
славнем одного знаного в
світі міста на березі легендарної ріки. Тому сьогодні в
гарбузі ми заховали листок
із його назвою. У вірші–пісні
згадується і серце, і кохана,
і вогні, і навіть улюблений
колір В. О. З. … Відповідь на
запитання, до речі, є в неймовірно теплій і щирій книзі заслуженого журналіста
України Андрія Мельничука
«Великдень душі моєї», яка
вийшла з друку буквально

ЯК СТАДІЇ
МІСЯЦЯ ДІЮТЬ
НА РОСЛИНИ
Місяць–молодик і в
повню пригнічує ріст і
розвиток рослин. Посіви
та посадки в ці дні вкрай
небажані.
Зростаючий Місяць
сприяє зростанню надземних частин рослин, а
ось спадний — розвитку
кореневищ і бульб. Саме
тому в періоди спадного
Місяця краще працювати з коренеплодами, цибулинними і бульбовими
культурами, а в період
зростаючого — з зеленню і всім, що приносить
урожай над ґрунтом.
Завдяки цьому місячному календарю для
садівників можна максимально ефективно розпланувати роботи з рослинами, щоб розпочати
новий городній сезон у
2022
20
22 роц
ці.
і.

Фото із сайту ukr.media.

Відгадайте, що ми заховали, —
і отримайте грошовий приз!
«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» —
1 (2022)

Посівний календар
на 2022 рік, що враховує
фази Місяця, — помічник
у плануванні нового городнього сезону, адже,
щоб влітку зібрати щедрий урожай, потрібно
вчасно посіяти насіння на
розсаду. Саме тому наші
предки сіяли і виконували
будь–які роботи на городі
в певну фазу Місяця. Вважалося, що небесне світило допомагає рослинам
правильно розвиватися,
давати багаті врожаї, а
несприятливих днів уникати.
Завдяки місячному
посівному календарю на
2022 рік можна визначити
ідеальний час для посівів
овочів та квітів, а також
спланувати їх висаджування у відкритий ґрунт.
Вплив Місяця в різних фазах створює низку сприятливих, нейтральних і
несприятливих періодів
для роботи з рослинами
на городі чи в саду. Ігнорувати їх було б великою
помилкою.

напередодні нинішнього Нового року.
Листок із назвою якого
міста ми заховали у гарбузі?
Слово–відповідь треба
надіслати до 20 січня 2022
року тільки у вигляді sms–
повідомлення на номери:
0501354776 і 0672829775
(наприклад: «Різдво», «Три
ведмеді», «Світлана Орловська»), але обов’язково вказати після слова–відповіді у
дужках ще й своє ім’я і прізвище (наприклад: «М’яч (Максим
Мохнюк)»).
Увага: з одного номера
можна відправляти лише одне

sms! Цей номер і братиме
участь у жеребкуванні при розіграші призових 200 гривень,
якщо правильних відповідей
буде більше двох. А ще спеціальний приз — 150 гривень
— отримає той, хто в листі
на поштову адресу (43025,
м. Луцьк, просп. Волі, 13,
«Цікава газета на вихідні») чи електронну (tsikava.
gazeta@gmail.com)
найяскравіше опише, як шукав відповідь.
Більше про конкурс — на
сторінках іншого нашого
тижневика — «Цікавої
газети на вихідні» і сайті
VOLYN.COM.UA. n

n Пряма мова
Андрій ЖОЛДАК,
відомий український
театральний режисер,
який зараз мешкає в
Німеччині й працює в
різних європейських
театрах, розчарувався
у Володимирі
Зеленському, перемозі
якого на виборах дуже
радів:

«

Думаю, якщо він (Зеленський.
— Ред.) протягом найближчого
часу не зміниться, різко, то країна, як океан, його
викине.
не. І буде інший. Тому що ми
завжди
и викидаємо тих,
их, хто нам
не підходить.
ь. У
цьому унікальність
країни.
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n Розділений біль

«Хату відбудуємо. Але для мене
головне — пам’ять про сина…»
Як родина загиблого героя Сергія Дармофала із села Волиця ВолодимиррВолинського району пережила непростий рік після пожежі
Алла ЛІСОВА

Фото Алли ЛІСОВОЇ.

ХЛОПЦІ-АТОВЦІ
ПІДТРИМАЛИ НАЙПЕРШІ

— Це сталося 10 лютого
минулого року. Мене якраз
не було вдома. Коли прийшла,
то застала жахливу картину:
пожежні, понищена вогнем
хата, обгорілі й залиті водою
двері, меблі, речі домашнього вжитку. Найбільш гірко
було за мамину «Подолку».
Ця швейна машинка, придбана в 1966 році, коли я народилася, стала нашою сімейною
реліквією, згадкою про маму,
якої з нами вже нема 25 років. А ще боляче стало, коли
побачила понівечені ікони,
які я завжди купувала, коли
їздила на пам’ятні служби
в церкву-пантеон у селі Волиця на Тернопільщині, що
збудована капеланом Андрієм Любунем. Боліло серце
й за почорнілими вазонами,
бо я дуже люблю квіти. Чоловіка, який постраждав від
пожежі, забрала «швидка».
А я, заливаючись слізьми,
почала думати, що робити, —
пригадала ці страшні для
їхньої сім’ї дні Софія Михайлівна, мама загиблого Героя,
запросивши в теплу кімнату
(одна обігрівається). І розповідала далі, час від часу витираючи сльозу.
З великою вдячністю говорила про всіх небайдужих,
і насамперед — про своїх односельчан, які не залишили
родину наодинці з бідою. Відразу після пожежі вони без
жодних прохань прийшли,
допомогли повимивати сажу,
прибрати, наскільки це було
можливо.
А зранку наступного дня
на подвір’ї в Дармофалів уже
стояли павлівський голова
Андрій Сапожник, помічник
народного депутата Ігоря Гузя
Ігор П’ятоха, колишній голова
райдержадміністрації Микола
Смаль, які підказали, з чого
розпочинати. Привезли ши-

«НЕВЖЕ СИН ЗАСЛУЖИВ
ЛИШЕ ПРАПОР
НА МОГИЛІ?»

Мама Героя зовсім не хотіла скаржитися — навпаки,
з любов’ю і пошаною постійно
згадувала всіх, хто підтримав
у несподіваній біді. А ще впродовж двох годин час від часу
поверталася спогадами назад,
у дитячі та юнацькі роки свого
Сергійка, який був дуже хорошим сином — турботливим,

Героя
« Мама
зовсім не хотіла
скаржитися —
навпаки, з любов’ю
і пошаною постійно
згадувала всіх,
хто підтримав
у несподіваній біді.

Софія Дармофал: «Я тримаюся з усіх сил, бо Сергієві було би боляче
бачити мене згорьованою».

фер, крокви, дошки, прийшли
хлопці-атовці й накрили дах,
щоб вітер не розніс те, що
лишилося. Вони й допомогли більш-менш привести все
до пуття, аби можна було жити
в хаті, бо, напевно, найбільше
вболівали за сім’ю колишнього товариша, який загинув на
Сході.
Софія
Михайлівна
каже, що їх дуже порятувала
кахельна грубка: почистили
її й почали палити дровами.
Місяць тому перекрили всю
хату, адже шифер, який від
вогню стріляв, пробив скрізь
дірки. Син Іван, якому пригодилися здобуті навички штукатура-плиточника, разом

n Біда

із сусідом підбили горище,
домурували частину хати, яку
найбільше знищив вогонь.
Підтримувала дочка Наталія із сім’єю. Тепер потрібно
буде братися за довершення
ремонту в кімнатах. Купити
і поставити п’ять міжкімнатних дверей і двоє зовнішніх.
Коли запитала Софію Михайлівну, чи є у них кошти
на це, вона відповіла:
— Я маю групу інвалідності. Чоловік теж не може похвалитися здоров’ям. Але ми
люди неліниві: тримаємо дві
корови, свиней, птицю, обробляємо свої паї. То, як би
сутужно не було, раду собі
даємо.

n Чому?

Замерзла
У власній хаті
на смерть
повісився
по дорозі додому молодий чоловік
Жінку три дні шукала поліція
Олена КУЧМА

Трагедія сталася у
Володимирі

лагідним, відповідальним, закінчив музичну школу й дуже
любив грати на трубі. Навчався
у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, згодом перевівся на заочну форму. Коли прийшла повістка — не ховався, а відразу
пішов на службу.
— Зовсім мало прослужив
на цій страшній війні, — витирає сльози мама. — У квітні
призвали, а в серпні ворожа
куля забрала його життя. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
Вона пригадує, як важко
було витримати всі ці нестерпно-жахливі моменти. Здавалося, життя зупинилося… Але
задля пам’яті сина всі емоції
збирала в кулак і їхала на служби Божі, мітинги, зустрічі.
На одному з круглих столів
в облдержадміністрації батько
нововолинського кіборга Володимир Демчук висловився
про необхідність підтримати
їхню родину, яку спіткало лихо.
Пообіцяли. Але тих 5 тисяч, які
мали виділити з управління со-

n Нарешті!

Нововолинськ відновив статус зони
пріоритетного розвитку
Очільники громади кажуть, що «ресурсний» закон №5600, який набув
чинності з 1 січня, дасть змогу наростити промисловий потенціал міста, а
підприємства перетворити на індустріальний парк
Олена КУЧМА

Ірусина ПРИХОДЬКО

-річну жительку села Воля
Свійчівська Оваднівської
громади Ольгу Суворову
знайшли мертвою. Як повідомили
у районному відділі поліції, вона
замерзла в полі. За попередньою
інформацією, волинянка поверталась із села Міжлісся, втім, додому так і не дійшла. Усі подробиці
трагедії нині з’ясовують правоохоронці. n
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о поліції княжого міста серед
ночі надійшло повідомлення,
що у приватному будинку скоїв самогубство місцевий житель. Відомо, що загиблому було 33 роки.
Слідів насилля на тілі правоохоронці не виявили. Втім, свій висновок
має зробити судово-медична експертиза. Наразі поліцейські встановлюють причину трагедії. n

Д

»

цзахисту, Дармофали чекають
ще й досі…
— Ми від держави нічого
не просимо — ні землі, ні квартири. Але невже наш син заслужив лише прапор на могилі,
якого я сама маю й міняти? —
з розпачем у голосі каже, але
відразу себе зупиняє і переводить розмову на інше. Справді,
такою жінкою не можна не захоплюватися.
Софія Михайлівна саме заради матерів таких же хлопців,
як її Сергій погодилася очолити
громадську організацію «Герої
не вмирають», до якої входять
усі родини загиблих колишнього Іваничівського району.
Вони часто збираються, говорять про проблеми, діляться
найсокровеннішим, бо дуже
добре розуміють одна одну.
Позитивно відгукується про
голову Іваничівської ТГ Лідію
Томашевську, яка виділила їм
приміщення, першою з голів
прийняла програму сприяння
родинам загиблих.
Софія Михайлівна намагається морально підтримувати
тих, кого чорним крилом зачепила війна. Жодного разу
не пропустила Всеукраїнської прощі на Тернопільщині,
де збудована вже згадувана
вище єдина в Україні церква-пантеон, їздить на усі зібрання, де можна почути щось
нове. Невдовзі має забрати
перші 12 ікон пам’яті для родин загиблих Іваничівщини,
придбані за кошти спонсорів.
А в ці дні готується розвезти
в сім’ї Героїв різдвяні подарунки.
— Інколи думаєш: чому одним все дається легко, а інші
змушені нести такий важкий
хрест? Скільки в людини може
бути сліз? — говорила про наболіле ця невтомна й мужня
жінка. — Але поспілкуєшся з іншими, подивишся навколо — й
приходиш до висновку, що,
напевно, Бог на таких, як ми,
вчить смиренню і витримці.
А найголовніше — треба не забувати, що наші сини не хотіли б бачити матерів і дружин
згорьованими. Тому заради
цього мусимо гуртуватися
і триматися.
…Щоліта обійстя Дармофалів потопає у квітах. Софія
Михайлівна дуже любить гладіолуси, багато їх вирощує —
найрізноманітніших кольорів.
І з найкращим букетом щонеділі має одну дорогу — на цвинтар до свого Сергійка. n

еред багатьох інших нововведень
документом передбачена можливість трансформувати вугільний
регіон у промислову долину завдяки податковим пільгам, що діятимуть
до 2037 року.
За словами очільника міста Бориса Карпуса, нині шахтарське місто має
найнижчий індекс податкоспроможності
серед усіх міст обласного підпорядкування, а промислових підприємств не-

С

достатньо, аби забезпечити всі видатки.
Тож основним завданням нині є реалізація потужного потенціалу регіону для
надходжень до бюджету, які дадуть можливість зробити Нововолинськ комфортнішим для мешканців громади.
В ефірі одного з місцевих телеканалів мер повідомив, що одним із варіантів
розвитку є залучення інвесторів в індустріальний парк «Нововолинськ», адже
на території міста виділена земельна ділянка площею 20 гектарів із таким статусом. n

www.volyn.com.ua
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n Сила духу

«І в 2022-му
100-кілометрівку бігтиму»
Фото з фейсбук-сторінки Олександра ВАЩУКА.

Із 23-річним
Олександром Ващуком
із Володимира
читачі «Волині»
познайомилися у
червні 2021-го. Тоді
про нього писали в
усіх новинах, адже
хлопець здолав
100-кілометровий
ультрамарафон у Києві
на… візку

найскладнішим виявився
30-й кілометр, бо спортсмени почали один за одним
сходити з дистанції. Зі 150
учасників, що стартували,
фінішував тільки 71. Сашко
з-поміж них був сороковим.
Забіг розпочався о 20-й
вечора, а володимирчанин
дістався до фінішу о 6.46 наступного дня, тобто їхав-біг
10 годин 46 хвилин. Він був

розповідає,
« Олександр
що тренується багато і
залюбки, адже фізичні
навантаження —
своєрідний відпочинок
від основної роботи.

»

Олеся БАНАДА

оспілкувалися ми з
Олександром перед
новорічними святами, і, звісно, не могла особисто не запитати про його
враження від такого серйозного забігу, адже, хоч і вважаю себе людиною досить
спортивною, на таку затію
ніколи б не наважилася.
— Було непросто, але
головне — мати бажання.
Я дуже хотів довести собі,
що зможу. Звичайний марафон — 42 км — доходять
усі (Саша раніше їздив на
різних дистанціях у Ковелі,
Луцьку, Бресті. Найбільшу на
той час здолав на Світязі —

П

Сашко радіє першим нагородам у змаганнях із плавання.

42 км й 195 метрів. — Авт.).
А 100-кілометрівка — це вже
відстань на 10 годин, і не кожен може її витримати. Забіг відбувається вночі, щоб

було не так спекотно. Думав, чи не захочеться спати, але допомагає сильний
адреналін.
Олександр згадує, що

єдиним учасником, котрий
здолав дистанцію на візку
(після перенесеної в дитинстві хвороби пересувається
таким чином).
— Уже готуюся до ультрамарафону-2022, — ділиться планами Олександр.
— Взагалі я роками займаюся спортом, то серце до навантажень звикло. Де тільки
не тренуюся: вдома, на турніках, в одному залі, другому, плавання пробую. Зимою більше вдома працюю,
в мене є 16-кілограмовий
жилет, то роблю віджимання, бо як засніжить, то в зал
добратися не просто.
Цікавлюся, чи були якісь

спортивні досягнення після
ультрамарафону.
— У вересні їздив на Відкритий кубок Львова з плавання, у грудні — на Чемпіонат України з плавання у
Кам’янському, але поки що
тільки пробував. Плив вільним стилем і на спині, — каже
Саша. — Результати не найкращі (хоча були й медалі,
хлопець дуже вимогливий до
себе. — Авт.), бо часу на тренування не вистачало. Але
побачив свої помилки і зрозумів, над якими моментами
треба ще попрацювати.
Олександр розповідає,
що тренується багато і залюбки, адже фізичні навантаження — своєрідний відпочинок від основної роботи.
— Два роки я був учителем англійської, викладав
онлайн. А тепер уже рік працюю в ІТ-компанії. Робота
дуже подобається, переважно виконую її за комп’ютером
удома, час від часу їжджу до
Львова, де у нас головний
офіс.
Слухаю Олександра і подумки аплодую його цілеспрямованості та наполегливості. Молодий симпатичний успішний хлопець бачить
перспективу і твердо йде до
своєї мети. Наостанок бажає
читачам «Волині» здійснювати свої бажання і наголошує:
їх реалізація залежить тільки
від нас самих, від нашої наполегливості. n

n Особливий випадок

15-річний Юрій Юрійович прийняв
пологи у мами
Закінчення.
Початок на с. 1

Фото з домашнього архіву родини Кристини ЄСЕЙКІНОЇ та Юрія ЖУКА.

Катерина ЗУБЧУК

я подія сталася останнього дня 2021-го
опівдні. Тож Новий рік
Кристина зустрічала у перинатальному центрі. Ну а кутю
на Святвечір уже їла разом
зі своїм чималим сімейством.
Про екстремальну ситуацію,
в якій опинилася і вона, і чоловік, а головне — 15-літній син,
тепер згадує як людина, яка,
за її словами, вміє мобілізуватися, одержавши неабияку
порцію адреналіну, а потім,
відійшовши після пережитого,
все спокійно проаналізувати.
Про день 31 грудня ми говорили з жінкою по телефону.
Насамперед цікавлюся, чому
не в райцентр поїхали, до якого все-таки ближче з Березовичів, а до Луцька. Виявляється, під час вагітності Кристина стояла на обліку у жіночій
консультації Володимира. Але
оскільки вона має великий ступінь варикозу, що могло обернутися проблемою під час по-

Ц

логів, то заздалегідь одержала
направлення у Волинський обласний перинатальний центр,
де є відповідні спеціалісти,
котрі нададуть допомогу у разі
виникнення якогось ускладнення. Ось чому чоловік і повіз
її в цей медичний заклад.
— До Луцька ми доїхали
за пів години — не секрет, що
чоловік і правила дорожнього

були настільки
« Пологи
стрімкі, що дитя
народилося буквально
за хвилин десять.

»

Різдвяні свята сімейство відзначає у повному складі.

Міжнародна компанія International SOS опублікувала перелік найбезпечніших держав для подорожей.
У ТОП-5 увійшли лише європейські країни. Перша п’ятірка виглядає так: Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, Данія, Люксембург.

руху порушував, аби встигнути. Коли вже були на Набережній, то я зателефонувала
на номер служби «103» й надала інформацію про те, що
у мене не перша вагітність, тож
пологи можуть бути стрімкі,
і до того ж є протипоказання.
Попросила, аби зі «швидкої»
подзвонили в перинатальний
центр й повідомили, що до них
їде така пацієнтка. У відповідь
почула, що у них нема зв’язку з цим медичним закладом
(я нічого не вигадую, бо ж

це легко перевірити, оскільки всі дзвінки записуються).
А на проспекті Соборності біля
«Там-Таму» у мене вже відійшли води. Тож коли ми приїхали
до перинатального центру,
то стало ясно, що я… народжую.
Поки чоловік бігав, шукаючи вхід до медичного закладу,
мамі допоміг роздягнутися
і прийняв голівку немовляти його 15-літній брат Юрій.
А вже чоловік, котрий якраз підоспів, — узяв синочка на руки
й поклав на сидіння. Прийшла
на допомогу й лікар-інтерн
Наталія Мороз, котра випадково опинилася поруч і почула
крик в машині. Пологи були
настільки стрімкі, що дитя народилося буквально за хвилин
десять. Про медперсонал перинатального центру, в палату
якого врешті-решт потрапила,
Кристина Єсейкіна відгукується з вдячністю: «Зробили
все, що треба»… Мовляв, якби
мали інформацію, яку надавала, телефонуючи на «швидку», то й відповідно зустріли
б, і тоді менш екстремальною
була б поява на світ синочка.
Він, до речі, народився з вагою 3930 грамів — найбільшою з усіх дітей подружжя,
яке познайомилося на Майдані під час Помаранчевої
революції напередодні Нового 2005 року, а вже 12 січня їх
повінчав на Хрещатику отець
Валерій. n

За 2021 рік ціни в Україні зросли на 10%, найбільше – на природний газ (+65,8%) та електроенергію
(+34,1%). Серед продуктів найбільше подорожчали цукор, олія та яйця – на 61,5%, 57,7% та 47% відповідно.
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
E-mail: volyn476@gmail.com

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

НЕРУХОМІСТЬ
l Продаються у Луцьку (район
вул. Дубнівської) два утеплені 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 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 Куплю пай або землю с/г призначення у Луцькому районі. Тел. 050 43
85 225.

плетехніки вітчизняного виробництва. Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07
082.
l Куплю прес для випресовки підшипників. 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

l Продам пшеницю, насіннєвий яч-

чи іноземного виробництва, на євробляхах) у будь–якому стані. Тел.: 066
77 09 243, 050 24 20 244.

мінь, овес, сою, вику, зерновідходи
(фураж), осипку, гній. Тел. 096 40 13
120.
l Продам торфобрикет, дрова рубані твердої породи. 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

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам комплект вузьких коліс
для міжрядного обробітку. Тел. 095
55 38 052.
l Куплю поворотний круг до фуражира та інші запчастини до карто-

Р Е К Л А М А

мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продам пиломатеріали: дошки
(обрізні та необрізні), балки, крокви,
рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097
64 92 371, 099 18 13 332.
l Продається тушка свині. Ціна 80
грн/кг. Луцький район. Тел. 098 92 12
975.
l Продам тушку свині, вигодувану
без біодобавок, телятину. Тел. 096
40 13 120.
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.
l Продається у селі Ржищів Луцького району тільна (2 місяці) корова
віком 4 роки. Тел. 0961413647.

ПОСЛУГИ
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 Втрачений військовий квиток, виданий на ім'я Бай Микола Адамович,
11 червня 1962 року народження,
вважати недійсним.
l Втрачений військовий квиток,
виданий на ім'я Наумлюк Микола
Миколайович, 18 жовтня 1983 року
народження, вважати недійсним.
l Втрачене тимчасове посвідчення
(на заміну військового квитка), видане на ім'я Андрієнко Мар'ян Андрійович, вважати недійсним.
l Втрачений атестат про повну загальну середню освіту ВС
№30890931 та додаток до нього,
виданий Луцькою спеціалізованою
школою І–ІІІ ступенів №5 на ім’я Цибульський Віталій Юрійович, вважати недійсним.

www.volyn.com.ua

Що віщують зорі
Гороскоп на 17–23 січня
ОВЕН. Плануйте тільки те, що
вам під силу, щоб не розчаровуватись, якщо не встигнете щось
зробити. Не балакайте зайвого і не
тримайте зла, будьте великодушні.
Вихідні бажано провести у сімейному колі.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ТЕЛЕЦЬ. Не давайте собі поблажок, інакше нічого продуктивного зробити не вдасться. Якщо ви
схильні до ризикових дій, можете
заздалегідь готуватися до поразки.
Вихідні виявляться цікавими, але втомливими. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Ваша рішучість
допоможе подолати багато перешкод. Втім, щастя саме постукає
у ваші двері. Ймовірні приємна подорож, цікаве спілкування і яскраві
миті. У вихідні відчуєте приплив енергії, радість життя. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — середа.
РАК. Вам можуть знадобитися
тактовність і витримка. Ваш авторитет серед колег зросте. Постарайтеся не давати зайвих обіцянок.
Дійте самі, шукати чужої поради слід
лише у виняткових ситуаціях. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.
ЛЕВ. Не слід поспішати з
висновками й з рішеннями, якою би
ясною вам не видалася ситуація.
Прислухайтеся до голосу своєї інтуїції. Тиждень буде вдалим для нових
знайомств і налагодження ділових взаємин.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ДІВА. Приймайте себе та навколишніх такими, якими є, забудьте
про стереотипи, будьте природнішими і простішими. Непередбачуваним і досить емоційним буде
спілкування з близькими людьми у вихідні.
Сприятливий день — середа, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Чітко сформулюйте
мету, до якої ви прагнете. Сумніви перешкоджають вам у її досягненні. Ви спроможні вирішити свої
проблеми самі, тому не створюйте
зайвих проблем іншим. У вихідні ваша енергія
битиме ключем. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
СКОРПІОН. Життя стане гармонійнішим й спокійнішим, тож радійте
кожному дню. Труднощі теж можуть
з’явитися на шляху, але не треба їх
боятися. Ви зможете все подолати.
Вихідні принесуть позитивні емоції. Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Якщо вам властиві
працездатність, сумлінність і пунктуальність, то ви приречені на успіх.
Імовірні незначні конфлікти у родині,
але не будьте надто горді, визнавайте свої помилки. Вихідні підходять для відпочинку на природі. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
КОЗЕРІГ. Початок тижня може
стати напруженим: не приймайте
важливих рішень ні в особистому
житті, ні в професійній сфері, уникайте конфліктів і суперечок у родині.
Але потім настає сприятливий час для творчих планів і задумів, які потребують вчасної
реалізації. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — середа.
ВОДОЛІЙ. Не відмовляйтеся
від допомоги друзів, але й не форсуйте події. Бажано не ризикувати,
поставивши надто високу планку
— доведеться йти на великі жертви і
непоправні втрати. У вихідні не варто мовчати
про те, що вас хвилює. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — четвер.
РИБИ. Не захоплюйтеся побудовою стратегічних планів — краще
взятися за вирішення поточних проблем. Не кращий час, щоб з’ясовувати стосунки з близькими. Перш ніж
вірити чуткам, постарайтеся з’ясувати їхнє
джерело. Сприятливий день — понеділок,
несприятливий — вівторок.

Програма телепередач на 13 — 16 січня
ЧЕТВЕР, 13 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Геолокація: ВОЛИНЬ 06:30 М/с
«Пінгвіненя Пороро» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:10
Д/ц «Девід Рокко. Африка на
смак» 08:05 Т/с «Шетланд»
09:05 Т/с «Місячний камінь»
10:10 Д/с «Тваринна зброя»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне
ток-шоу «По-людськи» 13:10
Прозоро: про актуальне 14:00
UA:Фольк. Спогади 15:10,
21:45 Спорт 15:20 Біатлон на
Суспільному. Кубок світу. VI
етап. Спринт, 10 км, чоловіки
17:00 Прозоро: про головне
19:10 Д/с «Суперчуття» 19:55
Д/ц «Рік у дикій природі» 22:00
Полюси 23:00 Схеми. Корупція
в деталях

1+1
05:30, 09:25, 10:25 «Життя
відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
11:15, 13:00 «Маскарад 2»
15:00 «Ніч хітів»
17:10 Х/ф «ФОРСАЖ»
20:35 Х/ф «ФОРСАЖ 4»
22:40 Х/ф «СВІТ ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ 4»

ІНТЕР
05.15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з ІНТЕРом» 10.00, 11.00
«Корисна програма» 12.25
Х/ф «ШКОЛА ХОРОШИХ
ДРУЖИН» 14.40 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00, 03.35
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00
Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА
ВАТСОНА. СКАРБИ АГРИ»
22.30 «Чекаємо весну в Новий

рік на «Інтері» 01.500 Х/ф «ВІН
«ВІН,
ВОНА І Я» 04.30 «Мультфільм»
04.45 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
11:00 Історія одного злочину
16+
14:35, 15:30 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:10 Т/с «Хто ти?»

СТБ
06:00 Т/с «Комісар Рекс»
07:55 Битва екстрасенсів 16+
12:40, 14:40 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 ВікнаНовини
15:55, 17:50 Т/с «Слід»
19:05 СуперМама 12+
20:15, 22:15 Т/с «Папаньки»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
11:20, 13:25 Х/ф «ХРЕСТ:
ПОМСТА
ЗЛОЧИНЦІВ»
14:00, 16:15, 21:25 Т/с «Пес»
17:50 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ - 2»
20:20 Анти-зомбі
22:40 Т/с «Нюхач»
23:45 Х/ф «ПЕРШИЙ
ПОСТРІЛ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 «Kids time»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:15 «Орел і решка»
09:20 Т/с «Мерлін»
12:00 «Де логіка?» 12+
14:05 Х/ф «БІЛОСНІЖКА:
ПОМСТА ГНОМІВ»
16:05, 20:10 «Хто зверху?
Спецвипуски» 12+

18:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
22:10 Х/ф «ТЕМНІ УМИ»

20:15 Т/с «Дзвонар»
Дзвонар
22:15 Т/с «Перевізник»

ФУТБОЛ-1

МЕГА

06:00, 08:00, 17:05, 23:55 Топ06.10 Містична Україна
матч 06:10 Ріу Аве - Тондела.
07.00 Правила виживання
1/4 фіналу. Кубок Португалії
09.00, 19.00 У пошуках істини 08:10 Атлетіку Мінейру - Бока
10.00, 01.40 Речовий доказ
Хуніорс. 1/8 фіналу. Кубок
11.10, 21.50 Створення бренду Лібертадорес 10:00, 15:00,
12.05 Підроблена історія
19:00, 22:45 Футбол NEWS
13.05 Таємнича світова війна
10:15 Аталанта - Венеція.
14.00 ТОП 10: Таємниці та
1/8 фіналу. Кубок Італії 12:00
загадки
Угорщина - Англія. Відбір до
14.30 Сучасні будівлі Лондона ЧС- 2022 13:50 Огляд 1-го
15.00, 19.50 Друге життя
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022
звичайних речей
15:15 Наполі - Фіорентина.
16.00, 22.40 Таємниці
1/8 фіналу. Кубок Італії 17:10
Тихоокеанського Півдня
Леса - Спортінг. 1/4 фіналу.
17.00 НАСА: нез’ясоване
Кубок Португалії 19:15 Інтер
18.00, 00.40 Їжа богів
- Ювентус. Суперкубок Італії
20.50 Ретроавтомобілі: великі
21:15 Чемпіонат Туреччини.
й малі
23.40 Як влаштований Всесвіт Огляд туру 21:55 LIVE. Мілан Дженоа. 1/8 фіналу. Кубок Італії
02.50 Таємниці дефіциту
03.45 Коза ностра. З Палермо
ТЕТ
до Нью-Йорка
06.00
ТЕТ
Мультиранок
04.45 Судіть самі
08.35 Х/ф «НОВЕ ВБРАННЯ
К-1
КОРОЛЯ»
09.45, 22.00 Серіал
06:30 «TOP SHOP»
«Бібліотекарі» (16+)
08:00 М/с «Юху та його друзі»
10.45 Х/ф «ДИЯВОЛ НОСИТЬ
08:30 Т/с «Дикий ангел»
ПРАДА»
09:15 «Орел і Решка. Шалені
12.55 4 весілля
вихідні»
14.00, 16.00 Панянка-селянка
10:15, 20:00 «Орел і Решка.
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
Навколо світу»
17.00 СуперЖінка
11:15 «Орел і Решка. Дива
18.00 Богиня шопінгу.
світу»
Екстремальний сезон
13:15, 21:00 «Інше життя»
19.00, 20.30 Одного разу під
14:15 Х/ф «ЗАМКНУТИЙ
Полтавою
ЛАНЦЮГ»
19.30, 21.00 Танька і Володька
16:00 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ
20.00, 21.30 Сімейка У
МОЇМ ЧОЛОВІКОМ»
23.00 Країна У
18:00 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
НТН
22:00 Т/с «Грань»
06.20 «Вартість життя» 07.55,
2+2
10.25, 18.00 «Випадковий
06:00 Т/с «CSI: Місце злочину» свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
07:50 Х/ф «ВИКУП»
«РОЗСЛІДУВАННЯ» 11.40,
09:55 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ»
11:50, 19:25 «Загублений світ» 13.00, 21.15 Т/с «Менталіст»
(16+) 13.50, 23.00 Т/с
17:55 «Секретні матеріали»
«Примари» (16+) 15.40, 17.00,
18:15 «Спецкор»
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
18:50 «Джедаі»

П’ЯТНИЦЯ, 14 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Геолокація: ВОЛИНЬ 06:30 М/с
«Пінгвіненя Пороро» 07:00,
08:00, 08:55, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:30 Новини
07:10 Д/ц «Девід Рокко.
Африка на смак» 08:05 Т/с
«Шетланд» 09:00 Божественна
Літургія ПЦУ 11:30, 22:55
Д/с «Дикі тварини» 12:00,
18:20 Соціальне ток-шоу «Полюдськи» 13:10 Прозоро: про
актуальне 14:00 UA:Фольк.
Спогади 15:10, 21:45 Спорт
15:20 Біатлон на Суспільному.
Кубок світу. VI етап. Естафета
4х6 км, жінки 17:00 Прозоро:
про головне 19:10 Д/с
«Суперчуття» 19:55 Д/ц
«Африка. Звір на звіра» 22:00
Д/ц «НЛО: Загублені свідчення»

1+1
06:00, 09:25, 10:25, 11:25
«Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
13:00 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ
ФОРСАЖ»
15:05 Х/ф «ПОТРІЙНИЙ
ФОРСАЖ:
ТОКІЙСЬКИЙ ДРИФТ»
17:10 Х/ф «ФОРСАЖ 4»
20:15 Х/ф «ФОРСАЖ 5»
22:55 Х/ф «13 РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ»

ІНТЕР
05.15, 23.35 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00, 11.00 «Корисна
програма» 12.25 Х/ф
«КОРОТШЕ КАЖУЧИ» 14.25,
01.10 «Речдок» 16.25 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.50 «Подробиці»
21.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРІСТО» 03.20 «Мультфільм»

04.10 «Орел і решка. Дива
світу»

07.00 Правила виживання
09.00, 19.00 У пошуках істини
10.00, 01.40 Речовий доказ
УКРАЇНА
11.10, 21.50 Створення
бренду
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
12.05 Підроблена історія
Україною
13.05 Таємнича світова війна
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
14.00 Сучасні будівлі Лондона
23:00 Сьогодні
15.00, 19.50 Друге життя
09:00 Зірковий шлях
10:15, 15:30 Т/с «Спадкоємиця звичайних речей
16.00 Зворотній відлік до
мимоволі»
катастрофи
18:00 Т/с «Виклик»
17.00 НАСА: нез’ясоване
20:10 Ток-шоу «Говорить
18.00, 00.40 Їжа богів
Україна»
20.50 Ретроавтомобілі: великі
21:00, 23:10 Т/с «Хто ти?»
й малі
22.40 Таємниці
СТБ
Тихоокеанського Півдня
05:20 Т/с «Комісар Рекс»
23.40 Як влаштований Всесвіт
12:00, 14:40, 17:50 Т/с «Сліпа» 02.50 Таємниці дефіциту
14:30, 17:30, 22:00 Вікна03.45 Коза ностра. З Палермо
Новини
до Нью-Йорка
19:45, 22:15 Мій секрет.
04.45 Судіть самі
Актори серіалу
«Кріпосна» +
К-1

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10, 20:05 Дизель-шоу 12+
11:40, 13:25 Т/с «Вижити за
будь-яку ціну»
13:35, 17:35, 23:00 Скетч-шоу
«На трьох» 16+
15:05, 16:15 Т/с «Новорічний
Пес»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:35 «Kids time»
06:05 М/ф «Том і Джеррі: У
пошуках скарбів»
07:40 «Орел і решка»
09:50 «Аферисти в сітях» 16+
16:00 Х/ф «ВОНА - ЧОЛОВІК»
18:00 Х/ф «ВІКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН»
20:10 Х/ф «ПОКЛИК
ПРАЩУРІВ»
22:00 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ НА
САНТУ»

МЕГА
06.10 Містична Україна

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Портімоненсе - Мафра. 1/4
фіналу. Кубок Португалії 08:10
Палмейрас - Універсідад
Католіка. 1/8 фіналу. Кубок
Лібертадорес 10:00, 15:00,
19:00, 22:30 Футбол NEWS
10:15 Інтер - Ювентус.
Суперкубок Італії 12:15 Іспанія
- Грузія. Відбір до ЧС- 2022
14:00 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до ЧС- 2022 15:15 Мілан
- Дженоа. 1/8 фіналу. Кубок
Італії 17:05 Yellow 17:15 Візела
- Порту. 1/4 фіналу. Кубок
Португалії 19:15 Аталанта Венеція. 1/8 фіналу. Кубок Італії
20:55 Ріу Аве - Тондела. 1/4
фіналу. Кубок Португалії 22:45
Англія - Данія. Ліга Націй УЄФА

ТЕТ

2+2

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «КІТ
У ЧОБОТЯХ»
09.45 Серіал «Бібліотекарі»
(16+)
10.45 Х/ф «ПЕРЛИНА НІЛУ»
12.55 4 весілля
14.00 Панянка-селянка
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
16.00 СуперЖінка
18.00 Богиня шопінгу.
Блискуче повернення
20.00 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛІТТЛ»
21.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ
2»
23.30 Країна У

06:00 Т/с «CSI: Місце злочину»
07:50 Х/ф «РЯТІВНИК»
10:40 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РОЗКРАДАЧКА
ГРОБНИЦЬ»
21:15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РОЗКРАДАЧКА
ГРОБНИЦЬ-2:
КОЛИСКА ЖИТТЯ»
23:25 Х/ф «ОВЕРЛОРД»

06.20 «Вартість життя» 07.50,
10.35 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок» 09.05 Х/ф «МІСТО
ПРИЙНЯВ» 11.45, 13.00,
21.15 Т/с «Менталіст» (16+)
13.50, 23.00 Т/с «Примари»
(16+) 15.40, 17.00, 19.30
Т/с «CSI: Маямі» (16+) 18.00
«Випадковий свідок. Навколо
світу»

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 Т/с «Дикий ангел»
09:15 «Орел і решка. Шалені
вихідні»
10:15, 20:15 «Орел і решка.
Навколо світу»
11:10 «Орел і решка. Дива
світу 2»
13:15, 21:15 «Інше життя»
14:10 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ
МОЇМ ЧОЛОВІКОМ»
16:10 Х/ф «ЗАМЕРЗЛА З
МАЙАМІ»
18:00 Х/ф «БАНДИТИ»

НТН

НЕДІЛЯ, 16 СІЧНЯ
СУБОТА, 15 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 18:00, 21:00 Новини
07:10 Мультфільм 08:05
Невідомі Карпати 08:25
Відтінки України 09:05,
14:30 #ВУКРАЇНІ 09:40 Х/ф
«АВРААМ: ОХОРОНЕЦЬ
ВІРИ» 11:40 Т/с «Хадсон та
Рекс» 13:30 Д/ц «Карпатські
хижаки» 15:20 Біатлон на
Суспільному. Кубок світу.
VI етап. Естафета 4х7.5 км,
чоловіки 16:55 Концерт
«Кобза» 18:15 Д/ц «Рік у дикій
природі» 19:10 Т/с «Паризькі
таємниці» 21:25 Д/ц «Африка.
Звір на звіра» 23:15 Д/ц «НЛО:
Загублені свідчення»

1+1
05:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
05:45, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
20:15 Новорічний Вечірній
квартал

ІНТЕР
05.20 «Телемагазин» 05.50
«Орел і решка. Дива світу»
06.50 Х/ф «ТОМ СОЙЄР»
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.00
Х/ф «ЛІВОРУЧ ВІД ЛІФТА»
12.35 Х/ф «БЕРЕЖИСЬ
АВТОМОБІЛЯ» 14.30 Х/ф
«ТИ - МЕНІ, Я - ТОБІ» 16.10
Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА ТА ДОКТОРА
ВАТСОНА. ЗНАЙОМСТВО»
19.00, 20.30 Х/ф «ПРИГОДИ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА ТА
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СКАРБИ АГРИ» 20.00, 03.00
«Подробиці» 22.35 «Концерт
Олега Винника «Моя душа...»
01.05 Х/ф «ДОРОСЛА ДОЧКА

АБО ТЕСТ НА...» 03.30
«Мультфільм» 04.05 Х/ф
«ПОЖИВЕМО - ПОБАЧИМО»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
09:00, 15:20 Т/с «Зникаючі
сліди»
17:00, 21:00 Т/с «Поговори
з нею»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Спадкоємиця
мимоволі»

СТБ
06:00 Т/с «Коли ми вдома»
06:55, 10:55 Т/с «Папаньки»
09:30 Неймовірна правда про
зірок
16:40 Хата на тата 12+

ICTV
05:05 Еврика!
05:15, 12:45, 18:45 Факти
05:40, 09:10 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
06:45 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
08:00 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
10:10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНИЙ
КОПЕЦЬ»
12:40, 13:00 Х/ф «ВАСАБІ»
14:45 Х/ф
«КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ
ДОРОЖНІЙ ПАТРУЛЬ»
16:45 Х/ф «ПІВТОРА
ШПИГУНА»
19:10 Х/ф «ВТІКАЧ»
21:45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛІ
ЗАКОНУ»

НОВИЙ КАНАЛ

UA: ПЕРШИЙ
12:00 «Орел і решка»
14:05 Х/ф «БІЛОСНІЖКА І
МИСЛИВЕЦЬ»
16:50 Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ І
СНІГОВА КОРОЛЕВА»
19:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНІВ»
21:05 Х/ф «ГНІВ ТИТАНІВ»
23:00 Х/ф «ЛЕГІОН»

МЕГА
06.15, 01.50 Містична Україна
07.05 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, 21.00 Зворотній відлік
до катастрофи
19.00 Таємниці
Тихоокеанського Півдня
00.50 Природа сьогодення
02.40 Історія Києва
03.30 Історія українських
земель

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Ух ти show»
09:10 «Орел і решка. Шопінг»
10:00 Х/ф «ЗАМЕРЗЛА З
МАЙАМІ»
11:50 Х/ф «БАНДИТИ»
14:10 «Орел і решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2021»
08:05 «Джедаі 2020»
09:30 «Загублений світ»
14:35 Х/ф «ПІК ДАНТЕ»
16:40 Х/ф «ТРИНАДЦЯТИЙ
ВОЇН»
18:40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
21:00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
22:55 Х/ф «ТУРНІР НА
ВИЖИВАННЯ»

06:00 «Хто проти блондинок?»
12+
08:00, 10:00 «Kids time»
08:05 Х/ф «ЧИХУАХУА ІЗ
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»
10:05 «Орел і решка. Земляни»
ФУТБОЛ-1
11:00 «Орел і решка. Чудеса
06:00,
08:00 Топ-матч 06:10,
свiту»

20:25 Наполі - Фіорентина. 1/8
фіналу. Кубок Італії 08:10 Леса
- Спортінг. 1/4 фіналу. Кубок
Португалії 10:00, 15:00, 18:45,
22:30 Футбол NEWS 10:15
Мілан - Дженоа. 1/8 фіналу.
Кубок Італії 12:00 Бешикташ Газіантеп. Чемпіонат Туреччини
14:00 Огляд 1-го ігрового дня.
Відбір до ЧС- 2022 15:15,
22:15 Yellow 15:25 Інтер Ювентус. Суперкубок Італії
17:25 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру 17:55 LIVE.
Антальяспор - Фенербахче.
Чемпіонат Туреччини 19:55
Огляд матчу. Суперкубок Італії.
Прем’єра 22:45 Хорватія Франція. Ліга Націй УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Аліса в країні
чудес»
11.30, 13.00, 15.00 Одного
разу під Полтавою
12.00, 14.00 Сімейка У
12.30, 13.30, 14.30 Танька і
Володька
15.30 М/ф «Мадагаскар 2»
17.15 М/ф «Мадагаскар 3»
19.00 Х/ф «НАРЕЧЕНИЙ НА
ДВОХ»
20.45 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНЕ
ПОБАЧЕННЯ»
22.25 Х/ф «ЗАБУТИ САРУ
МАРШАЛ» (18+)

НТН
05.50 Х/ф «КОМАНДИР
ЩАСЛИВОЇ «ЩУКИ» (12+)
07.45 Х/ф «СЕКРЕТНИЙ
ФАРВАТЕР» 13.05
«Випадковий свідок» 14.50
Т/с «Смерть у раю» (16+)
19.00 «Свідок» 19.30 Х/ф
«ЗА СІРНИКАМИ» 21.30 Х/ф
«ЛЮДИНА ЛИСТОПАДА» (16+)
23.35 Х/ф «СПАДЩИНА»
(16+)

06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05 Енеїда 07:00, 08:00,
08:55, 15:00, 18:00 Новини
07:10 Мультфільми 08:20
Д/с «Суперчуття» 09:00
Божественна літургія ПЦУ
11:00 Недільна літургія
УГКЦ 12:30 Недільна Свята
меса РКЦУ 13:35 Біатлон на
Суспільному. Кубок світу. VI
етап. Гонка переслідування, 10
км, жінки 14:40, 15:10 Міста
та місткечка 15:35 Біатлон
на Суспільному. Кубок світу.
VI етап. Гонка переслідування,
12, 5 км, чоловіки 16:45 Студія
«Дорога до Пекіна» 17:20
Концерт. Ніна Матвієнко та
Дмитро Андрієць 18:15 Д/ц
«Рік у дикій природі» 19:10 Т/с
«Паризькі таємниці» 21:00,
23:40 Тиждень на Суспільному
22:00 Д/ц «Африка. Звір на
звіра» 23:00 Д/с «Боротьба за
виживання»

УКРАЇНА
05:50 Сьогодні
06:50 Реальна містика
09:10 Т/с «Зникаючі сліди»
16:50, 21:00 Т/с «Другий
шанс»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Спадкоємиця
мимоволі»

СТБ
05:25 Т/с «Папаньки»
14:20 СуперМама 12+
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:55 Один за всіх 16+

ICTV

МЕГА
06.00, 01.35 Містична Україна
06.50 Випадковий свідок
09.10 Речовий доказ
10.20, 17.00 У пошуках істини
12.15, 23.35 Їжа богів
13.15 Заборонена історія
14.15, 21.00 Зворотній відлік
до катастрофи
19.00 Таємниці
Тихоокеанського Півдня
00.35 Природа сьогодення
02.25 Таємниці кримікального
світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Ух ти show»
09:10 «Орел і решка.
Шопінг»
10:00 М/ф «Сельма в місті
привидів»
11:40 Х/ф «ДЖИМ УДЗИК І
МАШИНІСТ ЛУКАС»
13:40 «Орел і решка. Навколо
світу»

05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:40, 12:45, 18:45 Факти
06:05, 09:00 Антизомбі
07:00, 11:00 Громадянська
оборона
08:00 Прихована небезпека
1+1
10:00 Секретний фронт
05:00, 19:30 «ТСН-Тиждень»
11:55, 13:00 Т/с «Нюхач»
2+2
07:00 «Життя відомих людей» 20:55 Х/ф «ЗЛОЧИНЕЦЬ»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
23:00 Х/ф «ТОЙ, ХТО БІЖИТЬ 06:00 «Шалені перегони
10:00 «Світ навиворіт»
2018»
ПО ЛЕЗУ 2049»
18:30 «Світське життя. 2022
07:00 «Джедаі 2020»
дайджест»
НОВИЙ КАНАЛ 09:50 «Загублений світ»
21:00 Х/ф «ШВИДКІСТЬ»
14:50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
06:00 «Вар’яти» 12+
23:15 Х/ф «ШВИДКІСТЬ
РОЗКРАДАЧКА
06:30, 08:00 «Kids time»
- 2: КРУЇЗ ПІД
ГРОБНИЦЬ»
06:35 М/ф «Феї і таємниця
КОНТРОЛЕМ»
16:50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
країни драконів»
РОЗКРАДАЧКА
08:05 М/ф «Ральф - руйнівник»
ІНТЕР
ГРОБНИЦЬ-2:
10:15 М/ф «Ральф - руйнівник
05.30 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 07.00
КОЛИСКА ЖИТТЯ»
2»
Х/ф «ПРИГОДИ ГЕКЛЬБЕРРІ
19:00 Х/ф «ЛІГА ВИДАТНИХ
12:30
Х/ф
«ДІМ
ДИВНИХ
ФІННА» 09.00 «Готуємо
ДЖЕНТЛЬМЕНІВ»
ДІТЕЙ МІС САПСАН»
разом» 10.00, 11.00, 12.00
15:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНІВ» 21:05 Х/ф «КІНЕЦЬ СВІТУ»
«Інше життя» 12.50 «Речдок.
23:40 Х/ф «РОБОТОРГІВЛЯ»
17:00 Х/ф «ГНІВ ТИТАНІВ»
Випереджаючи час» 17.30
Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРІСТО» 19:00 Х/ф «ГЕРАКЛ:
ФУТБОЛ-1
НАРОДЖЕННЯ
20.00 «Подробиці» 20.30
06:00,
08:00, 15:15 Топ-матч
ЛЕГЕНДИ»
Х/ф «ЗАГУБЛЕНЕ МІСТО
21:00 Х/ф «ДЖЕК - ВБИВЦЯ 06:10 Візела - Порту. 1/4
Z» 23.15 Х/ф «БЕРЕЖИСЬ
фіналу. Кубок Португалії 08:10
АВТОМОБІЛЯ» 01.10 Х/ф
ВЕЛЕТНІВ»
Мілан - Дженоа. 1/8 фіналу.
«ЛІВОРУЧ ВІД ЛІФТА»
23:10 «Improv Live Show» 12+

Кубок Італії 10:00, 15:00,
18:45, 22:30 Футбол NEWS
10:15, 17:25 Передмова до
матчу. Суперкубок Італії 10:45
Антальяспор - Фенербахче.
Чемпіонат Туреччини
12:30, 16:15 Yellow 12:40
Феєнорд - Вітесс. Чемпіонат
Нідерландів 14:30, 19:55
Огляд 1/8 фіналу. Кубок Італії
15:25 LIVE. Гронінген - ПСВ.
Чемпіонат Нідерландів 17:55
LIVE. Хатайспор - Галатасарай.
Чемпіонат Туреччини 20:25
Інтер - Ювентус. Суперкубок
Італії 22:45 Португалія Швеція. Ліга Націй УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Легенди країни Оз:
Повернення Дороті»
11.15 М/ф «Король - Лев»
13.00, 15.00, 16.30 Одного
разу під Полтавою
13.30, 14.30, 15.30 Сімейка У
14.00, 16.00 Танька і Володька
17.00 М/ф «Як приборкати
дракона»
18.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
21.00 Х/ф «ВИЙТИ ЗАМІЖ У
ВИСОКОСНИЙ РІК»
(16+)
23.00 Х/ф «ГУДІНІ» (16+)

НТН
05.20 Х/ф «ЗОЛОТИЙ
ЛАНЦЮГ» 07.00 «Слово
Предстоятеля» 07.10
«Випадковий свідок. Навколо
світу» 09.35 Т/с «Смерть у раю»
(16+) 13.45 Х/ф «ЛЮДИНА
ЛИСТОПАДА» (16+) 15.45
Х/ф «ЗА СІРНИКАМИ»
17.40 Х/ф «ЕКІПАЖ
МАШИНИ БОЙОВОЇ» 19.00
Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛІНІЄЮ
ФРОНТУ» (12+) 22.20 Х/ф
«ДНІПРОВСЬКИЙ РУБІЖ»

n Що віщує небесна канцелярія?

Фото із сайту ololo.tv.

Весна прийде
вже у лютому
Народний синоптик із Каменя–Каширського на Волині
Володимир Деркач (на фото) ексклюзивно для нашого
видання поділився передбаченнями синоптичної
картини перших двох місяців року. Свої прогнози він
робить, приглядаючись до сигналів природи в особливий
різдвяний період — від 25 грудня по
7 січня. Кожен день цього відрізка показує, якою буде
погода в певному місяці року.
За його словами, надалі нас чекає
мокра зима з короткими періодами
не надто тріскучих морозів. А ще,
забігаючи наперед, пан Володимир
анонсував теплий початок весни

UA: ПЕРШИЙ

З такою погодою популяція сніговиків у нашому краї різко скоротиться.

січня також не варто очікувати сильних морозів. Щоправда, в
середині цієї декади температура трохи знизиться. Невеликі
опади посиляться на 1–2 дні.

ЛЮТИЙ

Леонід ОЛІЙНИК

СІЧЕНЬ

Друга декада першого місяця нового року розпочнеться
нетривалим похолоданням. А далі термометр вдень показуватиме 0 градусів Цельсія, вночі буде трішки холодніше. Закінчиться цей проміжок помірними опадами. В останні десять днів

На початку місяця погода нагадає волинянам, що за вікном
зима, але ненадовго. У цей час посиляться опади. А ближче
до кінця декади температура почне підніматися. Тому друга
десятиденка буде ледь не весняною. Лише день–два у цьому
проміжку очікуються справді холодними. Потепління зачепить
останню декаду лютого, а далі стовпчик термометра знову опуститься. Сніжитиме. n

Програма телепередач на 17 — 23 січня
ПОНЕДІЛОК, 17 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Геолокація: ВОЛИНЬ 06:30
М/с «Пінгвиненя Пороро»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00 Новини
07:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія
на смак» 08:05 Т/с «Шетланд»
09:05 Т/с «Місячний камінь»
10:00 Д/с «Тваринна зброя»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 18:20 Соціальне ток-шоу
«По-людськи» 13:10 Прозоро:
про актуальне 14:00 UA:Фольк.
Спогади 15:10, 21:35 Спорт
15:20 Наталя Фаліон та
«Лісапетний батальйон».
Великий Різдвяний концерт
16:30 Д/с «Дикі тварини» 17:00
Прозоро: про головне 19:10
Д/с «Суперчуття» 20:00 Д/ц
«Африка. Звір на звіра» 21:45
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:30 Перша
шпальта

11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«Вікна-Новини»
12:10, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:45, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «СуперМама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Папаньки»

ICTV
05:15 Скарб нації
05:25 Еврика!
05:30 Служба розшуку дітей
05:35 Громадянська оборона
06:30, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Антизомбі
11:05, 13:25 Х/ф
«ЗЛОЧИНЕЦЬ»
13:55, 17:45 Т/с «Дільничний з
ДВРЗ - 2»
14:50, 16:25, 21:25 Т/с «Пес»
20:20 Прихована небезпека
22:45 Свобода слова

ВІВТОРОК, 18 СІЧНЯ
14:10 Х/ф «ДЖИМ УДЗИК І
МАШИНІСТ ЛУКАС»
16:10 Х/ф «НЕЙМОВІРНІ
ПРИГОДИ ФАКІРА»
18:00 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
22:00 Т/с «Грань»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
10:20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
12:55 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
14:50, 19:25 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:15 Т/с «Дзвонар»
22:15 Т/с «Перевізник»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 10:00, 21:50
Топ-матч 06:10 Антальяспор
- Фенербахче. Чемпіонат
НОВИЙ КАНАЛ Туреччини 08:10 Архентинос
1+1
- Рівер Плейт. 1/8 фіналу.
06:00, 07:50 «Kids time»
05:30 «Життя відомих людей»
06:05 М/ф «Том і Джеррі: Віллі Кубок Лібертадорес 10:15
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Аталанта - Венеція. 1/8 фіналу.
Вонка і шоколадна
«Сніданок з 1+1»
Кубок Італії 12:00 Утрехт - Аякс.
фабрика»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
Чемпіонат Нідерландів 13:50
14:00, 16:45, 19:30 ТСН: 07:55 «Орел і решка»
Огляд 2-го ігрового дня. Відбір
10:00 Т/с «Мерлін»
«Телевізійна служба
до ЧС- 2022 г. 15:00, 19:00,
11:55 Х/ф «ПОКЛИК
новин»
22:30 Футбол NEWS 15:20
ПРАЩУРІВ»
09:25, 10:20 «Життя відомих
13:50 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ НА Хатайспор - Галатасарай.
людей 2021»
Чемпіонат Туреччини 17:10
САНТУ»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
Гронінген - ПСВ. Чемпіонат
15:55, 20:00 «Хто зверху?
14:45 «Міняю жінку»
Нідерландів 19:20 Огляд 1/8
Спецвипуски» 12+
17:10 Т/с «Крила кохання»
18:00 Т/с «Будиночок на щастя» фіналу. Кубок Італії 19:50 Yellow
20:35 Х/ф «ФОРСАЖ 6»
20:00 Сівасспор - Трабзонспор.
22:00 Х/ф «КОШМАРНИЙ
23:05 Х/ф «ШВИДКІСТЬ»
Чемпіонат Туреччини 22:00
ДИРЕКТОР АБО
Огляд матчу. Суперкубок Італії
ШКОЛА №5»
ІНТЕР
22:50 Чемпіонат Нідерландів.
05.20, 23.00 «Слідство вели... з
Огляд туру 23:45 Португалія МЕГА
Леонідом Каневським» 07.00,
Франція. Ліга Націй УЄФА
06.00 Містична Україна
08.00, 09.00, 12.00 Новини
06.50 Правила виживання
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
ТЕТ
08.40, 03.00 Скептик
Інтером» 10.05, 18.00, 19.00,
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.40, 01.50 Речовий доказ
03.45 Ток-шоу «Стосується
08.35 Х/ф «КІТ У ЧОБОТЯХ»
10.50 Створення бренду
кожного» 12.25 Х/ф «ДУЖЕ
09.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ»
11.50 Підроблена історія
ПОГАНИЙ ТАТУСЬ» 14.25,
11.30 Х/ф «ДОКТОР
15.20 «Речдок» 16.05 «Чекай на 12.50 Заборонена історія
ДУЛІТТЛ 2»
мене. Україна» 17.40 «Новини» 13.50 Таємниці людського
13.30, 16.00 Панянка-селянка
мозоку
20.00, 03.05 «Подробиці»
14.30 Зірки, чутки та галлівуд
14.50, 19.50 Друге життя
21.00 Т/с «Провінціал» 00.45
17.00 СуперЖінка
звичайних речей
Х/ф «ГРОШІ НА ДВОХ»
18.00 Богиня шопінгу.
15.50, 20.50 Ретроавтомобілі:
04.40 «Мультфільм» 04.45
Екстремальний сезон
великі й малі
«Телемагазин»
19.00, 20.30 Одного разу під
16.50, 23.50 Як влаштований
Полтавою
Всесвіт
УКРАЇНА
17.50, 00.50 Їжа богів
19.30, 21.00 Танька і Володька
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
18.50 Код доступу
20.00, 21.30 Сімейка У
Україною
21.50 Таємниці глибин з
22.00 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Джеремі Вейдом
23.00 Країна У
Сьогодні
22.50 Таємниці
09:00 Зірковий шлях
НТН
Тихоокеанського Півдня
10:45 Т/с «Мама моєї доньки»
04.00 Довідник дикої природи 05.00 «Top Shop» 06.30
14:50, 15:30 Т/с «Виклик»
04.55 Судіть самі
«Вартість життя» 08.00 Х/ф
20:10 Ток-шоу «Говорить
«ЕКІПАЖ МАШИНИ БОЙОВОЇ»
Україна»
К-1
09.10 Х/ф «НАЙОСТАННІШИЙ
21:00 Т/с «Надія»
06:30 «TOP SHOP»
ДЕНЬ» (12+) 11.00, 18.00
23:10 Т/с «Зникаючі сліди»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
«Випадковий свідок» 11.40,
08:40 М/ф «Сельма в місті
13.00, 21.15 Т/с «Менталіст»
СТБ
привидів»
(16+) 12.30, 16.30, 19.00
05:15 Т/с «Комісар Рекс»
10:15, 20:00 «Орел і Решка.
«Свідок» 13.55, 23.00 Т/с
07:00, 11:50 «Битва
Навколо світу»
«Примари» (16+) 15.40, 17.00,
екстрасенсів» 16+
13:10, 21:00 «Інше життя»
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)

СЕРЕДА, 19 СІЧНЯ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Геолокація: ВОЛИНЬ 06:30
М/с «Пінгвиненя Пороро»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 21:00, 23:35 Новини
07:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія
на смак» 08:05 Т/с «Шетланд»
09:05 Т/с «Місячний камінь»
10:00 Д/с «Тваринна зброя»
11:00 Прозоро: про соціальне
12:00, 19:30 Соціальне ток-шоу
«По-людськи» 13:10 Прозоро:
про актуальне 14:00 UA:Фольк.
Спогади 15:10, 21:45 Спорт
15:20 Наталя Фаліон та
«Лісапетний батальйон».
Великий Різдвяний концерт
16:40 Буковинські загадки
16:45 Навечір’я Богоявлення
ПЦУ 20:20 Д/с «Суперчуття»
22:00 Полюси 23:00 Бігус Інфо

СТБ
06:40, 11:50 «Битва
екстрасенсів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«Вікна-Новини»
12:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
15:35, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «СуперМама» 12+
20:15, 22:50 Т/с «Папаньки»

11:45, 18:00 «Орел і Решка.
Дива світу 2»
13:50, 21:00 «Інше життя»
14:40 Х/ф «НЕЙМОВІРНІ
ПРИГОДИ ФАКІРА»
16:20 Х/ф «РИМСЬКІ
ПОБАЧЕННЯ»
22:00 Т/с «Грань»

2+2

06:00 Т/с «CSI: Місце злочину»
ICTV
07:50 Х/ф «БЕНДЖАМІН
06:30 Ранок у великому місті
ФАЛЬК І ПРИМАРНИЙ
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
КИНДЖАЛ»
Факти
09:50, 20:15 Т/с «Звонар»
09:15, 19:20 Надзвичайні
11:50, 19:25 «Загублений світ»
новини
17:55 «Секретні матеріали»
10:10 Прихована небезпека
18:15 «Спецкор»
11:10, 13:25 Х/ф «ТОЙ, ХТО
18:50 «Джедаі»
22:20 Т/с «Перевізник»
БІЖИТЬ ПО ЛЕЗУ»
14:05, 16:25, 22:45 Т/с «Нюхач»
ФУТБОЛ-1
16:40, 21:25 Т/с «Пес»
06:00 Хатайспор - Галатасарай.
17:45 Т/с «Дільничний з
Чемпіонат Туреччини 07:45,
1+1
ДВРЗ - 2»
21:25 Огляд 1/8 фіналу. Кубок
20:20 Громадянська оборона
05:30 «Життя відомих людей»
Італії 08:15 Інтернасьйонал
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
НОВИЙ КАНАЛ - Олімпія. 1/8 фіналу. Кубок
«Сніданок з 1+1»
Лібертадорес 10:00, 15:00,
06:00, 07:40 «Kids time»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
19:00, 22:45 Футбол NEWS
14:00, 16:45, 19:30 ТСН: 06:05 «М/с Том і Джеррі - Шоу» 10:20 Мілан - Дженоа. 1/8
07:45
«Орел
і
решка»
«Телевізійна служба
фіналу. Кубок Італії 12:10
09:50 Т/с «Мерлін»
новин»
Топ-матч 12:25 Фортуна - АЗ
11:45 «Де логіка?» 12+
09:25, 10:20 «Життя відомих
Алкмаар. Чемпіонат Нідерландів
13:50 Х/ф «ТЕМНІ УМИ»
людей 2021»
14:15 Чемпіонат Туреччини.
16:00,
20:00
«Хто
зверху?
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
Огляд туру 15:20 Бешикташ Спецвипуски» 12+
14:45 «Міняю жінку»
Газіантеп. Чемпіонат Туреччини
17:55 Т/с «Будиночок на щастя» 17:10 Утрехт - Аякс. Чемпіонат
17:10 Т/с «Крила кохання»
22:00 Х/ф «МАХАЧ ВЧИТЕЛІВ» Нідерландів 19:20, 23:55
20:35 Х/ф «ФОРСАЖ 7»
23:55 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКИЙ Yellow 19:35 Антальяспор
23:05 Х/ф «ШВИДКІСТЬ
ПИРІГ 2»
- 2: КРУЇЗ ПІД
- Фенербахче. Чемпіонат
Туреччини 21:55 LIVE. Ювентус
КОНТРОЛЕМ»
МЕГА
- Сампдорія. 1/8 фіналу. Кубок
ІНТЕР
Італії
06.00 Містична Україна
07.00 Правила виживання
05.15, 23.00 «Слідство вели...
ТЕТ
09.15, 03.00 Скептик
з Леонідом Каневським»
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15, 01.50 Речовий доказ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини 07.10, 08.10, 09.20
11.25, 21.50 Таємниці глибин з 08.35 Х/ф «НОВЕ ВБРАННЯ
КОРОЛЯ»
«Ранок з Інтером» 10.00,
Джеремі Вейдом
09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»
11.00 «Корисна програма»
12.20 Підроблена історія
(16+)
12.25 Х/ф «ТАТУСІ БЕЗ
13.15 Заборонена історія
10.45 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК» 14.30, 14.10 Таємниці людського
ПІДКОРЮВАЧ
15.30 «Речдок» 16.25 «Речдок. мозоку
СВІТАНКУ»
Особливий випадок» 17.40
15.05, 19.50 Друге життя
12.45 4 весілля
«Новини» 18.00, 19.00, 03.45
звичайних речей
Ток-шоу «Стосується кожного» 16.05, 20.50 Ретро автомобілі: 14.00, 16.00 Панянка-селянка
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
20.00, 02.50 «Подробиці»
великі й малі
17.00 СуперЖінка
21.00 Т/с «Провінціал»
17.00, 23.50 Як влаштований
18.00 Богиня шопінгу.
00.45 Х/ф «ЗДОРОВАНЬ»
Всесвіт
Екстремальний сезон
04.40 «Мультфільм» 04.45
17.55, 00.50 Їжа богів
19.00, 20.30 Одного разу під
«Телемагазин»
18.50 Код доступу
Полтавою
22.50 Таємниці
19.30, 21.00 Танька і Володька
УКРАЇНА
Тихоокеанського Півдня
20.00, 21.30 Сімейка У
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
04.00 Довідник дикої природи
23.00 Країна У
Україною
04.55 Судіть самі
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
НТН
К-1
Сьогодні
06.20
«Вартість
життя» 07.50,
09:00 Зірковий шлях
06:30 «TOP SHOP»
10.30, 18.00 «Випадковий свідок»
11:00 Історія одного злочину
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
16+
08:25 «Ух ти show»
«Свідок» 09.00 Х/ф «ПОЇЗД
14:50, 15:30 Т/с «Виклик»
09:00 Т/с «Дикий ангел»
ПОЗА РОЗКЛАДОМ» 11.45,
20:10 Ток-шоу «Говорить
09:50 «Орел і Решка. На краю
13.00, 21.15 Т/с «Менталіст»
Україна»
світу»
(16+) 13.55, 23.00 Т/с
21:00 Т/с «Надія»
10:40, 20:00 «Орел і Решка.
«Примари» (16+) 15.40, 17.00,
23:10 Т/с «Зникаючі сліди»
Навколо світу»
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Відтінки України 06:30 М/с
«Пінгвиненя Пороро» 07:00,
08:00, 08:55, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:10 Д/ц
«Девід Рокко. Індія на смак»
08:05 Т/с «Шетланд» 09:00
Божественна Літургія ПЦУ
11:30, 16:30 Д/с «Дикі тварини»
12:00, 18:20 Соціальне ток-шоу
«По-людськи» 13:10 Прозоро:
про актуальне 14:00 UA:Фольк.
Спогади 15:10 Спорт 15:20
Концерт «Твоя музика. Ольга
Сумська і Віталій Борисюк»
16:25 Буковинські загадки 17:00
Прозоро: про головне 19:10
Д/с «Суперчуття» 19:35 Д/с
«Боротьба за виживання» 20:00
Д/ц «Африка. Звір на звіра»
21:25 Чемпіонат Європи УЄФА
з футзалу 2022 Нідерланди Україна 23:05 Перша шпальта

1+1
05:30 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Міняю жінку»
17:10 Т/с «Крила кохання»
20:35 Х/ф «ФОРСАЖ 8»
23:05 Х/ф «НАЗАД У
МАЙБУТНЄ»

ІНТЕР
05.15, 23.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.00, 11.00
«Корисна програма» 12.25 Х/ф
«ПЛАНЕТА САМОТНІХ» 15.00,
15.50 «Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок» 17.40
«Новини» 18.00, 19.00, 03.40
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.45 «Подробиці»
21.00 Т/с «Провінціал»
00.45 Х/ф «НЕДОТОРКАНІ»
04.35 «Мультфільм» 04.45
«Телемагазин»

17:55 Т/с «Будиночок на щастя»
22:00 Х/ф «УЧИЛКА»
23:55 Х/ф «АМЕРИКАНСЬКИЙ
ПИРІГ: ЗНОВУ РАЗОМ»

МЕГА
06.00 Містична Україна
07.00 Правила виживання
09.10, 03.00 Скептик
10.10, 01.50 Речовий доказ
11.20, 21.50 Таємниці глибин з
Джеремі Вейдом
12.15 Підроблена історія
13.10 Заборонена історія
14.05 Таємниці людського
мозоку
15.05, 19.50 Друге життя
звичайних речей
16.05 Ретроавтомобілі: великі
й малі
17.00, 23.50 Як влаштований
Всесвіт
17.55, 00.50 Їжа богів
18.50 Код доступу
20.50 Еволюція зброї
22.50 Невідома Африка
04.00 Довідник дикої природи
04.55 Судіть самі

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Дикий ангел»
09:50 «Орел і Решка. На краю
світу»
10:40, 20:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11:35, 18:00 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
13:40, 21:00 «Інше життя»
14:35 Х/ф «РИМСЬКІ
ПОБАЧЕННЯ»
16:15 Х/ф «ЧИ ВМІЄШ ТИ
ЗБЕРІГАТИ СЕКРЕТИ?»
22:00 Т/с «Грань»

2+2
06:00 Т/с «CSI: Місце злочину»
07:50 Х/ф «ПІК ДАНТЕ»
09:55, 20:15 Т/с «Звонар»
11:55, 19:25 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
22:15 Т/с «Перевізник-2»

ФУТБОЛ-1

06:00 Сівасспор - Трабзонспор.
Чемпіонат Туреччини 07:45,
УКРАЇНА
23:55 Огляд матчу. Суперкубок
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Італії 08:15 Флуміненсе - Серро
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00 Портеньйо. 1/8 фіналу. Кубок
Лібертадорес 10:00, 15:00,
Сьогодні
19:45, 22:45 Футбол NEWS 10:20
09:00 Зірковий шлях
11:00 Історія одного злочину 16+ Ювентус - Сампдорія. 1/8 фіналу.
Кубок Італії 12:05 Yellow 12:15
14:50, 15:30 Т/с «Виклик»
Гронінген - ПСВ. Чемпіонат
20:10 Ток-шоу «Говорить
Нідерландів 14:05, 20:55
Україна»
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
21:00 Т/с «Надія»
туру 15:20 Фатіх Карагюмрюк 23:10 Т/с «Зникаючі сліди»
Бешикташ. Чемпіонат Туреччини
17:10 Лаціо - Удінезе. 1/8
СТБ
фіналу. Кубок Італії 18:55 LIVE.
05:20 Т/с «Комісар Рекс»
Трабзонспор - Гіресунспор.
07:00, 11:50 «Битва
Чемпіонат Туреччини 21:55
екстрасенсів» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Вікна- LIVE. Інтер - Емполі. 1/8 фіналу.
Кубок Італії
Новини»
12:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
ТЕТ
15:35, 18:05 Т/с «Слід»
06.00
ТЕТ
Мультиранок
19:05 «СуперМама» 12+
08.35 Х/ф «ОСЛЯЧА ШКУРА»
20:15, 22:50 Т/с «Папаньки»
09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»
ICTV
(16+)
10.45 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНЕ
06:30 Ранок у великому місті
ПОБАЧЕННЯ»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
12.30 4 весілля
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 13.30, 16.00 Панянка-селянка
14.30 Зірки, чутки та галлівуд
10:10, 13:30 Х/ф «ТОЙ, ХТО
БІЖИТЬ ПО ЛЕЗУ 2049» 17.00 СуперЖінка
18.00 Богиня шопінгу.
14:00, 16:25, 22:45 Т/с «Нюхач»
Екстремальний сезон
16:35, 21:25 Т/с «Пес»
19.00, 20.30 Одного разу під
17:45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ
Полтавою
- 2»
19.30, 21.00 Танька і Володька
20:20 Секретний фронт
20.00, 21.30 Сімейка У
НОВИЙ КАНАЛ
23.00 Країна У
06:00, 07:50 «Kids time»
НТН
06:05 М/ф «Том і Джеррі:
Шпигунські пристрасті» 06.20 «Вартість життя» 07.55,
10.35, 18.00 «Випадковий свідок»
07:55 «Орел і решка»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
10:00 Т/с «Мерлін»
«Свідок» 09.00 Х/ф «ДО МЕНЕ,
11:50 «Де логіка?» 12+
МУХТАР!» 11.40, 13.00, 21.15
14:00 Х/ф «ГЕРАКЛ:
Т/с «Менталіст» (16+) 13.55 Т/с
НАРОДЖЕННЯ
«Примари» (16+) 15.40, 17.00,
ЛЕГЕНДИ»
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
16:00, 20:00 «Хто зверху?
23.00 Х/ф «ЗБИТОК» (16+)
Спецвипуски» 12+

ЧЕТВЕР, 20 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Відтінки України 06:30 М/с
«Пінгвиненя Пороро» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:30 Новини
07:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія
на смак» 08:05 Т/с «Шетланд»
09:05 Т/с «Знедолені» 10:10
Д/с «Тваринна зброя» 11:00
Прозоро: про соціальне 12:00,
18:20 Соціальне ток-шоу «Полюдськи» 13:10 Прозоро: про
актуальне 14:00 UA:Фольк.
Спогади 15:15 Біатлон на
Суспільному. Кубок світу. VII
етап. Індивідуальна гонка, 20 км,
чоловіки 17:00 Прозоро: про
головне 19:10 Д/с «Боротьба за
виживання» 20:00 Д/ц «Африка.
Звір на звіра» 21:40 Спорт 21:55
Полюси 23:00 Схеми. Корупція
в деталях

Х/ф «ТРИ ДЕВ’ЯТКИ» 04.50
«Телемагазин»

УКРАЇНА

П’ЯТНИЦЯ, 21 СІЧНЯ
22:05 Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД»

МЕГА

06.00 Містична Україна
07.00 Правила виживання
09.10, 03.00 Скептик
10.10, 01.50 Речовий доказ
11.20, 21.50 Таємниці глибин з
Джеремі Вейдом
12.15 Гордість України
13.10 Заборонена історія
14.05 Таємниці людського
мозку
15.00, 19.50 Друге життя
звичайних речей
16.00 Ретро автомобілі: великі
й малі
СТБ
16.55, 23.50 Як влаштований
05:45 Т/с «Комісар Рекс»
Всесвіт
07:35, 11:50 «Битва
17.50, 00.50 Їжа богів
екстрасенсів» 16+
18.50 Код доступу
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Вікна- 20.50 Еволюція зброї
Новини»
22.50 Невідома Африка
12:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
04.00 Довідник дикої природи
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
04.55 Судіть самі
19:05 «СуперМама» 12+
К-1
20:15, 22:50 Т/с «Папаньки»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
11:00 Історія одного злочину 16+
14:50, 15:30 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Надія»
23:10 Слідами 2021 г.
23:50 Т/с «Зникаючі сліди»

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

06:00, 08:00, 14:50 Топ-матч
06:10 Фатіх Карагюмрюк Бешикташ. Чемпіонат Туреччини
08:10 Сан-Паулу - Палмейрас.
1/4 фіналу. Кубок Лібертадорес
10:00, 15:00, 19:00, 22:45
Футбол NEWS 10:20, 21:45
Yellow 10:30 Інтер - Емполі. 1/8
фіналу. Кубок Італії 12:20, 23:55
Чемпіонат Туреччини. Огляд
туру 13:00 Феєнорд - Вітесс.
Чемпіонат Нідерландів 15:20
Трабзонспор - Гіресунспор.
Чемпіонат Туреччини 17:10
Сассуоло - Кальярі. 1/8 фіналу.
Кубок Італії 19:20 Огляд матчу.
Суперкубок Італії 19:50 Утрехт
- Аякс. Чемпіонат Нідерландів
21:55 LIVE. Рома - Лечче. 1/8
фіналу. Кубок Італії

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Відтінки України 06:30 М/с
«Пінгвиненя Пороро» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:20 Новини
07:10 Д/ц «Девід Рокко. Індія
на смак» 08:05 Т/с «Шетланд»
09:05 Т/с «Знедолені» 10:10
Д/с «Тваринна зброя» 11:00
Прозоро: про соціальне 12:00,
18:20 Соціальне ток-шоу «Полюдськи» 13:10 Прозоро: про
актуальне 14:00 UA:Фольк.
Спогади 15:15 Біатлон на
Суспільному. Кубок світу. VII
етап. Індивідуальна гонка, 15
км, жінки 17:00 Прозоро: про
головне 19:10 Д/с «Боротьба
за виживання» 20:00 Д/ц
«Африка. Звір на звіра» 21:40,
23:55 Спорт 21:55 Д/ц «НЛО:
Загублені свідчення» 22:50 Д/с
«Дикі тварини»

ТЕТ

БЕЗОДНЮ» 03.20 «Орел і
Решка. Шопінг 2016» 04.05
«Орел і решка. Дива світу»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:00, 15:30 Т/с «Скарбниця
життя»
18:00 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05:00 Т/с «Коли ми вдома»
05:20 Т/с «Комісар Рекс»
10:55, 11:50, 14:50, 18:05 Т/с
«Сліпа»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«Вікна-Новини»
19:45 «Мій секрет. Слава
Камінська» 12+
22:50 «Мій секрет. Актори
серіалу «Кріпосна» 12+

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «ДІВЧИНКА З
05:35 «Життя відомих людей»
СІРНИКАМИ»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
09.45, 22.00 Т/с «Бібліотекарі»
«Сніданок з 1+1»
(16+)
06:30 «TOP SHOP»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
ICTV
10.45 Х/ф «ВИЙТИ ЗАМІЖ У
08:00
М/с
«Юху
та
його
друзі»
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
ВИСОКОСНИЙ РІК»
06:30 Ранок у великому місті
08:40 «Ух ти show»
«Телевізійна служба
(16+)
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 09:00 Т/с «Дикий ангел»
новин»
12.45 4 весілля
Факти
09:40
«Орел
і
Решка.
На
краю
09:25, 10:20 «Життя відомих
14.00, 16.00 Панянка-селянка
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
світу»
людей 2021»
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
10:10 Секретний фронт
10:40,
20:00
«Орел
і
Решка.
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
17.00 СуперЖінка
11:10, 13:25 Х/ф «ЗІТКНЕННЯ
Навколо світу»
14:45 «Міняю жінку»
18.00 Богиня шопінгу.
З БЕЗОДНЕЮ»
11:35,
18:00
«Орел
і
Решка.
Дива
17:10 Т/с «Крила кохання»
Екстремальний сезон
14:05, 16:30, 22:50 Т/с «Нюхач»
світу
2»
20:35 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
19.00, 20.30 Одного разу під
16:40, 21:25 Т/с «Пес»
13:30, 21:00 «Інше життя»
22:15 Х/ф «НАЗАД У
Полтавою
17:45 Т/с «Дільничний з ДВРЗ
14:25 Х/ф «ЧИ ВМІЄШ ТИ
МАЙБУТНЄ 2»
19.30, 21.00 Танька і Володька
- 2»
ЗБЕРІГАТИ СЕКРЕТИ?» 20.00, 21.30 Одного разу в Одесі
20:20 Анти-зомбі
16:10 Х/ф «ХЛОПЧИК У
ІНТЕР
23.00 Країна У
ДІВЧИНЦІ»
05.15, 23.00 «Слідство вели...
НОВИЙ КАНАЛ 22:00 Т/с «Грань»
НТН
з Леонідом Каневським»
06:00, 07:30 «Kids time»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
06.20
«Вартість
життя» 07.55
2+2
06:05 М/ф «Том і Джеррі:
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Випадковий свідок» 08.30,
Повернення в країну Оз» 06:00 Т/с «CSI: Місце злочину»
«Ранок з Інтером» 10.00, 10.55
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
07:50 Х/ф «ТРИНАДЦЯТИЙ
«Корисна програма» 12.25 Х/ф 07:35 «Орел і решка»
09.00 Х/ф «МЕНЕ ЗВУТЬ
09:45
Т/с
«Мерлін»
ВОЇН»
«ПЛАНЕТА САМОТНІХ 2» 14.55,
АРЛЕКІНО» (16+) 11.40, 13.00,
11:40 «Де логіка?» 12+
09:55, 20:15 Т/с «Дзвонар»
15.45 «Речдок» 16.30 «Речдок.
21.15 Т/с «Менталіст» (16+) 13.50
13:45 Х/ф «ДЖЕК - ВБИВЦЯ
Особливий випадок» 17.40
11:55, 19:25 «Загублений світ»
Х/ф «ЗБИТОК» (16+) 15.45,
ВЕЛЕТНІВ»
«Новини» 18.00, 19.00, 03.55
17:55 «Секретні матеріали»
17.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
16:00, 20:00 «Хто зверху?
Ток-шоу «Стосується кожного»
18:15 «Спецкор»
(16+) 18.00 «Випадковий свідок.
Спецвипуски» 12+
20.00, 03.00 «Подробиці»
18:50 «Джедаі»
Навколо світу» 23.00 Х/ф «ЛІТАК
18:00 Т/с «Будиночок на щастя» 22:25 Т/с «Перевізник-2»
21.00 Т/с «Провінціал» 00.45
ПРЕЗИДЕНТА - 2» (16+)

05.20, 23.20 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.00, 11.00
«Корисна програма» 12.25
Х/ф «ПЛАНЕТА САМОТНІХ 3»
14.30, 15.30, 01.00 «Речдок»
16.25 «Речдок. Особливий
випадок» 17.40 «Новини» 18.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.50 «Подробиці»
21.00 Х/ф «ПОСТРІЛ В

СУБОТА, 22 СІЧНЯ

НЕДІЛЯ, 23 СІЧНЯ

1+1

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 18:00, 21:00 Новини
07:15 М/ф «Як козаки у футбол
грали» 07:30 М/ф «Як козаки
у хокей грали» 07:50 М/ф «Як
козак щастя шукав» 08:05
Невідомі Карпати 08:25 Відтінки
України 09:05 #ВУКРАЇНІ 09:40
Х/ф «АВРААМ: ОХОРОНЕЦЬ
ВІРИ» 11:25 Т/с «Хадсон
та Рекс» 13:50 Біатлон на
Суспільному. Кубок світу. VII
етап. Масстарт, 15 км, чоловіки
14:40 10 днів незалежності
України. День соборності: як
об’єдналися дві частини України
15:10 Концерт «Кобза» 16:00
Біатлон на Суспільному. Кубок
світу. VII етап. Естафета 4х6 км,
жінки 17:20 Концерт. Наталія
Валевська 18:15 Д/с «Тваринна
зброя» 19:20 Т/с «Паризькі
таємниці» 21:25 Д/ц «Африка.
Звір на звіра» 23:10 Д/ц «НЛО:
Загублені свідчення»

1+1
05:15, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
20:15 «Вечірній квартал»
22:15 Х/ф «ДИКІ»
23:15 Х/ф «НАЗАД У
МАЙБУТНЄ 3»

ІНТЕР
05.15 «Телемагазин» 05.45
«Орел і решка. Дива світу»
07.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.00
Х/ф «ТРИ ГОРІШКИ ДЛЯ
ПОПЕЛЮШКИ» 12.50
Х/ф «ПЕС БАРБОС ТА
НЕЗВИЧАЙНИЙ КРОС»

13.00 Х/ф «САМОГОННИКИ»
13.20, 20.30 Т/с «Провінціал»
20.00 «Подробиці» 22.10 «Всі
зірки в Юрмалі» 00.30 Х/ф
«ПРИНЦЕСА НА БОБАХ» 02.50
Х/ф «ДАМА З ПАПУГОЮ»
04.45 Х/ф «ЧОТИРИ НУЛЬ НА
КОРИСТЬ ТАНЕЧКИ»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
08:50, 15:20 Т/с «Ангеліна»
17:00, 21:00 Т/с «Трикутник
долі»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Мама моєї доньки»

СТБ
05:00 Т/с «Коли ми вдома»
06:10, 10:55 Т/с «Папаньки»
09:30 «Неймовірна правда про
зірок»
16:40, 23:30 «Хата на тата» 12+
19:00 «МастерШеф. Битва
сезонів» 12+

ICTV
05:15, 09:55 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
06:50 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
08:00 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
11:35, 13:00 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРІЛУ»
12:45, 18:45 Факти
13:35 Х/ф «ВТІКАЧ»
16:05 Х/ф «СЛУЖИТЕЛІ
ЗАКОНУ»
19:10 Х/ф «НАЙМАНЕЦЬ»
21:25 Х/ф «ФОРПОСТ»
23:45 Х/ф «ВОЛОДАР БУРІ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 «Хто проти блондинок?»
12+
08:10, 09:55 «Kids time»
08:15 Х/ф «ЧИХУАХУА ІЗ
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ 2»

10:00, 12:00 «Орел і решка»
11:00 «Орел і решка. Чудеса
свiту»
14:55 М/ф «Лелеки»
16:45 Х/ф «МИ - МІЛЛЕРИ»
19:00 Х/ф «МІЙ ШПИГУН»
21:00 Х/ф «ЛИСА НЯНЬКА:
СПЕЦЗАВДАННЯ»
22:55 Х/ф «ДИТСАДКОВИЙ
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ»

МЕГА
06.00, 01.50 Містична Україна
07.00 Випадковий свідок
09.15 Речовий доказ
10.25, 17.05 У пошуках істини
12.20, 23.50 Їжа богів
13.20 Заборонена історія
14.20, 21.00 Золото Гітлера
16.10, 22.50 Загадкові злочини
середньовіччя
19.00 Невідома Африка
00.50 Природа сьогодення
02.40 Правда життя

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:30 «Ух ти show»
09:20 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10 М/ф «Планета 51»
12:50 М/ф «Астерікс: Земля
Богів»
14:25 «Орел і Решка. Навколо
світу»

06:10, 15:20 Рома - Лечче.
1/8 фіналу. Кубок Італії 08:10
Трабзонспор - Гіресунспор.
Чемпіонат Туреччини 10:00,
15:00, 18:45, 22:55 Футбол NEWS
10:30 Рейнджерс - Стерлінг
Альбіон. Кубок Шотландії
12:20, 17:10 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру 13:00
Єні Малатьяспор - Бешикташ.
Чемпіонат Туреччини 14:50,
21:45 Yellow 17:55 LIVE. Істанбул
Башакшехір - Гезтепе. Чемпіонат
Туреччини 19:55 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 20:55
LIVE. АЗ Алкмаар - Камбюр.
Чемпіонат Нідерландів 23:15
Огляд 1/8 фіналу. Кубок Італії
23:45 Окінлек Толбот - Гартс.
Кубок Шотландії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.05 М/ф «Король - Лев»
10.45 М/ф «Мадагаскар 3»
12.30, 14.00, 15.30, 16.30
Одного разу під
Полтавою
13.00, 16.00, 23.35 Сімейка У
13.30, 15.00, 23.05 Танька і
Володька
14.30 Одного разу в Одесі
17.00 Х/ф «УЯВИ СОБІ»
19.00 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ЖИТТІВ»
20.45 Х/ф «МІСІС ДАУТФАЙР»

2+2

НТН

06:00 «Джедаі 2018»
07:10 Прем’єра! «Джедаі 2021»
08:15 «Загублений світ»
12:20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
14:55 Х/ф «ЧУЖИЙ»
17:10 Х/ф «ЧУЖІ»
20:00 Х/ф «ДОВГА НІЧ»
21:45 Х/ф «ІКАР»
23:20 Х/ф «КІНЕЦЬ СВІТУ»

05.50 Х/ф «ЩЕ ДО ВІЙНИ»
08.25 Х/ф «БУЛО У БАТЬКА
ТРИ СИНИ» 11.00 Х/ф
«ПАМ’ЯТАЙ ІМ’Я СВОЄ»
13.00 «Випадковий свідок»
14.50 Т/с «Смерть у раю»
(16+) 19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 21.05 Х/ф
«МЕДАЛЬЙОН» (16+) 23.00
Х/ф «ЗАКАТАТИ В АСФАЛЬТ»
(18+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 10:20 Топ-матч

1+1
06:00 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
14:45 «Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Крила кохання»
20:15 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК - 2»
22:05 Х/ф «НАЗАД У
МАЙБУТНЄ 3»

ІНТЕР

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 08:55,
18:00 Новини 07:15 М/ф «Як
козаки наречених виручали»
07:30 М/ф «Як козаки на
весіллі гуляли» 07:50 М/ф «Як
козаки сіль купували» 08:05
Д/с «Особливий загін. Супер
- чуття» 09:00 Божественна
Літургія ПЦУ 11:00 Недільна
Літургія УГКЦ 12:30 Недільна
Свята Меса РКЦУ 13:15
Біатлон на Суспільному. Кубок
світу. VII етап. Естафета 4х7.5
км, чоловіки 14:30 Студія
«Дорога до Пекіна». Проводи
збірної України на XXIV зимові
Олімпійські ігри 16:10 Біатлон
на Суспільному. Кубок світу. VII
етап. Масстарт, 12, 5 км, жінки
17:10 Концерт. Анатолій Гнатюк
18:15 Чемпіонат Європи УЄФА
з футзалу 2022 Сербія-Україна
19:55 Д/с «Світ дикої природи»
20:05, 21:55 Д/ц «Африка.
Звір на звіра» 21:00, 23:30
Тиждень на Суспільному 22:50
Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10, 20:05 Дизель-шоу 12+
11:50, 13:10 Т/с «Вижити за
будь-яку ціну»
13:30, 17:35, 22:55 Скетч-шоу
«На трьох» 16+
14:45, 16:15 Т/с «Пес»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:50 «Kids time»
06:05 М/ф «Том і Джері:
Форсаж»
07:55 «Орел і решка»
09:50 «Аферисти в сітях» 16+
15:55 Х/ф «МАХАЧ
ВЧИТЕЛІВ»
17:45 Х/ф «ДІВЧИНА З
ДЖЕРСІ»
19:55 Х/ф «КУЧЕРЯВА СЬЮ»
22:00 Х/ф «МИ - МІЛЛЕРИ»

«Подробиці тижня» 22.00 Х/ф
«З ЖИТТЯ НАЧАЛЬНИКА
КАРНОГО РОЗШУКУ» 23.55
Х/ф «НІЧНА ПОДІЯ» 01.50
«Речдок»

УКРАЇНА
05:50 Сьогодні
06:50 Реальна містика
09:10 Т/с «Ангеліна»
17:00, 21:00 Т/с «Пробачити
себе»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Всупереч долі»

СТБ
05:15 Т/с «Папаньки»
08:30 «МастерШеф. Битва
сезонів» 12+
13:10 «СуперМама» 12+
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:05 «Один за всіх» 16+
23:35 «Таємниці ДНК» 16+

ICTV

ІНТЕР

05:00 Еврика!
05:05, 12:45, 18:45 Факти
05:30, 08:10 Анти-зомбі
06:20, 10:05 Громадянська
оборона
07:10 Прихована небезпека
09:10 Секретний фронт
11:05, 13:00 Х/ф
«ЗІТКНЕННЯ З
БЕЗОДНЕЮ»
13:45 Т/с «Нюхач»
20:55 Х/ф «ВСЕСВІТНЯ
ВІЙНА Z»
23:05 Х/ф «КОСТЯНТИН»

06.20 «Мультфільм» 06.45
Х/ф «ПЕС БАРБОС ТА
НЕЗВИЧАЙНИЙ КРОС»
07.00 Х/ф «САМОГОННИКИ»
07.20 Х/ф «ТРИ ГОРІШКИ
ДЛЯ ПОПЕЛЮШКИ» 09.00
«Готуємо разом» 10.00, 10.55,
11.50 «Інше життя» 13.40
«Речдок. Випереджаючи
час» 18.00 Х/ф «ПІДОЗРИ
МІСТЕРА ВІЧЕРА» 20.00

05:50 «Вар’яти» 12+
06:50, 08:30 «Kids time»
06:55 М/ф «Том і Джері. Політ
на Марс»
08:35 Х/ф «ФЛАББЕР»
10:10 М/ф «Лелеки»
12:00 М/ф «Феї»
13:40 М/ф «Феї: Загублений
скарб»

1+1
05:00, 19:30 «ТСН-Тиждень»
07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
18:30 «Світське життя. 2022
дайджест»
21:00 «Голос країни 12»
23:15 Х/ф «ФОРСАЖ 8»

НОВИЙ КАНАЛ

МЕГА

ФУТБОЛ-1

06.00 Містична Україна
07.00 Правила виживання
09.05, 03.00 Скептик
10.05, 01.50 Речовий доказ
11.15, 21.50 Таємниці глибин з
Джеремі Вейдом
12.10 Гордість України
13.05 Заборонена історія
14.00 Таємниці людського
мозку
14.55, 19.50 Друге життя
звичайних речей
15.55 Таємниці
Тихоокеанського Півдня
16.55, 23.50 Як влаштований
Всесвіт
17.50, 00.50 Їжа богів
18.50 Код доступу
20.50 Еволюція зброї
22.50 Невідома Африка
04.00 Довідник дикої природи
04.55 Судіть самі

06:00, 08:00, 23:40 Топ-матч
06:10 Інтер - Емполі. 1/8 фіналу.
Кубок Італії 08:10 Олімпія Фламенгу. 1/4 фіналу. Кубок
Лібертадорес 10:00, 15:00,
19:00, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Рома - Лечче. 1/8 фіналу.
Кубок Італії 12:05 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 13:00
Галатасарай - Касимпаша.
Чемпіонат Туреччини 14:50
Yellow 15:20 Утрехт - Аякс.
Чемпіонат Нідерландів 17:10
Ювентус - Сампдорія. 1/8
фіналу. Кубок Італії 19:20
Фортуна - АЗ Алкмаар.
Чемпіонат Нідерландів 21:00
Чемпіонат Туреччини. Огляд
туру 21:40 LIVE. Рейнджерс
- Стерлінг Альбіон. Кубок
Шотландії 23:50 Бельгія - Англія.
Ліга Націй УЄФА

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:15 Т/с «Дикий ангел»
10:00 «Орел і Решка. На краю
світу»
11:00, 20:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
12:00 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
14:00, 21:00 «Інше життя»
15:00 Х/ф «ХЛОПЧИК У
ДІВЧИНЦІ»
16:50 М/ф «Планета 51»
18:25 М/ф «Астерікс: Земля
Богів»
23:50 Х/ф «СОМНІЯ»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф «ДИЯВОЛ З
ТРЬОМА ЗОЛОТИМИ
ВОЛОСИНАМИ»
09.45 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
10.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
12.55 4 весілля
14.00, 16.00 Панянка-селянка
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
17.00 СуперЖінка
18.00 Богиня шопінгу
20.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
21.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ 2»
(16+)
23.15 Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ
ПАВЛО» (16+)

НТН

06.20 «Вартість життя» 07.50,
2+2
10.30 «Випадковий свідок»
06:00 Т/с «CSI: Місце злочину» 08.30, 12.30, 16.30, 19.00
07:50 Х/ф «ЛІГА ВИДАТНИХ
«Свідок» 09.00 Х/ф «34-Й
ДЖЕНТЛЬМЕНІВ»
ШВИДКИЙ» 11.45, 13.05, 21.15
09:55 Т/с «Звонар»
Т/с «Менталіст» (16+) 13.55
11:55 «Загублений світ»
Х/ф «ЛІТАК ПРЕЗИДЕНТА 17:55 «Секретні матеріали»
2» (16+) 15.40, 17.00, 19.30
18:15 «Спецкор»
Т/с «CSI: Маямі» (16+) 18.00
18:50 «Джедаі»
«Випадковий свідок. Навколо
19:25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
світу» 23.00 Х/ф «ЗАМКНУТИЙ
21:55 Х/ф «ЧУЖИЙ: ЗАПОВІТ» ЛАНЦЮГ» (16+)

15:00 Х/ф «МІЙ ШПИГУН»
17:00 Х/ф «ЛИСА НЯНЬКА:
СПЕЦЗАВДАННЯ»
18:55 Х/ф «КАНІКУЛИ»
21:00 Х/ф «ВІЙНА З
ДІДУСЕМ»
22:55 «Improv Live Show» 12+

Італії 08:10 АЗ Алкмаар Камбюр. Чемпіонат Нідерландів
10:00, 15:00, 18:45, 22:30
Футбол NEWS 10:20, 15:20
Yellow 10:30 Рома - Лечче.
1/8 фіналу. Кубок Італії 12:30
Істанбул Башакшехір - Гезтепе.
Чемпіонат Туреччини 14:20,
МЕГА
21:45 Чемпіонат Туреччини.
06.00, 01.50 Містична Україна Огляд туру 15:30 Інтер - Емполі.
1/8 фіналу. Кубок Італії 17:30
07.00 Випадковий свідок
Огляд 1/8 фіналу. Кубок Італії
09.15 Речовий доказ
10.25, 17.05 У пошуках істини 17:55 LIVE. Галатасарай
12.15, 23.50 Їжа богів
- Трабзонспор. Чемпіонат
13.15 Заборонена історія
Туреччини 19:55 Аллоа Атлетік
14.15, 21.00 Золото Гітлера
- Селтік. Кубок Шотландії
16.05, 22.50 Загадкові злочини 22:50 ПСВ - Аякс. Чемпіонат
середньовіччя
Нідерландів
19.00 Невідома Африка
20.00 Дика Бразилія
ТЕТ
00.50 Природа сьогодення
06.00 ТЕТ Мультиранок
02.40 Бандитський Київ
08.05 М/ф «Втеча з джунглів»
09.45 М/ф «Осляча шкура»
К-1
11.00, 12.30, 14.00, 15.00
06:30 «TOP SHOP»
Одного разу під
08:00 М/с «Кротик і Панда»
Полтавою
08:30 «Ух ти show»
11.30, 14.30 Сімейка У
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
12.00, 13.30, 23.30 Танька і
10:00 М/ф «Морська бригада»
Володька
11:50 Х/ф «ДЖУНГЛІ
13.00 Одного разу в Одесі
КЛИЧУТЬ! В
15.30 М/ф «101 далматинець»
ПОШУКАХ
17.00 М/ф «Думками
МАРСУПІЛАМІ»
навиворіт»
13:45 «Орел і Решка. Навколо
18.45 Х/ф «ФЛІРТ ЗІ
світу»
ЗВІРОМ» (16+)
20.45 Х/ф «ВАНІЛЬНЕ НЕБО»
2+2
(16+)
06:00 «Джедаі 2018»
НТН
07:30 «Джедаі 2020»
09:10 «Загублений світ»
05.20 Х/ф «БОГДАН13:10 Х/ф «ЧУЖИЙ:
ЗИНОВІЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ»
ЗАПОВІТ»
07.40 «Випадковий свідок.
15:45 Х/ф «ЧУЖИЙ-3»
Навколо світу» 10.00 Т/с
17:55 Х/ф «ЧУЖИЙ-4:
«Смерть у раю» (16+) 14.00
ВОСКРЕСІННЯ»
Х/ф «МЕДАЛЬЙОН» (16+)
20:00 Х/ф «АТАКА КОБРИ»
15.55 Х/ф «КОРОЛЕВА
22:15 Х/ф «СПАДОК»
БЕНЗОКОЛОНКИ» 17.25

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 12:20, 17:20
Топ-матч 06:10 Ювентус Сампдорія. 1/8 фіналу. Кубок

Х/ф «ТРИВОЖНА НЕДІЛЯ»
19.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
ТІКАЄ ВІД ПОГОНІ» 20.30 Х/ф
«АКЦІЯ» 22.10 Х/ф «СЛІДИ
АПОСТОЛІВ» (16+)
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Як вибрати ананас
Цей фрукт із запашною та соковитою м’якоттю
багато хто купує лише на святковий стіл. Однак
вибрати ідеальний плід, який уже достатньо дозрів, —
певним чином лотерея. Під щільною шкіркою
ананаса не роздивишся м’якоть, тому залишається
покладатися на опосередковані фактори

До святкового столу
Січень – місяць, що
асоціюється у нас із
безперервною вервечкою
яскравих і веселих
празників, що змінюють
один одного. Тож гостини
й частування впродовж
цього часу, здається, не
закінчуються. А отже,
господині змушені
проявляти неабияку
винахідливість і фантазію
– щоразу приготувати
щось нове, смачне,
оригінальне, цікаве
САЛАТ З ПЕКІНСЬКОЇ
КАПУСТИ ТА КУРЯТИНИ

Інгредієнти: 120 г пекінської капусти, 1 куряче філе,
3 варені яйця, 100 г твердого
сиру, 2–3 варені «в мундирах»
картоплини, 1 червона цибулина, 4–5 ст. л. майонезу, сіль
та перець — до смаку.
Приготування. Куряче
філе відварити 30–40 хвилин
у підсоленій воді зі спеціями,
охолодити. Варену картоплю
натерти на середній тертці
та викласти першим шаром
на тарілку, присолити, злегка змастити майонезом (так
змащувати кожен шар салату).
Цибулю порізати невеликими
кубиками, викласти на картоплю (можна взяти звичайну цибулю, але її краще заздалегідь
замаринувати). Куряче філе
розібрати на волокна і розподілити поверх цибулі. Яйця почистити, потерти на середній
тертці — вони мають бути наступним шаром. Твердий сир
потерти на дрібній тертці і викласти на яєчний пласт. Пекінку нашаткувати дуже тоненько
і посипати нею салат, утворюючи гірку. Перш ніж подавати
до столу, дайте салату настоятися як мінімум пів години.
За бажанням страву можна
присипати подрібненою зеленню і солодкою паприкою.
САЛАТ «ГАВАЙСЬКИЙ»

Інгредієнти: невеликий пучок листя салату, 1 куряче філе,
100 г волоських горіхів, 1 банка
консервованих ананасів, сіль,
перець — за смаком; сметана
або грецький йогурт для заправки.
Приготування. Куряче
філе відварюємо в підсоленій
воді до готовності (після закипання 25–30 хвилин). Нарізаємо курятину й ананаси кубиками. Горішки січемо ножем
або подрібнюємо в кухонному
комбайні. Листя салату миємо, обсушуємо і рвемо руками
на шматочки. Підготовлені інгредієнти зсипаємо, приправляємо йогуртом або сметаною
і перемішуємо.

Фото із сайту ivetta.ua.

М’ЯСНА «СЛОЙКА»
З ОВОЧАМИ

Інгредієнти (на одну порцію): 1 куряче філе, 1 помідор, 1 цибулина, 1–2 печериці,
0,5 шт. болгарського перцю,
1 яйце, 50 г твердого сиру, сіль,
перець — за смаком.
Приготування. Філе порозрізати на 4 пласти, кожен
відбити з обох сторін, посолити, поперчити. Цибулю покраяти кільцями, печериці
та помідори — пластинками
завтовшки близько 5 мм, болгарський перець — широкими смужками. Дно форми для
запікання змастити маслом
і викласти продукти, змащуючи кожен пласт збитим яйцем,

й
« Гостини
частування
впродовж січня,
здається,
не закінчуються.

то це — чудова альтернатива. Порізати сало на шматки близько 15 см завдовжки
і 6–7 см товщиною. Натерти їх
подрібненим часником, розтертим із сіллю, і залишити
на годину. В чаші мультиварки
закип’ятити 1 л води, додати
туди сіль, цукор, гвоздику, запашний перець, лаврові листки. Покласти у киплячий розсіл
одноразові пакетики чорного
чаю і вимкнути мультиварку.
Через 5 хвилин дістати чай,
а в розсіл покласти підготовлене сало. Увімкнути мультиварку в режимі «тушкування»
на 1 годину 20 хв. Після сигналу про готовність залишити
сало в розсолі ще на 12 годин.
Дістати, обсушити, замотати
в пергамент і покласти в морозилку. Через кілька годин сало
готове до споживання.
ПЕЧІНКОВІ РУЛЕТИКИ

»

щоб «конструкція» в процесі
запікання не розпалася: м’ясо,
болгарський перець, м’ясо,
гриби, м’ясо, помідори та цибуля (трохи посолити), м’ясо.
Накрити форму фольгою і поставити в духовку. Запікати
протягом 35 хвилин при температурі 180–200 градусів.
Дістати форму, зняти фольгу,
посипати верх «слойки» тертим
сиром і запікати ще 10 хвилин,
щоб сир розплавився. Прикрасити страву гілочкою петрушки
або кропу.
САЛО, «КОПЧЕНЕ»
В МУЛЬТИВАРЦІ

Інгредієнти: 1 кг сала
з прожилками м’яса, 1 л води,
100 г солі, 1 ст. л. цукру, 4 гвоздички, 5–7 горошин запашного перцю, 5 лаврових листків,
5 пакетиків чорного чаю без
ароматизаторів.
Приготування. Звісно,
справжнє копчене на дровах
сало набагато смачніше. Але
коли такої можливості немає,

об визначити стиглість ананаса, потрібно розглянути
плід, вдихнути його запах, трохи смикнути за султан
(так називається розетка з листя) і поплескати
плід
J
по боках.
Якісний ананас має цілісну шкірку, без тріщин і вологих
плям. Її колір варіюється між зеленувато-коричневим, золотаво-коричневим і жовтим. Зеленуваті відтінки шкірки ще не означають, що плід незрілий. Це може бути просто особливістю
сорту. Але переважання золотаво-жовтих відтінків свідчить
про стиглість плода. І чим більше жовтого, тим солодший ананас. Якщо ж шкірка втратила глянсуватість, стала тьмяною,
із сіруватим відтінком, на ній помітні темні плями, тріщини або
патьоки соку — цей ананас ліпше не купувати.
Ананаси «правильної» стиглості пахнуть тонко та ніжно.
Цей аромат можна назвати солодким, швидше навіть свіжим,
фруктовим. Він не поширюється далеко. Коли ви відчуваєте
запах плодів, щойно підійшовши до прилавка, якщо цей запах
різкий і сильний — плоди перестиглі й уже за крок до бродіння. Якщо ананас взагалі не має запаху — він або ще не дозрів,
або зірваний зеленим і достигав у дорозі. У жодному з цих
варіантів він не буде смачним.
Розмір листя, виявляється, теж має значення. Довжина
його в хорошого ананаса — максимум 20 см, і в розетці воно
розташоване симетрично. Занадто рясне або однобоке вказує на те, що плід розвивався неправильно, а отже, і якість
нижча. Щільне й соковите листя в розетці — красномовний
показник свіжості. Але оскільки ананаси з плантацій їдуть тривалий час, в наших магазинах рідко можна побачити гарний
султан. Можливі відхилення від ідеалу — декілька підсохлих
листочків по краях розетки, підсохлі кінчики на деяких листках, незначна матовість кольору.
Головна фішка ананасового листя в тому, що на піку стиглості султан починає трохи провертатися в гнізді. Це ще один
секрет, як вибирати стиглий ананас: обхопіть листя біля основи й трохи проверніть плід. Не перестарайтеся: розетка
стає рухомою, але не обертається навколо своєї осі. Якщо
листя сидить щільно, ананас не дозрів остаточно. Коли ж під
час спроби провернути султан у вас в руці залишився листочок-другий, ананас давно висох.
Поплескайте ананас по боках. Ця процедура схожа на вибір кавуна: стиглий і сповнений соку плід видає глухий глибокий звук. Якщо ананас звучить «порожньо», то він або зелений, або м’якоть всередині давно висохла.
Взявши плід у руки, натисніть на шкірку пальцем. У стиглого ананаса вона пружна. Якщо не пружинить — плід не
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n Скуштуйте!

Інгредієнти: для тіста —
350 г печінки, 2 яйця, 250 г
молока, 1 ч. л. солі, 0,5 ч. л.
перцю, 100 г борошна, 25 мл
соняшникової олії; для начинки — 1 морквина, 1 цибулина,
300 г вершкового сиру, 2 зубчики часнику, 50 мл сметани,
кріп, сіль, перець, спеції.
Приготування. Цибулю
дрібно нарізати й обсмажити
до готовності на олії, всипати натерту на грубій тертці
моркву й пасерувати разом
до м’якості. Покраяну на шматочки печінку подрібнити
за допомогою блендера, додати яйця, сіль, перець і борошно, вимішати, влити молоко
і збити блендером до однорідності. З цього тіста посмажити
на пательні млинці середньої
товщини, щоразу змащуючи сковорідку олією. Смажені
цибулю з морквою, часником
і сметаною перебити блендером до однорідності, змішати
із сиром, дрібно посіченою
зеленню, сіллю і перцем. Охолоджені млинці змастити цією
начинкою, згорнути в рулетик,
викласти на блюдо і прикрасити зеленню. n

– Буду!
:) :) :)
– Заодно і мені
Чоловік за обідом
зроби!
сердито
рдито каже дружині:
:) :) :)
– Знову курка! У
мене скоро пір’я почне
Чистячи на
рости!
кухні вже двадцяту
Весела
Дружина здивовано:
рибину, роздракухня
– А що, яловичину
тована дружина
готувати, щоб роги
каже чоловіковиросли?..
ві-рибалці: «По-людськи тебе
:) :) :)
прошу: на риболовлі пий
– Кохана, ти каву будеш?..
горілку!».

n

Ведуча рубрики Олена ХАРЧУК,,
volyn.borshch@gmail.com.

Чекаю ваших відгуків, ідей, цікавих
рецептів та адрес, де готують
з натхненням і любов’ю.

ГОРОСКОП

www.volyn.com.ua
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Що 2022-й нам готує?
Фото із сайту nypost.com.

За східним гороскопом,
господарем нинішнього року
буде Синій (Чорний) Водяний
Тигр, який уже 1 лютого змінить
на троні свого попередника —
Металевого Бика. Що чекає
в новому році на кожен зі знаків
зодіаку — у прогнозі астрологів.
Але пам’ятайте, що будь-який
гороскоп — це як передбачення
погоди: її не зміниш, але завжди
можна вдягнутися тепліше або
перечекати негоду в затишному
місціJ

Представників цього
знака чекає рік романтичних побачень, блискавичних романів. Але якщо у вас
приціл на серйозні стосунки, не варто
очікувати, що черговий і спонтанний
залицяльник виявиться ідеальним для
сім’ї. І хоч під світ прогинатися не варто,
в рік Тигра краще навчитися йти на компроміси, щоб виграти вдвічі більше. Однозначні перемоги чекають Стрільців
у роботі: не бійтеся масштабів, які вам
запропонують! Для цього у вас достатньо знань і сил. У новому році отримаєте
і впевненість у собі, і довгоочікуваний
спокій.

ОВЕН (21 БЕРЕЗНЯ —
19 КВІТНЯ)

Якщо Овен закриє всі гарячі питання у 2021-му, то йому
казково щаститиме у
2022-му, особливо в другій половині року. А за умови, що запальний Овен буде ще й спостережливим,
то матиме всі шанси зірвати джекпот!
Для цього представникам знака слід перестати діяти імпульсивно, а навчитися
думати стратегічно, не рубати зопалу.
Якщо Овни попрацюють над собою,
Тигр не раз допоможе і в кар’єрі, і в коханні. До речі, про любов. Тут однозначно будуть зміни, навіть якщо ви давно
в парі. Можливо, другій половинці дадуть хорошу посаду або доручать новий
цікавий проєкт, який вплине на ваше
спільне життя.
ТЕЛЕЦЬ (20 КВІТНЯ —
20 ТРАВНЯ)

Початок року стане періодом затишшя і занурення у свій
внутрішній світ. На цей
час краще не планувати бурхливої діяльності. Щоб досягти
успіху, доведеться заглибитися у власні
думки. Це допоможе зробити великий
ривок у другій половині року. Не варто
погоджуватися на авантюри в справах
амурних і фінансових: обдурите лише
себе. Займіться спокійними побутовими справами, навчанням і спілкуванням
із сім’єю. І про фінанси: при можливості
не позичайте нікому грошей на сумнівні
затії або проєкти.
БЛИЗНЮКИ
(21 ТРАВНЯ —
21 ЧЕРВНЯ)

У 2022-му представникам цього знака доведеться зустрітися віч-на-віч з усіма
невирішеними проблемами, до яких
Близнюки так і не наважилися підступитися протягом 2021-го. Якщо зумієте сприйняти все як захопливу гру,
а не як випробування, Тигр віддячить
вам за рішучість і наполегливість. Фінансовий гороскоп для Близнюків
обіцяє стабільність. Це чудовий час,
щоб накопичити подушку безпеки або
вкласти гроші у перспективні проєкти.
А от у коханні варто навчитися прислухатися до почуттів, а не діяти лише раціонально.

Газета

КОЗЕРІГ (22 ГРУДНЯ —
19 СІЧНЯ)

Нехай вам пощастить!

РАК (22 ЧЕРВНЯ —
22 ЛИПНЯ)

Завдання № 1 у новому році — попрацювати над самооцінкою
і вірою в себе. Вам необхідно навчитися не реагувати на думку інших людей, тримати
під контролем власні емоції. Не піддавайтеся спонтанним рішенням, хоч би
про що йшлося: поїздки, зміну роботи, розрив стосунків — будь-який крок
треба ретельно обдумати. А ось початок
літа — прекрасна пора, щоб попрацювати над поліпшенням стосунків або
закохатися. Тих, хто в парі, зірки застерігають від серйозних конфліктів і можливого розриву з вини Рака.
ЛЕВ (23 ЛИПНЯ —
22 СЕРПНЯ)

Тигр буде добрим
і поблажливим до тих
представників знака, які
зуміють перебороти свій
консерватизм і навчитися
новому. Те, що чудово спрацьовувало
в кар’єрі або в коханні раніше, в новому році може дати осічку, тому варто
готуватися до несподіванок, аби потім
не зализувати рани через власну самовпевненість. Тут не йдеться про глобальні зміни і життя з чистого аркуша — просто навчіться бути уважнішими, бачити
і чути інших. Що стосується фінансів, Левам у 2022-му варто економити. А ще це
не найкращий час інвестувати або робити великі покупки, в яких ви сумніваєтеся. Про кредити навіть не йдеться!
ДІВА (23 СЕРПНЯ —
22 ВЕРЕСНЯ)

Представникам
цього знака варто тримати себе в тонусі —
психологічному і фізичному. Адже на вас чекають
зміни в усіх сферах життя. А якщо хочете
рухатися вперед, доведеться відкинути
всі комплекси і сумніви. Час романтики
і спілкування — весна. Діви будуть на-
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стільки чарівними, що знаки уваги від
шанувальників змусять партнера хвилюватися. Влітку вам захочеться розібратися в собі, тому вирушайте у відпустку без компанії. Сімейних людей може
очікувати криза у стосунках, конфлікти,
але якщо вам вдасться гідно пройти цей
період, то досягнете цілковитого взаєморозуміння і злагоди.
ТЕРЕЗИ (23 ВЕРЕСНЯ —
22 ЖОВТНЯ)

Рік Тигра порадує
представників цього
знака новими відкриттями на професійному і любовному фронті. Щоб справи просувалися швидше, перегляньте
своє оточення: навколо вас справді ті,
хто щиро раді за перемоги і вміють допомагати? Як би ви не намагалися догодити всім, у багатьох ситуаціях доведеться
вибрати одну сторону.
У любові варто проявляти ініціативу:
так шанси знайти половинку різко зростають. У фінансових справах стійко почуватимуться ті, хто має хорошу подушку безпеки, інакше ризикувати не варто,
продумуйте кожне рішення.
СКОРПІОН (23 ЖОВТНЯ —
21 ЛИСТОПАДА)

2022-й стане для
Скорпіона роком любові. І це не тільки про
кохання до чоловіка або
жінки, а й любові, вирощеної в душі. Намагайтеся краще розуміти
друзів і близьких. Відкиньте зайву гордовитість і залишайтеся вірні тим, хто
вірний вам. З кінця травня і до середини
літа — час інтриг і напруженості. Хобі,
зустрічі з друзями допоможуть пережити цей період з мінімальними втратами
нервових клітин. Зумієте це — отримаєте внутрішню гармонію і силу. Справи
амурні в новому році у Скорпіона будуть,
але це здебільшого захоплення, про
серйозні стосунки не йдеться. А якщо ви
в парі, також подбайте про пристрасть
і взаєморозуміння між вами.

Приймальня 723894
Уліцький Василь Михайлович

головного редактора
Римар Микола Анатолійович

72-38-94

Економіки
Лісова Алла Степанівна

72I71I07

Медицини
Cвітліковська Галина Йосипівна

Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна

72I51I02

Харчук Олена Андріївна

72-38-94

Банада Олеся Андріївна

72-38-94

Початок року видасться інтенсивним у робочому плані.
Не все йтиме гладко,
але за умови, що попрацює старанно, вже з травня по листопад
Водолій зможе розслабитися. А ще —
закохатися. Водяний Тигр однозначно
на вашому боці! У грошовому питанні
рік не буде стабільним, але ті, хто раніше вдало вклав фінанси, отримають
хороший результат. Час подбати і про
власне здоров’я: працюючи на максимумі можливостей, намагайтеся добре
відпочивати.
РИБИ (19 ЛЮТОГО —
20 БЕРЕЗНЯ)

Для представників цього знака
2022-й — час змін у багатьох сферах. З січня
по квітень і наприкінці
року — вирішальні місяці.
Нова любов, нове помешкання, робота або захоплення — без подарунка
не залишитеся. Риби, особливо жінки, мають чудову інтуїцію, і в 2022-му
вона дуже знадобиться в багатьох
ситуаціях, адже іноді логіка тільки заважає почути себе. Головне для вас —
не діяти спонтанно і мати надійних
партнерів. n
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Для приземлених
Козерогів 2022 рік стане
випробуванням. Представники цього знака, які
люблять тримати все під
контролем, зіткнуться з тим, що необхідно потерпіти чи довіритися господареві
року. Спонтанність не характерна для
Козерога, але іноді потрібно відпускати
ситуацію і довіряти обставинам. Інакше доведеться вплутатися в боротьбу, яка не принесе результатів, а лише
забере сили. У романтичних стосунках
можливі розриви, але це більше стосується тих випадків, де й так усе йшло
до фіналу. Залишивши все непотрібне
в 2021-му, Козеріг отримає друге дихання і натхнення для досягнення своїх
цілей.
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Фото Ірини КРАВЧУК.

«Знову у номері сумні новини, хай би про мене написали!»

«Подаруйте мені менший м’ячик, а то «навішувати» важко!»

Холерик Василько любить яблука і…
газету «Волинь»
Він — справжній чоловік! Коли ми зустрілися, а це було 6 червня, якраз на День
журналіста, видавався ще геть молокососом. Але дуже швидко у нього прорізався
стальний характер!
Ірина КРАВЧУК

оді ще беззахисний маленький кролик, який
підкорив нас в зоомагазині величезними пухнастими

Т

Газета

щоками, тепер може разом
із свіженьким сіном ненароком гризнути за палець свого
годувальника, сам відчинити
клітку і навіть… вбити Георгія — нашого кактуса.

Василько — не простий
кролик. Йому не судилося
трощити люцерну в дерев’яній клітці з тонкими гратками
та їсти овес із невеличкого
коритця, бо він, як каже моя

колега, — декоративний.
«Такі тварини створені для
любові! Їх не їдять!» — викрикує вона кожному, хто говорить про істинно–гастрономічне призначення зайців.
У газеті «Волинь» він
живе вже пів року. Поселили кролика в офісі не просто
так, а для важливої місії. Він
передбачає, хто переможе
у тому чи іншому футбольному матчі. Пухнастик обирає один із прапорців країн-гравців, які ми розташовуємо на імпровізованому
футбольному полі. У нього
навіть посада відповідно звучить — редакційний мольфар. Василько любить бути
в центрі уваги. Він охоче позує на камеру і товаришує
з оператором Антоном. Хоча
одного разу під час теплих
обіймів прогриз дірку у його
футболці.
— Просто ваш кролик —
холерик. Те, що він буває
агресивним, цілком нормально. Це гени… — сказав,
почувши цю історію, ветеринар Луцького зоопарку Володимир Когут.

Ім’я наш вухатий працівник теж отримав не випадково. У перший же день його
життя в редакції на нашому
сайті volyn.com.ua ми провели голосування. Серед варіантів, які надсилали нам читачі на електронну адресу, обрали саме кличку Василько.
Вухань ріс, як на дріжджах. Нині він справжній Василь. Може тому, що в нього
гарний апетит. Щодня його
чекає і перше, і друге, і третє. Найбільше він полюбляє
яблука, сіно і корм з горішками. А ще інколи обгризає
кінчики нашої газети. Колеги кажуть, що таким чином
він намагається висловити
свою любов. Теорія не доведена, але заєць часто
сідає за спиною у когось
з працівників і уважно спостерігає за роботою. Коли
його щось дуже зацікавлює,
він вискакує на стіл і дивиться в монітор. Але якщо
пухнастику щось не подобається, він яскраво демонструє свій стальний характер. У такі моменти важливо подалі заховати свої
навушники і зарядку, щоб
вони не перетворилися на…
«салат». Таке вже траплялося… Та, попри перепади
настрою, його люблять всі.
Ну… майже всі. Дехто його
трішки побоюється, мовляв,
«дуже гострі зубки у вашого
Василька».

не судилося
« Йому
трощити люцерну
в дерев’яній
клітці з тонкими
гратками та їсти
овес із невеличкого
коритця, бо він,
як каже моя колега, —
декоративний.

»

Працівники редакції розуміють відповідальність перед
живою істотою, яка потребує постійного догляду. Тому
кролику придбали не тільки
простору клітку, а й виділили
куточок у шафі, де він часто
гризе щось смачненьке.
Василько — наш талісман. Віримо, що ця тваринка принесе нам удачу.
НАМ — ЦЕ ВСІМ ЧИТАЧАМ
ГАЗЕТИ «ВОЛИНЬ», «ЦІКАВОЇ ГАЗЕТИ НА ВИХІДНІ»,
«ЧИТАНКИ ДЛЯ ВСІХ», «ТАК
НІХТО НЕ КОХАВ», А ТАКОЖ
САЙТУ VOLYN.COM.UA. n

:)) Анекдоти
:)):)):))
В електричці по нашому
вагону проходив дід-торгаш.
Свій товар він представляв, як
«енергозберігаючі екологічно чисті пилососи недорого».
Торгував він віниками.
:)):)):))
— Уявляєш, директор позбавив мене премії за те, що
в робочий час я був на футбольному матчі.
— А від кого він довідався?
— Він сидів поряд зі мною.
:)):)):))
Дорогі друзі! Дорогі жінки!
Дорогі діти! Ні, ну ти подивися,
все подорожчало!

:)):)):))
Один депутат каже іншому:
— І чого нас так ненавидять?
— І я не розумію, ми ж взагалі нічого не робимо…
:)):)):))
До казарми новобранців
заходить лейтенант:
— Хто тут розуміється
на електриці?
— Я! — cхоплюється один
новобранець.
— Що закінчив?
— КНУ із червоним дипломом.
— Піде. Слідкуватимеш,
щоб світло вимикали о 22:00.

